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Plats och tid

Konferensrummet i Ljungby Arena, Fritidsvägen, Ljungby
måndagen den 15 juni 2020, 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: Pia Johansson, Carina Bengtsson, ersättare:
Melena Jönsson
Justeringen hålls måndagen den 22 juni kl. 16.00.

Ärenden
1. Kommunstyrelsens ordförande informerar.
2. Allmänhetens frågestund och ledamöternas frågestund.
3. Enkla frågor.
4. Inlämnande av motioner och interpellationer.
5. Svar på interpellation om lärarlöner.
6. Svar på motion om att kartlägga tomma och obebodda hus.
7. Antagande och beslut om implementering av nytt intemhyressystem.
8. Beslut om hantering av effekter till följd av införandet av
komponentavskrivning för fastigheter.
9. Tilläggsäskande för rivningsarbeten.
10. Godkännande av programarbete och tilldelande av budget för tillbyggnad
av Ekebackenskolan.
11. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende enkla frågor.
12. Beslut om att ta bort medborgarförslag och istället införa
medborgarinitiativ.
13. Beslut om att ställa in ett av kommunfullmäktiges sammanträden.
14. Godkännande av årsredovisningar för Ljungby kommuns stiftelser.

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

Enkel fråga till Magnus Gunnarsson (M)
Min fråga är på förekommen anledning då jag förra veckan gjorde en framställan till
nämndsekreteraren om deltagande via länk på ks den 2 juni 2020. Frågan gick vidare och ställdes till
ordförande i kommunstyrelsen, Magnus Gunnarsson (m). Anledningen till min framställan var
minskad smittspridning. På läkares inrådan skulle jag hålla social distansiering.
Svaret på min framställan att delta via länk blev nej. Som anledning uppgav Gunnarsson att det här
kan bli en vana- rätt som det är vill även tjänstemän och kanske fler ledamöter delta via länk. Jag vet
att varje nämndsordförande bestämmer om särskilda skäl föreligger. Ser dock ett godtycke i
alliansens bedömningar- egna ledamöter tillåts deltaga på distans men inte oppositionens ledamöter.
Ersättare kallades in men mina frågor kvarstår.

1.

Vad är särskilda skäl för dig för att få deltaga på möten via länk?

2.

Hur kommer det sig att moderater, centerpartisten och tjänstemän kan närvara via länk på
möten?

3.

Finns det en strategi i att alliansens ledamöter kan deltaga via länk men inte oppositionens
ledamöter?

4.

Kan vi se en sammanhållen strategi i frågan om deltagande via länk ifrån hela alliansen
framöver?

Lagan 20200602

Anne Karlsson

(s)
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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:
Är detta resultatet av en genomtänkt strategi?

Vilka konsekvenser får detta för verksamheten i skolan?

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

Finns det någon plan för att förändra lönesättningen till nästa
löneförhandl ing?

Kerstin Wiréhn
Vänsterpartiet
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Interpellation till Marcus Walldén gällande lönestatistik.
Lönestatistiken för lärare i Ljungby kommun visar att lönerna ligger lägre än i
grannkommunerna och den statistiken har vi sett flera år.
1: Vi undrar: Ar detta resultatet av en genomtänkt strategi?
Om man håller sig till fakta hämtatfrån HR ang. statistik så visar den på att barn
och utbildningsförvaltningen både ligger något högre bland vissa personalkategorier
men även lägre. Resultatet det senaste åren är att vi går i en positiv riktning.
2: Vilka konsekvenser får detta för verksamheten i skolan?
Om man har en otydlig och snedfördelad löneutveckling så kan den innebära
negativa konsekvenser, bl. a. kompetensbrist, otrygg organisation, stor
personalomsättning, minskade elevresultat mm. Därför är det viktigt att ha en
långsiktig plan vilket vi är på god väg emotför att satsa på nödvändiga individ/funktion-Zpersonalkategorier, arbetet sker i samverkan med personalföreträdare.
3: Vad görs för att behålla lärarna med erfarenhet som missgynnas idag av den förda
lönepolitiken?
Det handlar inte om en specifikförd lönepolitik där det kan förekomma att inte alltid
personal med erfarenhet upplever att de gynnas lönemässigt. Detfinns en mängd
orsaker, bl. a. hur arbetsmarknaden ser ut. En tydlig individbedömning och
kompetensutveckling är några exempel till möjlig löneutveckling, t.ex. förstelärare.
4: Finns det någon plan för att förändra lönesättningen till nästa löneförhandling?
Att utveckla och anpassa den plan som vi idag jobbar med, planen är en långsiktig
strategi.

/Marcus Walldén, (M) Ordförande BUN Ljungby kommun.
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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 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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Svar på motion om att kartlägga tomma och obebodda
hus
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I februari 2020 lämnade Anne Karlsson (S), Pia Johansson (S) och Ingela Rosén
(S) in en motion om att kartlägga tomma och obebodda hus. I motionen föreslås
att en husinventering av obebodda hus på landsbygden genomförs och att
resultatet av husinventeringen redovisas till kommunstyrelsen för fortsatt
diskussion av utfallet av inventeringen samt för beslut om hur man på olika sätt
kan arbeta vidare med resultatet.
Kommunledningsförvaltningen skriver om ärendet i en tjänsteskrivelse från den
12 maj 2020. Närliggande kommuner till Ljungby har hakat på med liknande
satsningar. Hylte kommun samverkar med Falkenberg kommun och gör sin
satsning inom ramen för kampanjen Lev din dröm. Värnamo kommun gör sin
satsning genom att använda befintliga kanaler och marknadsföring.
Kommunledningsförvaltningen ser positivt på en satsning i Ljungby kommun
likt satsningarna i t.ex. Falkenberg kommun och Värnamo kommun. En satsning
kan bidra till positiv befolkningsutveckling, och även ge positiva effekter på
byar och småorter i kommunen. Kommunledningsförvaltningen bedömer inte att
ett bifall av motionen kommer nödvändiggöra någon ytterligare finansiering.
Skulle arbetet däremot vidareutvecklas till en mer omfattande satsning så kan
ytterligare finansiering dock behövas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 maj 2020 att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 75
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-12
Motion om att kartlägga tomma och obebodda hus, 2020-02-11
Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) och Emma Johansson Gauffin (S) yrkar att
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med AnnCharlotte Wiesels och Emma Johansson Gauffins yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte
Wiesels och Emma Johansson Gauffins yrkande.

Justerandes sign

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
Ank

2020 -02- I 1

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINGEN
Dnr^ Lö20/oQ5I,\^

Till kommunfullmäktige i Ljungby kommun

Motion om att kartlägga tomma och obebodda hus
Örnsköldsvik- och Falkenbergs kommuner har med framgång arbetat med att kartlägga
obebodda hus i sina respektive kommuner. "Lev din dröm i Falkenberg” har kartlagt sina
hus.” Fram till april 2019 har kommunen fått loss 45-50 fastigheter. 30 av dem har fått
nya ägare eller hyresgäster.” *
Vi socialdemokrater tycker att hela vår kommun skall leva. Vi vet att landsbygden i vår
kommun har stora möjligheter att utvecklas. Det kan vara genom att fler flyttar till landet,
att olika näringsgrenar inom företag startas och utvecklas. Med fler personer boende i
kommunen så kan både kommersiell och kommunal service tryggas även på små orter.
Det kan vara svårt att få lån till nybyggnation på landsbygden idag. Kanske både
ekonomisk och även miljömässigt hållbart att köpa ett hus på landet och renovera det.
Framförallt är det socialt hållbart att se till att hela kommunen skall leva.
Det hade varit intressant idé om vi kan göra likt Örnsköldsvik och Falkenberg. Ett
framgångsrikt projekt som vi kan göra och utveckla i Ljungby kommun. Kartläggningen
kan ge ett första initiativ hur kommunen kan arbeta vidare med resultaten.
Vi förslår att:
-

En husinventering av obebodda hus på landsbygden genomförs

-

Att resultatet redovisas till kommunstyrelsen för att diskutera utfallet av
inventeringen samt besluta om hur man på olika sätt kan arbeta vidare med
resultatet.

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Ljungby 2020-02-04
Anne Karlsson (S)

Pia Johansson (S)

Ingela Rosén (S)

http://www.levdindromfbg.se/index.php/obebodda-hus-var-husinventering
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Kommunledningsförvaltningen
Maria Jamieson
Internationell samordnare
och landsbygdsutvecklare
Tel. 0372-78 9124
maria.jamieson@ljungby.se

Kommunfullmäktige

Svar på motion om att kartlägga tomma och obebodda hus
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Sammanfattning av ärendet
I februari 2020 lämnade Anne Karlsson (S), Pia Johansson (S) och Ingela Rosén (S) in
en motion om att kartlägga tomma och obebodda hus. I motionen föreslås att:
- En husinventering av obebodda hus på landsbygden genomförs
- Resultatet redovisas till kommunstyrelsen för att diskutera utfallet av
inventeringen samt besluta om hur man på olika sätt kan arbeta vidare med
resultatet.
Liknande arbete har gjorts i kommunerna Örnsköldsvik och Falkenberg, där man har
gjort marknadsföringsinsatser för att matcha köpare och hyresgäster med de
identifierade fastigheterna. Satsningen i Falkenberg har blivit mycket uppmärksammad i
nationell media och marknadsförs genom kampanjen ”Lev din dröm i Falkenberg”.
Syftet med satsningen har varit att gynna landsbygdsutveckling och framförallt
nyinflyttning och ökad befolkning.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Ljungby kommuns vision är att befolkningen ska öka, genom att vi tillsammans strävar
mot våra tre visionsmål - bästa kommun att växa i, livslångt lärande för alla och vi
skapar ett rikt liv.
En liknande satsning kring obebodda hus i Ljungby kommun skulle ha som syfte att
resultera i nyinflyttning och ökad befolkning. Fokus vore att marknadsföra Ljungby
kommun som en attraktiv plats att bo, leva och verka på. Exempel på perspektiv att
marknadsföra är framförallt hållbarhet, lugnare livsstil, och mot målgruppen unga
vuxna.
Resultat från Falkenberg kommun visar att utav de 1300 fastigheter som identifierades i
kartläggningen har 45-50 fastighetsägare nappat, och utav dem har 30 fastigheter fått
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nya ägare eller hyresgäster (april 2019)1. Samtidigt finns en lista på ca 120
entreprenörer som har uppgett att de är intresserade av att flytta till Falkenberg
kommun. Andra resultat utifrån satsningen är att gårdar och fastigheter nu lättare
kommer upp till försäljning, när ägare känner att det finns en marknad och ett intresse
för att bo på landsbygden. Och dessutom, för mindre byar har försäljningen av ett par
hus och nyinflyttning gjort stor skillnad på byn. Personer som flyttar kommer ofta från
närliggande storstadsregioner och är entreprenörer och/eller högutbildade2.
Närliggande kommuner till Ljungby har hakat på med liknande satsningar. Hylte
kommun samverkar med Falkenberg kommun och gör sin satsning inom ramen för
samma kampanj ”Lev din dröm”. Värnamo kommun gör sin satsning genom att
använda befintliga kanaler och marknadsföring, såsom instagram, facebook och
nyhetsbrev till nätverk.
Kommuniedningsförvaltningen ser positivt på en satsning i Ljungby kommun likt
satsningarna i t.ex. Falkenberg kommun och Värnamo kommun. En satsning kan bidra
till positiv befolkningsutveckling, och även ge positiva effekter på byar och småorter i
kommunen. Det finns idéer om hur en sådan satsning skulle kunna se ut.
Kommun!edningsförvaltningen föreslår därför att motionen bifalls.

Finansiering
Genomförandet av en husinventering av obebodda hus på landsbygden förutsätter ingen
ytterligare finansiering utan kan genomföras inom befintlig budget. Skulle arbetet
däremot vidareutvecklas till en mer omfattande satsning så kan ytterligare finansiering
behövas.

Jonas Jönsson

Maria Jamieson

Kommundirektör

Internationell samordnare

1 http://www.levdindromfbti.se/index.php/obebodda-hus-var-husinventering
2 Utifrån samtal med Hylte kommun om satsningen ”Lev din dröm” i Falkenberg och Hylte.
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Antagande och beslut om implementering av nytt
internhyressystem
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta principerna för internhyressystem. Detta innebär förändrade
principer för fördelning av ansvar, intäkter och kostnader. Detta innebär
även att nya intemhyror beräknas till en för förvaltningarna hållbar och
förutsägbar nivå, för att därefter följa en årlig höjning om två procent för
fastighetsförvaltningen.
2. Genomförandet ska ske stegyis och att ekonomichefen får i uppdrag att
utarbeta en plan för finansiering av hållbara intemhyresnivåer för
befintligt bestånd. Denna plan ska presenteras för budgetberedningen för
ställningstagande i samband med budgetbeslut inför kommande år.
Sammanfattning av ärendet
Kommunen har ett internhyressystem anpassat till lokalbeståndet som det såg ut
för ett 20-tal år sedan. I takt med att åren går krävs allt större underhålls- och
renoveringsinsatser för att undvika kapitalförstöring. Tekniska förvaltningen har
därför utarbetat ett förslag till ett nytt internhyressystem. Den 4 februari 2020
föreslår tekniska nämnden att kommunstyrelsen antar förslaget till nytt
internhyressystem.
I en tjänsteskrivelse från den 15 januari skriver tekniska förvaltningen om
ärendet. Tekniska förvaltningen bedömer att fastighetsavdelningens fleråriga
ekonomiska underskott beror på att kommunen har för låga intemhyror.
Dessutom har budget för underhåll av fastigheterna under lång tid varit
otillräcklig, vilket fatt till följd att kommunens byggnader har åldrats i förtid.
Tekniska förvaltningens förslag innebär att kommunen far ett nytt
internhyressystem som omfattar förändrade principer för fördelning av ansvar,
intäkter och kostnader. Förslaget innebär även att fastighetschefen och
ekonomichefen tillsammans utarbetar en plan för hur fortsatta årliga
hyreshöjningar ska kunna finansieras. I förslaget rekommenderas en årlig
höjning av intemhyror avseende två procent. Förslaget innefattar även att
kommunstyrelsen ska få i mandat att besluta om vilka byggnader som ska ingå i
den nya lokalbanken eller bevaras som bidragsfastighet vilka sedan finansieras
av kommunledningsförvaltningen.
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Tekniska nämnden föreslår den 4 februari 2020 att kommunstyrelsen:
1. antar förslag till nytt intemhyressystem omfattande förändrade principer
för fördelning av ansvar, intäkter och kostnader. Detta innebär bland
annat att nya intemhyror höjs till en hållbar och förutsägbar nivå,
därefter följer en årlig höjning om 2% för fastighetsförvaltningen.
2. Ger fastighets chef och ekonomichef i uppdrag att utarbeta en plan för
finansiering av hållbara intemhyresnivåer för befintligt bestånd.
3. Beslutar vilka byggnader som ska ingå i den nya lokalbanken eller
bevaras som bidragsfastigheter då detta är beslut av strategisk karaktär.
Detta innebär att dessa byggnader finansieras av
kommunledningsförvaltningen enligt principerna i intemhyressystemet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 24 mars 2020.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen:
1. antar principerna för intemhyressystem. Detta innebär förändrade
principer för fördelning av ansvar, intäkter och kostnader. Detta innebär
även att nya intemhyror beräknas till en för förvaltningarna hållbar och
förutsägbar nivå, för att därefter följa en årlig höjning om två procent för
fastighetsförvaltningen.
2. beslutar att genomförandet ska ske stegvis.
Kommunstyrelsen ger fastighetschef och ekonomichef i uppdrag att
utarbeta en plan för finansiering av hållbara intemhyresnivåer för
befintligt bestånd. Denna plan ska presenteras för budgetberedningen för
ställningstagande i samband med budgetbeslut inför kommande år.
3. beslutar vilka byggnader som ska ingå i den nya lokalbanken eller
bevaras som bidragsfastigheter då detta är beslut av strategisk karaktär.
Detta innebär att dessa byggnader finansieras av
kommunledningsförvaltningen enligt principerna i intemhyressystemet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-03-24 § 46
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2020-02-04 § 21
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-01-15
Förslag till nytt intemhyressystem, 2020-02-11
Presentationsunderlag över förslag till nytt intemhyressystem och remissvar,
2020-01-14

Justerandes sign
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Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C), Carina Bengtsson (C) och Krister Salomonsson (SD)
yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar
att:
1. Anta principerna för intemhyressystem. Detta innebär förändrade
principer för fördelning av ansvar, intäkter och kostnader. Detta innebär
även att nya intemhyror beräknas till en för förvaltningarna hållbar och
förutsägbar nivå, för att därefter följa en årlig höjning om två procent för
fastighetsförvaltningen.
2. Genomförandet ska ske stegvis och att ekonomichefen får i uppdrag att
utarbeta en plan för finansiering av hållbara intemhyresnivåer för
befintligt bestånd. Denna plan ska presenteras för budgetberedningen för
ställningstagande i samband med budgetbeslut inför kommande år.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons med fleras yrkande.

Justerandes sign
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Antagande och implementering av nytt internhyressystem
Förslag till beslut
Tekniska nämnden föreslår att:
a) Kommunstyrelsen antar förslaget till nytt internhyressystem omfat
tande förändrade principer för fördelning av ansvar, intäkter och
kostnader. Detta innebär bland annat att nya intemhyror höjs till en
hållbar och förutsägbar nivå, därefter följer en årlig höjning om 2 %
för fastighetsförvaltningen.
b) Kommunstyrelsen beslutar att ge fastighetschef och ekonomichef i
uppdrag att utarbeta en plan för finansiering av hållbara intemhyres
nivåer för befintligt bestånd. Denna plan ska presenteras för budget
beredningen för ställningstagande i samband med budgetbeslut inför
kommande år.
c) Kommunstyrelsen beslutar vilka byggnader som ska ingå i den nya
lokalbanken eller bevaras som bidragsfastigheter då detta är beslut
av strategisk karaktär. Detta innebär att dessa byggnader finansieras
av kommunledningsförvaltningen enligt principerna i intemhyressystemet.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsavdelningen uppvisar sedan flera år ett ekonomiskt underskott på
grund av alltför låga intemhyror. Dessutom har budget för underhåll av fastig
heterna under lång tid varit otillräcklig, vilket fatt till följd att kommunens bygg
nader har åldrats i förtid. Eftersatt underhåll drabbar samtliga förvaltningar i
form av ökade lokalkostnader för bland annat akuta eller kortsiktiga lösningar,
onödiga rivningar samt förtida investeringar.
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till nytt internhyressystem. För
slaget som kommunstyrelsen föreslås godkänna omfattar själva intemh yresmo
dellen, nya regler för avtalsomfang, avtalstider och uppsägningstid samt beslut
om att införa mer rationella ansvarsfördelningar inom kommunen avseende
bland annat mediaförsörjning. Förslaget omfattar också en ny intemhyressättning med årliga justeringar.
Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2020 att höja intemhyran för drift
och underhåll med 4 miljoner kronor. De ökade hyreskostnaderna för förvalt
ningarna kompenserades genom tillskott till förvaltningarna på motsvarande 4
miljoner kronor. För att nå hållbara hyresnivåer för befintliga verksamhetsfastigJustenindes sign
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heter krävs fortsatta hyreshöjningar. En plan för finansiering av dessa hållbara
hyresnivåer ska utarbetas av fastighetschef och ekonomichef.
Internhyressättningen ska fortfarande bygga på självkostnadsprincipen. Det nya
internhyressystemet ska dock ge utökat utrymme för underhåll och därigenom
bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar och effektiv fastighetsförvaltning,
i enlighet med kommunens investeringsplan och handlingsplan för lokalförsörj
ning. Intemhyran innehåller följande delar inom kategorin fastighetsförvaltning:
•
•
•
•
•

Tillsyn och skötsel
Mediaförsörjning
Felavhjälpande underhåll
Planerat underhåll
Övriga fastighetskostnader såsom försäkringar och skatter samt in
tem administration.

Den andra delen av internhyran ska täcka objektets kapitalkostnader som avgörs
utifrån avskrivningarna och räntan på gjorda investeringar, reinvesteringar och
verksamhetsanpassningar.
Det nya internhyressystemet tydliggör hur stora kostnader som hör hemma på
respektive förvaltning. Varje förvaltning har över tid en rättvis hyresnivå totalt
sett. Ingen förvaltning kommer därigenom att bära någon annan förvaltnings lo
kalkostnader, vilket är en förutsättning för rationella politiska beslut och ekono
miskt ansvarstagande. Fastighetsavdelningen kan genom denna långsiktighet
planera för att genomföra mer kostsamma underhållsåtgärder utan hastiga eller
kraftiga hyres förändringar för hyresgästerna. Intemhyroma blir därmed både
förutsägbara och hållbara. Förslaget har varit ute på remiss hos samtliga nämn
der och i kommunstyrelsen under hösten 2019. Yttranden har föranlett förtydliganden och smärre justeringar i förslaget och i det tillhörande presentationsmaterialet.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 21 januari 2020 att tekniska
nämnden föreslår att:
a) Kommunstyrelsen antar förslaget till nytt intemhyressystem omfat
tande förändrade principer för fördelning av ansvar, intäkter och
kostnader. Detta innebär bland annat att nya intemhyror höjs till en
hållbar och förutsägbar nivå, därefter följer en årlig höjning om 2 %
för fastighetsförvaltningen.
b) Kommunstyrelsen beslutar att ge fastighetschef och ekonomichef i
uppdrag att utarbeta en plan för finansiering av hållbara internhyres
nivåer för befintligt bestånd. Denna plan ska presenteras för budget-
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beredningen tor ställningstagande i samband med budgetbeslut inför
kommande år.
c) Kommunstyrelsen beslutar vilka byggnader som ska ingå i den nya
lokalbanken eller bevaras som bidragsfastigheter då detta är beslut
av strategisk karaktär. Detta innebär att dessa byggnader finansieras
av kommunledningsförvaltningen enligt principerna i internhyressystemet.
Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-15
Förslag till nytt intemhyressystem för Ljungby kommun,
Presentationsmaterial till förslag till nytt intemhyressystem
Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-01-15
TK2019/0197.280

Tekniskaförvaltningen
Lisa Åberg
Administrativ chef
Tel 0372-78 93 10
L isa. aberg@ljimgby. se

Antagande och implementering av nytt internhyressystem
Förvaltningens förslag till beslut
a) Kommunstyrelsen antarförslaget till nytt internhyressystem omfattande
förändrade principer för fördelning av ansvar, intäkter och kostnader. Detta
innebär bland annat att nya internhyror höjs till en hållbar och förutsägbar
nivå, därefterföljer en årlig höjning om 2 % förfastighetsförvaltningen.
b) Kommunstyrelsen beslutar att ge fastighetschef och ekonomichef i uppdrag att
utarbeta en plan för finansiering av hållbara internhyresnivåerför befintligt
bestånd. Denna plan ska presenterasför budgetberedningen för
ställningstagande i samband med budgetbeslut inför kommande år.
c) Kommunstyrelsen beslutar vilka byggnader som ska ingå i den nya lokalbanken
eller bevaras som bidragsfastigheter då detta är beslut av strategisk karaktär.
Detta innebär att dessa byggnader finansieras av kommunledningsförvciltningen
enligt principerna i internhyressystemet.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsavdelningen uppvisar sedan flera år ett ekonomiskt underskott på grund av
alltför låga intemhyror. Dessutom har budget för underhåll av fastigheterna under lång
tid varit otillräcklig, vilket fatt till följd att kommunens byggnader har åldrats i förtid.
Eftersatt underhåll drabbar samtliga förvaltningar i form av ökade lokalkostnader för
bland annat akuta eller kortsiktiga lösningar, onödiga rivningar samt förtida
investeringar.
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till nytt internhyressystem, se bilaga 1,
sid 5. Förslaget som kommunstyrelsen föreslås godkänna enligt detta beslutsunderlag
omfattar själva internhyresmodellen, nya regler för avtalsomfang, avtalstider och
uppsägningstid samt beslut om att införa mer rationella ansvarsfördelningar inom
kommunen avseende bland annat mediaförsöijning. Förslaget omfattar också en ny
intemhyressättning med årliga justeringar.
Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2020 att höja intemhyran för drift och
underhåll med 4 miljoner kronor. De ökade hyreskostnaderna för förvaltningarna
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kompenserades genom tillskott till förvaltningarna på motsvarande 4 miljoner kronor.
För att nå hållbara hyresnivåer för befintliga verksamhetsfastigheter krävs fortsatta
hyreshöjningar. En plan för finansiering av dessa hållbara hyresnivåer ska utarbetas av
fastighetschef och ekonomichef. I förslaget till nytt intemhyressystem rekommenderas
en plan om en generell höjning på 2% kombinerat med en extra höjning på 4 mkr
årligen fram till och med 2027.
Intemhyressättningen ska fortfarande bygga på självkostnadsprincipen. Det nya
intemhyressystemet ska dock ge utökat utrymme för underhåll och därigenom bättre
förutsättningar för en långsiktigt hållbar och effektiv fastighetsförvaltning, i enlighet
med kommunens investeringsplan och handlingsplan för lokalförsöijning. Intemhyran
innehåller följande delar inom kategorin fastighetsförvaltning (Bilaga 1, sid 14):
•
•
•
•
•

Tillsyn och skötsel
Mediaförsörjning
Felavhjälpande underhåll
Planerat underhåll
Övriga fastighetskostnader såsom försäkringar och skatter samt intern
administration.

Den andra delen av intemhyran ska täcka objektets kapitalkostnader som avgörs utifrån
avskrivningarna och räntan på gjorda investeringar, reinvesteringar och
verksamhetsanpassningar.
Det nya intemhyressystemet tydliggör hur stora kostnader som hör hemma på
respektive förvaltning. Varje förvaltning har över tid en rättvis hyresnivå totalt sett.
Ingen förvaltning kommer därigenom att bära någon annan förvaltnings lokalkostnader,
vilket är en förutsättning för rationella politiska beslut och ekonomiskt ansvarstagande.
Fastighetsavdelningen kan genom denna långsiktighet planera för att genomföra mer
kostsamma underhållsåtgärder utan hastiga eller kraftiga hyresförändringar för
hyresgästerna. (Bilaga 1, sid 16.) Intemhyroma blir därmed både förutsägbara och
hållbara. (Bilaga 2, sid 13.)
Förslaget har varit ute på remiss hos samtliga nämnder och i kommunstyrelsen under
hösten 2019. De yttranden som inkommit finns redovisade sist i bilaga 2. Yttranden har
föranlett förtydliganden och smärre justeringar i förslaget och i det tillhörande
presentationsmaterialet.
Hyresgästens budgetanslag för lokalkostnader hanteras inte av intemhyressystemet.
Detta är ett politiskt beslut och hanteras i vanlig ordning av budgetberedning inför
budgetbeslut. Intemhyressystemet beskriver däremot schablonmässiga nivåer av
lokalhyra för att täcka fastighetsförvaltningen samt en årlig höjning om 2% för att
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kompensera framtida kostnadsökningar för fastighetsförvaltningen. Reducerade eller
utökade lokalytor omfattas inte av den årliga hyreshöjningen.

Bilagor
1. Förslag till nytt intemhyressystem för Ljungby kommun,
2. Presentationsmaterial till förslag till nytt intemhyressystem
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1

Inledning

Lokalkostnader för verksamhetsfastigheter utgör efter personalkostnader den enskilt största
utgiftsposten för kommuner, landsting och olika statliga verksamheter. För att öka
kostnadsmedvetenhet och kravet på effektivitet bland förvaltningar och myndigheter har olika
former av internhyressystem och internhyressättning utvecklats. Bakom denna utveckling ligger
önskemål om att reducera resursåtgången och minska kravet på nyinvesteringar och ombyggnationer
så att utökade resurser kan frigöras för nyttjarens kärnverksamhet. Behovet av att säkerställa
befintliga verksamhetsfastigheternas funktion och värde har ofta initierat och starkt påverkat
utvecklingen av olika internhyressystem och internhyressättningsmodeller.

1.1 Syfte
Syftet med detta PM är att det ska kunna utgöra ett beslutsunderlag för ett nytt hållbart
internhyressystem för Ljungby kommun. Målsättningen är ett system med rationella och effektiva
ansvarsfördelningar som genom en förutsägbar och självkostnadsgrundad internhyra säkerställer
verksamhetsfastigheternas funktion och värde i enlighet med kommunens investeringsplan och
handlingsplan för lokalförsörjning.
För att detta ska vara möjligt beskrivs olika former av internhyressystem, kostnadsdrivare speciella
för internhyressystem tillsammans med strategier för kostnadsreduceringar. Utifrån beskrivningarna
analyseras Ljungby kommuns nuvarande internhyressystem. Analysen ligger sedan till grund för
förslaget till ett nytt internhyressystem och planen för dess implementering.
En möjlig utökning av arbetsplatsanknutna tilläggstjänster, s.k. FM-tjänster eller facility management
tjänster, kommer också beröras kort eftersom detta varit del av utredningsuppdraget för ett nytt
internhyressystem.

1.2 Bakgrund
Ljungby kommuns nuvarande internhyressystem upprättades 1995 och har varit föremål för flera
utredningar genom åren. Både externa och interna utredare och revisorer har konstaterat att
internhyressystemet inte ger förutsättningarna för en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning och har
varnat kommunen för konsekvenserna om en förändring inte kommer till stånd.
I KPMG:s revisionsrapport från 2009 beskrivs exempelvis flera brister och problem i det nuvarande
systemet tillsammans med åtgärdsförslag för att komma tillrätta med de uppmärksammade riskerna
beträffande nivån på kommunens fastighetsunderhåll1. I en senare revisionsrapport från 2018
konstaterar KPMG att åtgärder för att lösa problemen i stort har uteblivit med följden att det
eftersatta underhållet har ökat2. Även i kommunens verksamhetsplan för lokalförsörjning
konstateras det att internhyressystemet som fördelar kostnader inom organisationen bör ses över.

1 Revisionsrapport: "Granskning av kommunens fastighetsunderhåll", Dnr. 2009/0512.007
2 KPMG:s revisionsrapport "Granskning av lokalförsörjning i skolan", 2018-03-15.
3

1.2.1 Utökade arbetsplatsanknutna tjänster
Utredningsuppdraget för ett nytt internhyressystem omfattar även ett uppdrag att utreda utökande
arbetsplatsanknutna tjänster för en gemensam organisation för lokalvård och vaktmästeri. För
lokalvården finns det t.o.m. ett beslut om att inrätta en städorganisation under eller i nära
samverkan med fastighetsavdelningen så att städningen blir en tydlig del av fastighetsunderhållet3.
Beslutet att inrätta en städorganisation fattades utifrån förslaget i KPMG:s revisionsrapport från
20 094 men beslutet har inte förverkligats.
Det finns även ett utredningsuppdrag att titta på möjligheten att finansiera driften, underhållet och
utbytet av IT-infrastruktur i byggnader genom internhyra.5

3 Beslut: KS2012/0203, 280, Ks § 139
4 Revisionsrapport: "Granskning av kommunens fastighetsunderhåll", Dnr. 2009/0512.007
5 Policy för IT, styrdokument för Ljungby kommun.
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2 Beskrivning och analys
2.1

Internhyressystem

Internhyressystem kan utformas på olika sätt men det finns tre typmodeller av internhyressystem. En
beskrivning av typmodellerna för förvaltning och utvecklingen av verksamhetsfastigheter beskrivs i
det följande.

2.1.1 Modell 1
Den första typmodellen utgör en mycket enkel modell som utgjort
utgångspunkten för många offentliga verksamheter med ett större
behov av verksamhetsfastigheter än enskilda kontorslokaler. Modellen

f1

Central ledning

tillämpades bl.a. för försvarsfastigheter före 1994 då nyttjaren
Försvarsmakten även ansvarade för fastighetsförvaltningen av sina
verksamhetsfastigheter. Modellens styrka ligger i de korta
beslutsvägarna och inneboende incitamentet till lokaleffektivisering
men prioriteringen av kärnverksamheten gav svaga

o

V
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fastighetsorganisationer med otillräckliga resurser för
fastighetsförvaltning. Följden blev ett ökande berg av eftersatt
fastighetsunderhåll som bara kunde hanteras genom att den
gemensamma huvudmannen gav extra anslag då nyttjaren i slutänden
saknade resurserna att hantera både det eftersatta underhållet och
den egna kärnverksamheten.

2.1.2 Modell 2
Den andra modellen försökte råda bot på bristerna i
den första modellen genom tillskapandet av en
självständig fastighetsorganisation. Byggnadsstyrelsen
var ett bra exempel på detta upplägg. Modellen
skapade professionella fastighetsorganisationer och en
professionell fastighetsförvaltning men avsaknaden av
incitament till lokaleffektivisering hos både hyresgäst
och hyresvärd gav oönskade resultat för den
gemensamme huvudmannen som drabbades av stadigt
ökande kostnader för verksamhetsfastigheterna.

2.1.3 Modell 3
Modell tre är den typmodell som numera är
föreskriven inom staten. Modellen tillämpas
också av alla större kommuner i Sverige och
modellen tillämpas även av de allra flesta
medelstora kommuner. Fördelen med denna
tredje modell är att den ger förutsättningarna
för en professionell fastighetsförvaltning
samtidigt som den ger både incitament och
möjlighet för både hyresvärd och hyresgäst att
effektivisera sina verksamheter vilket gynnar
5

den gemensamma huvudmannen. Inom staten tillåts nyttjaren även hyra lokaler direkt av externa
aktörer, tanken bakom detta är att ytterligare effektivisering ska uppnås genom extern konkurrens.
Om det finns någon nackdel med denna tredje modell så är det risken för onödiga och ökande
interna transaktionskostnader mellan nyttjaren och fastighetsorganisationen.

2.2

Kostnadsdrivare och strategier för effektivisering6

Det finns många kostnadsdrivande faktorer för offentliga fastighetsförvaltande organisationer, till
exempel byggkostnader, driftformer och finansieringslösningar. Alla kostnadsdrivande faktorer är
naturligtvis viktiga men i detta avsnitt beskrivs fem kostnadsdrivare speciella för internhyressystem
och möjliga strategier för att reducera kostnader kopplade till dessa kostnadsdrivare. De fem
kostnadsdrivarna är: mängden av yta, kvalitén på ytan, driftkostnader per yta/enhet,
underhållskostnad per yta/enhet och interna transaktionskostnader.

2.2.1

Mängden av yta

Mängden lokalyta som tillhandahålls och nyttjas påverkar kostnader i stor utsträckning på både kort
och lång sikt. Observera att en hög lokaleffektivitet kan uppnås både genom att reducera mängden
av yta men även genom att öka på beläggningsgraden på ytorna.
Offentliga verksamheter tenderar att vara mindre lo kal effekt i va än motsvarande privata
verksamheter vilket innebär att en besparingspotential ofta finns inom de offentliga verksamheterna.
För att nå besparingarna kan man tänka sig en ytterlighetsmodell där internhyresgästerna ensamt
har incitament att nå besparingarna. Motsatsen är en modell där central ledning själv eller genom sin
fastighetsorganisation sätter mål och begränsningar på mängden yta som får nyttjas/upplåtas eller
direktstyr vilka lokaler som ska tillhandahållas och till vilken verksamhet. Alternativet är till
ytterlighetsmodellerna är någon form av kombination mellan dessa modeller.
En modell som i någon mån bygger på att öka incitamentet hos hyresgästerna måste förhålla sig till
den s.k. ratchet-effekten som innebär att en hyresgästs strävan att uppnå effektiviseringar kommer
att upphöra om besparingarna inte kommer den effektiva hyresgästen till godo. Andra hinder för att
uppnå effektivitet genom incitament hos hyresgästen kan vara internt motstånd bland personalen.
Motstånd mot åtgärder för lokaleffektivisering kan kräva ökad styrning från central ledning eller
levererande fastighetsorganisation. En modell som i någon mån bygger på incitament för hyresgästen
kräver också tydliga spelregler för vilka ytor som kan lämnas och när internhyreskostnader slutar
belasta hyresgästen.

2.2.2

Kvalitén på ytan

Kvalitén på lokalyta som tillhandahålls och nyttjas påverkar också kostnaderna. En högre kvalité kan
dock motiveras om mängden yta kan reduceras, och vice versa. Det offentliga tenderar ofta att
överinvestera i kvalité när investeringsbeslut tas, vilket blir ineffektivt. Det är dock väsentligt att
påpeka att kvalitetsökningar som leder till lägre livscykelkostnader eller totala verksamhetsfördelar
normalt är önskvärda. För att nå önskvärda besparingar kan man åter tänka sig en ytterlighetsmodell
där internhyresgästerna ensamt har incitament att nå besparingarna eller en modell där central
ledning sätter mål och begränsningar på kostnaderna. Alternativet är någon slags kombination av

6 Cost drivers and strategies to reduce cost in the state property sector by Hans Lind and Trine Rie Jensen, 2016
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ytterligheterna. Modeller som helt eller delvis bygger på incitamentet hos hyresgästerna måste dock
regleras tydligt och förhålla sig till ratchet-effekten samt eventuella andra hinder, se närmare 3.2.1.

2.2.3

Driftkostnader per yta/enhet

Kostnaderna för tillsyn, skötsel, media, felavhjälpande underhåll och central administration samt
eventuella arbetsplatsanknutna tjänster utgör en stor del av lokalkostnaderna. En effektiv
fastighetsförvaltning med rationella ansvarsfördelningar mellan hyresgäst och hyresvärd är av
avgörande betydelse för fastighetsorganisationers existensberättigande. Nyckeltal och jämförelser
mot liknade verksamheter utgör viktiga verktyg i effektiviseringsarbetet inte minst avseende media.
Effektivisering kan ofta uppnås genom samlande av olika interna verksamhetsstödjande tjänster så
att stordriftsfördelar uppnås. Outsourcing av vissa verksamhetsdelar kan också innebära möjliga
besparingar. Åtgärder av detta slag ska övervägas om de kan antas leda till ökad effektivisering. En
förutsättning för att kunna fatta rationella beslut avseende driftkostnader är kunskap om nuläget och
möjligheter till jämförelser. Ett bra verksamhetsstödsystem för fastighetsförvaltningen är avgörande
för att kunna nå denna kunskap och hitta möjliga effektiviseringar oavsett driftform.

2.2.4

Underhållskostnad per yta/enhet

Omfattningen, behovet och kostnaderna för planerat underhåll och reinvesteringar är ofta en
ifrågasatt del av internhyressystem. Fastighetsorganisationer tenderar att vilja öka omfattningen för
att bevara funktion och värde medan hyresgäster ofta vill reducera eller skjuta på underhåll för att ge
mer utrymme för sin kärnverksamhet. I den mån underhållskostnader är fullt inkluderade i hyran kan
dock det motsatta förhållandet uppstå där hyresgästen vill tidigarelägga underhållet. För den
gemensamme huvudmannen är det väsentligt att verksamhetsfastigheternas funktion och värde
bevaras i enlighet med en strategisk plan för lokalförsörjning och att nivån på underhållet anpassas
efter den planen. Andra väsentliga delar i effektiviseringsarbetet är rationella gränsdragningslistor
mellan parterna och en underhållsplanering i samverkan.

2.2.5

Interna transaktionskostnader

Interna transaktionskostnader är ofta inte värdehöjande och utgör därmed onödiga kostnader för en
offentlig organisation. Icke konstruktiva förhandlingar mellan internhyresgäster och
fastighetsorganisation bör reduceras i största möjliga mån medan konstruktiv samverkan kring
underhållsplanering och strategisk lokalförsörjning bör eftersträvas. Fastställda villkor för
upplåtelserna och fastställda ansvar för lokalförsörjningen utgör enkla och billiga åtgärder för att
reducera onödiga transaktionskostnader.

2.3

Nuvarande internhyressystem i Ljungby kommun

Nuvarande internhyressystem bygger på typmodell tre vilket innebär att fastighetsavdelningen utgör
en självständig verksamhetsstödjande resultatenhet med uppdrag är att leverera ändamålsenliga och
effektiva verksamhetsfastigheter åt övriga kommunala verksamheter. Avdelningens verksamhet är i
huvudsak finansierad genom internhyrorna för de lokaler och anläggningar som upplåtits.
Självkostnadsprincipen utgjorde grunden för internhyressättningen men systemet ger inte de
intäkter som krävs för att bibehålla verksamhetsfastigheternas funktion och värde och problemet
ökar för varje år. Tidigare år har tekniska förvaltningen kunnat tackla fastighetsavdelningens ökande
resultatavvikelser genom resultatbalanseringar och resultatöverföringar. 2018 saknades emellertid
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förutsättningar för detta varpå fastighetsavdelningens resultatavvikelse blev tydlig även i tekniska
förvaltningens totala resultat.
Orsaken bakom fastighetsavdelningens ökande resultatavvikelser ligger i beräkningsmodellen för
internhyressättningen i nuvarande internhyressystem. Internhyrorna var ursprungligen tänkta att
täcka fastighetsavdelningens självkostnader för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll efter behov.
Internhyrorna skulle även täcka fastighetsavdelningens kapitalkostnader i form av ränta och
avskrivningar på genomförda investeringar samt avdelningens egna administrativa kostnader.
Beräkningsmodellen tog dock inte sin utgångspunkt i det långsiktiga behovet av fastighetsunderhåll
utan utgick istället ifrån de bokförda kostnaderna för tillsyn och skötsel samt bokförda kostnader för
felavhjälpande- och planerat underhåll från år 1995 och 2001. Till detta adderades kapitalkostnaden
för respektive objekt och en schablon per kvadratmeter som var tänkt att täcka avdelningens egna
administrativa kostnader och avdelningens overheadkostnader för ledning och stabsfunktioner inom
tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Resultatet blev en hyressättning som inte
var långsiktigt hållbar utifrån fastigheternas underhållsbehov, trots att detta var ambitionen med
beräkningsmodellen. Ambitionen att skapa en långsiktigt hållbar hyressättning är dock tydlig då den
del av internhyran som var tänkt att kompensera fastighetsavdelningen för årliga kostnadsökningar
för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll knöts till konsumentprisindex.
Beräkningsmodellen visade sig snart vara bristfällig och revisorerna uppmärksammade redan 2009
riskerna avseende nivån på kommunens fastighetsunderhåll. Att revisorerna reagerade är inte
märkligt då en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning är av avgörande vikt för en god ekonomisk
hushållning inom kommunen. Trots detta har utrymmet för planerat underhåll succesivt minskat. I
flera avseenden har situationen till och med förvärrats genom olika avsteg och förändringar i
internhyressystemet och internhyressättningen.
En annan större brist i den nuvarande beräkningsmodellen är att internhyrorna minskar genom
avskrivningar samtidigt som behovet och kostnaderna för underhåll ökar då fastighetsbeståndet
åldrats. Problemet ökar exponentiellt och bygger upp en ohållbar situation av eftersatt underhåll
som i slutänden bara kan lösas av huvudmannen genom omfattande förtida investeringar och
rivningar. Problemet påminner mycket om den brist som ofta uppstår i hyressystem av typmodell 1
då kärnverksamheten under lång tid har prioriterats på bekostnad av en hållbar fastighetsförvaltning.
Det är också denna situation som ofta framtvingar bolagisering av offentliga fastighetsorganisationer.
För Ljungby kommun är situationen ännu inte så allvarlig att en bolagisering av fastighetsavdelningen
rekommenderas men korrigeras inte bristerna i internhyressystemet så att underskott och eftersatt
underhåll kan hanteras kommer en bolagisering att bli nödvändig för att framtvinga erforderliga
hyreshöjningar.
En annan brist i beräkningsmodellen som är värd att nämna är den årliga hyresregleringen genom
konsumentprisindex. Konsumentprisindex har dels inte följt kostnadsutvecklingen för
fastighetsförvaltning men värre är att sedvanliga och nödvändiga hyreshöjningar utefter
fastigheternas underhållsbehov förmodligen har uteblivit på grund av indexeringen.
I något enstaka fall har fastighetsavdelningen också fått direktiv som satt gränser för hyressättningen
vilket inneburit en underfinansiering för objektet som därmed fått "sin" finansiering genom utebliven
tillsyn, skötsel och underhåll av andra objekt. Samma problem uppstår genom kommunens lokalbank
då denna har varit både underfinansierad och dessutom innehållit andra objekt än de som ska ligga i
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en lokalbank. En lokalbank ska normalt bara omfatta strategiska lokalresurser som förväntas tas i
bruk för kommunalt finansierad verksamhet inom en snar framtid. Att strategiska resurser placeras i
en centralt finansierad lokalbank blir en besparing för kommunen utifrån valfrihetssystem med
privata utförare. Nuvarande lokalbank omfattar emellertid även s.k. bidragsfastigheter, regleringsoch saneringsfastigheter samt avvecklingsfastigheter och vakanta fastigheter för annan verksamhet
som till stor del finansieras genom uteblivet underhåll av kommunens verksamhetsfastigheter7.

2.3.1 Nuvarande komponentavskrivning
En av de förändringar som påverkat det befintliga hyressystemets mest kom ett par år sedan utifrån
ett nytt lagkrav på komponentavskrivning. Kravet på komponentavskrivning gäller för kommunen
trots att syftet med lagen framförallt var att framtvinga mer rättvisande värderingar av
fastighetsbolag. Lagkravet innebär i korthet att fastigheternas ekonomiskt betydande komponenter
som har en väsentligt avvikande avskrivningstid ska särredovisas och ekonomiskt hanteras lika som
övriga investeringar. Ett visst tolkningsutrymme finns kring vad som är att betrakta som ekonomisk
betydande och väsentligt avvikande avskrivningstider då praxis till stora delar saknas. Kriteriet
ekonomiskt betydande ska dock ställas i förhållande till byggnaden eller anläggningen i sin helhet och
därmed bör inga åtgärder understigande en miljon kronor eller fem procent av byggnadsvärdet vara
att betrakta som reinvesteringar. I realiteten innebär detta att det sällan blir mer än sju komponenter
för en normal verksamhetsfastighet.8 Detta innebär att allt underhåll som inte är att betrakta som
reinvesteringar utgör antingen planerat underhåll eller felavhjälpande underhåll. Utifrån ovan kan
reinvesteringar även betraktas som strategiska val eftersom en genomförd reinvestering innebär ett
ställningstagande för att byggnaden ska kvar och därmed inte ersättas.
När Ljungby kommun införde komponentavskrivning avsattes reinvesteringsmedel för nästan allt
underhåll vilket innebar ett avsteg från kravet på ekonomisk betydelse. Detta innebar att det
planerade underhållet kunde sänkas kraftigt vilket reducerade internhyrorna. Beslutet innebar även
att fastighetsförvaltare fick ett oerhört starkt mandat att fatta strategiska beslut om byggnaders
fortlevnad, beslut som borde vara förbehållna förtroendevalda. Eftersom det planerade underhållet
reducerades med införandet av komponentavskrivning förbättrades inte fastighetsavdelningens
möjligheter att bibehålla verksamhetsfastigheternas funktion och värde i någon större utsträckning.
Däremot innebar reduceringen av det planerade underhållet att fastighetsavdelningens möjligheter
att parera prognosticerade underskott i praktiken togs bort.
Sammantaget innebar införandet av komponentavskrivning kortsiktigt gynnsamma effekter för
hyresgästerna även om en viss marginell effekt uppstår genom smärre höjningar av internhyror när
reinvesteringar binder nytt kapital till verksamhetsfastigheterna. Långsiktigt förvärrades en redan
dålig situation då förutsättningarna att bibehålla verksamhetsfastigheternas funktion och värde i
enlighet med en handlingsplan för lokalförsörjning försämrades då ekonomiska underskott byggdes
på och fördes över till nästa år. Fastighetsavdelningen kom i praktiken ett steg längre från att vara en
självkostnadsfinansierad och verksamhetsstödjande resultatenhet för leverans av ändamålsenliga
och effektiva verksamhetsfastigheter. I förlängningen innebär detta att underskott och
underhållsskulder ökar än mer och att hyresgäster kommer drabbas av fler driftstörningar när
utebliven tillsyn och skötsel samt planerat underhåll leder till mer akut felavhjälpande underhåll och
förtida investeringar vilket ger oacceptabla kostnadsökningar för kommunen som helhet.
7 Fastighetsbegreppen definieras i Kommun-Bas 19, begreppen beskrivs även utförligare i avsnitt 3.5.
8 Komponentavskrivning utgiven av SKL.
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2.3.2

Nuvarande ansvarsfördelningar

En av de tråkigare effekterna av otillräckliga resurser för planerat underhåll är den kohandel som
uppstått mellan fastighetsavdelningen och internhyresgästerna. Förhandlingar mellan parterna om
vem som ska ombesörja respektive bekosta olika åtgärder i verksamhetsfastigheterna utgör onödiga
interna transaktionskostnader och innebär ofta en dålig kundvård. Transaktionskostnader av detta
slag bör undvikas genom en rationell ansvarsfördelning som gynnar kommunen som helhet.
Nuvarande ansvarsfördelning för att ombesörja respektive bekosta uppvärmning utgör ett bra
exempel på en irrationell ansvarsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd. Enligt nuvarande
internhyresmodel! och gränsdragningslista upplåts verksamhetsfastigheterna med kallhyra. Genom
åren har fastighetsavdelningen gjort flera insatser för att energieffektivisera och driftoptimera
verksamhetsfastigheterna och detta har inneburit stora miljömässiga och ekonomiska besparingar
för kommunen. Från 2005 till 2018 har fastighetsavdelningen sparat 5,5 miljoner kronor per år trots
att lokalbeståndet ökat med 6 % under samma period. De ekonomiska besparingarna har dock inte
kommit fastighetsavdelningen och lokalbeståndet till del eftersom uppvärmningen bekostas av
hyresgästerna. Från fastighetsavdelningens perspektiv har det alltså varit olönsamt att jobba med
energieffektivisering och driftoptimering och för kommunen i sin helhet innebär det att nya åtgärder
för energieffektiviseringar inte kan finansieras genom tidigare besparingar.
En ny gränsdragningslista som utgår från regeln att den part som bäst kan påverka utfallet ska stå för
kostnaden och den part som har bäst förutsättningar att åtgärda ska ombesörja skulle korrigera
denna och andra brister i ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst.
En ytterligare effekt av de otillräckliga resurserna för fastighetsförvaltningen är att verksamhetsjobb
som kan direktfaktureras prioriterats på bekostnad av den underfinansierade ordinarie tillsynen och
skötseln. I förlängningen leder detta till fler driftstörningar och ökande felavhjälpande underhåll
vilket varken gynnar hyresgästerna eller kommunen som helhet.

2.3.3

Kundupplevelsen av nuvarande verksamhetsstöd

Flera av ovan nämnda brister har bidragit till hyresgästernas negativa bild av fastighetsavdelningen.
Internhyressystemet, hyressättningen och ansvarsfördelningen upplevs som otydlig, oförutsägbar,
orättvis och icke transparent. För att fastighetsavdelningen ska upplevas som en bättre
samarbetspartner och bli en bättre verksamhetsstödjande funktion för leverans av ändamålsenliga
och effektiva verksamhetsfastigheter krävs flera förändringar. Förbättrad kunddialog och kundvård,
en utökad inre skötsel och underhåll samt en förbättrad felanmälan med säkerställd uppföljning och
återkoppling utgör prioriterade områden för att stärka kundnöjdheten hos fastighetsavdelningens
hyresgäster.9

9 Kvalitetsmätning bland kommunala lokalhyresgäster i Ljungby kommun, utförd hösten 2018 av Evimetrix.
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3

Förslag till nytt internhyressystem för Ljungby kommun

Det internhyressystem som föreslås för Ljungby kommun utgör en variant av typmodell 3. Förslaget
omfattar nya förutsägbara hyressättningar och en rationell ansvarsfördelning för kommunen som
helhet med tydliga hyresvillkor fastställda i fysiska internhyresavtal. Internhyrorna ska utgå från
självkostnadsprincipen men ligga på en nivå som ger rimliga förutsättningar att bibehålla
verksamhetsfastigheternas funktion och värde i enlighet med kommunens investeringsplan och
handlingsplan för lokalförsörjning genom ett ändamålsenligt och effektivt verksamhetsstöd.
Kommunens nya investeringsprocess tillsammans med den utvecklade samverkansmodellen för det
lokalstrategiska arbetet utgör väsentliga delar av förslaget.
Nedan bild visar det föreslagna internhyressystemets uppbyggnad.

3.1 Lokalförsörjning av verksamhetsfastigheter
Fastighetsavdelningen utgör i det föreslagna systemet en tydligare verksamhetstödjande funktion för
leverans av ändamålsenliga och effektiva verksamhetsfastigheter. Lokaleffektivitet ska uppnås i det
föreslagna internhyressystemet genom en kombination av incitament för hyresgästen och central
och delegerad styrning. Hyresgästen har att avropa lokaler för sina verksamhetsbehov och
fastighetsavdelningen har att leverera utifrån eget eller inhyrt bestånd. Hyresgästens anslag ska inte
påverkas av förändringar i lokalkostnader om detta inte är särskilt motiverat utifrån ett nytt eller
ändrat behov såsom befolkningsökning. Att verksamhetens driftanslag inte minskar om
lokalkostnaderna minskar säkerställer fortsatt incitament hos hyresgästen att lokaleffektivisera.
För att lokaleffektivisering ska kunna ske måste uppsägningar av verksamhetsfastigheter vara möjliga
men normalt ska bara hela byggnader kunna sägas upp. Internhyresavtalen omfattar normalt hela
byggnader, ibland flera samlade byggnader, med tillhörande tomtmark. Avta Isomfånget sätts alltid
till avskiljningsbara eller uthyrningsbara delar. Avtalslängden påverkas av avskrivningstiden på
beslutade investeringar och reinvesteringar vilket ökar betydelsen av att delta i det lokalstrategiska
arbetet. I samband med nybyggnation tecknas avtal för 20 år och i samband med reinvesteringar
tecknas avtal för 10 år. I övrigt gäller löpande 1-års förlängningar med 9 månaders uppsägningstid.
Uppsagda lokaler som inte kan hyras ut på nytt ska sägas upp om det avser inhyrt bestånd. Vakanser i
egna beståndet som inte utgör strategiska resurser ska i första hand säljas, om försäljning inte är
möjlig eller önskvärd kan objektet hyras ut externt annars ska rivning ske såvida det inte beslutas att
objektet ska bevaras som en bidragsfastighet.
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Slutligen kompletteras internhyressystemet med central och delegerad styrning förökad
lokaleffektivitet. Exempel på styrning är begränsningar i antal kvadratmeter för viss verksamhet eller
krav på samnyttjande mellan flera verksamheter. Kravet på ändamålsenlighet och effektivitet i
fastighetsförvaltningen byggnationerna och annan anskaffning/anpassning ska mätas utifrån
nyckeltal med kostnadsjämförelser mot andra offentliga fastighetsförvaltande organisationer.

3.2 Nya ansvarsfördelningar
Nya gränsdragningslistor med tydliga ansvarsfördelningar och samverkan i det lokalstrategiska
arbetet ska garantera ett gott verksamhetsstöd med låga transaktionskostnader och en långsiktigt
hållbar lokalförsörjning av ändamålsenliga och effektiva verksamhetsfastigheter. Utgångspunkten för
de nya gränsdragningslistorna är att den part som bäst kan påverka utfallet ska bekosta, och den part
som har bäst förutsättningar att åtgärda ska ombesörja. Detta innebär bl.a. att lokalerna
fortsättningsvis kommer upplåtas med värme och att nuvarande icke värdeskapande kohandel
mellan hyresvärd och hyresgäst avseende olika typer av kostnader och åtgärder begränsas. Med nya
tydliga regleringar och ansvarsfördelningar blir det lättare att möta hyresgästernas förväntningar och
nå en hög kundnöjdhet då parterna vet vad som ingår i hyran, vad som tillkommer och vad som kan
beställas som utökad verksamhetsservice. Verksamhetsservice får inte såsom idag ske på bekostnad
av den ordinarie tillsynen och skötseln av fastigheterna.
Förändringar för en mer rationell fördelning av ansvar mellan hyresgäst och hyresvärd kommer
föranleda behov av justeringar av internhyrorna. Detta gäller inte minst i samband med
fastighetsavdelningens övertagande av ansvaret att både ombesörja och bekosta mediaförsörjningen
till verksamhetsfastigheterna. Samma gäller vid ett eventuellt övertagande av lokalvården.

3.3 Nya internhyror
Internhyrorna ska utgå från självkostnadsprincipen men ligga på en nivå där fastigheternas funktion
och värde bevaras i enlighet med kommunens investeringsplan och handlingsplanen för
lokalförsörjning. För att detta ska vara möjligt måste genomsnittliga reinvesteringsmedel ligga kvar
på nuvarande nivå om 21 Mkr/år samtidigt som internhyrorna höjs så att det planerade underhållet
kan uppgå till 150 kr/kvm och det felavhjälpande underhållet kan uppgå till minst 50 kr/kvm. Men
bara en höjning för att få till ett planerat underhåll om 100 kr/kvm och ett felavhjälpande underhåll
om 50 kr/kvm skulle ha inneburit en total höjning av internhyrorna från 119 Mkr för 2018 till 149 Mkr
för 2020. Nedan tabell visar effekterna av den mindre hyreshöjningen givet att denna fördelats lika
som dagens hyresfördelning mellan objekten.
Förvaltning

KLF
MBN

Kostnader Totalt Intern hyra

Nyandel i procent

andel i procent Ny hyra

104 692

5 992

5,72%

7 502

20 933

678

3,24%

849

7,17%
4,06%

238 767

4 532

1,90%

5 674

2,38%

BUN

732 080

47 623

6,51%

59 623

8,14%

SN

911806

41642

4,57%

52 135

5,72%

23 278

28,00%

TN exkl. F., R. & VA

KFN
SUMMA

83 133
2091411

18 593
119 060

22,37%
5,69%[

149060

J

7,13%
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En omedelbar höjning av internhyrorna med 30 Mkr blir dock alltför kännbar för de lokalbrukande
förvaltningarnas verksamheter men en succesiv höjning av internhyrorna med start fr.o.m. 2020
krävs. Nedan tabell visar den kostnads- och intäktsutveckling som måste komma till stånd för att nå
en ekonomi och kapitalförvaltning i balans enligt kommunens handlingsplan för lokalförsörjning.
Observera att uppgifterna inte tar hänsyn till kommande fastighetsinvesteringar och avvecklingar.

Kostnads- & intäktsutveckling, årlig höjning om 2% + 4 000 tkr/år fr.o.m. 2020 t.o.m. 2027
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152969
152969
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2020
160220
160028
140437

19207

19783

2021
167623
166837
147246
20377

2022
175179
173782
154191
20988

2023
182892
180866
161275
21618

2024
190766
188091
168500
22266

2025
198804
195461
175870
22934

2026
207010
202979
183388
23622

2027
215386
210647
191055
24331

Införandet av komponentavskrivning på befintligt bestånd med bibehållna hyresnivåer utgör den
huvudsakliga orsaken bakom det förbättrade resultatet från 2018 till 2019 då kapitalkostnaderna
minskade utifrån de generellt förlängda avskrivningstiderna. De förlängda avskrivningstiderna
förpliktar till ökat fastighetsunderhåll och de bibehållna hyresnivåerna för 2019 bidrar till att
förverkliga detta. Men för det befintliga beståndet krävs likväl en årlig höjning av internhyrorna med
2 % kombinerat med fortsatta extra höjningar om 4 000 tkr/år fram t.o.m. år 2027.
För nya verksamhetsfastigheter sätts internhyran på en långsiktigt hållbar nivå som ger tuffa men
rimliga förutsättningar för att nå en fastighetsförvaltning som bibehåller fastigheternas funktion och
värde i enlighet med kommunens investeringsplan och handlingsplan för lokalförsörjning. För nya
normalbyggnader innebär detta en schablon om 500 kr/kvm för fastighetsförvaltningen. Denna del
av hyran omfattar kostnaderna för fastighetsdrift i form av tillsyn och skötsel samt mediaförsörjning
såsom värme och vatten. Denna del av hyran omfattar även kostnaderna för felavhjälpande och
planerat underhåll men också övriga fastighetskostnader såsom försäkringar, skatter, besiktningar
och andra myndighetskrav samt fastighetsavdelningens egna interna administration. Internhyrans
andra del består av kapitalkostnaderna för den aktuella verksamhetsfastigheten. Nedan tabell visar
vad som ingår i internhyran med en grov fördelning mellan de olika ingående delarna.
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Tillsyn och skötsel
Mediaförsörjning
Felavhjälpande underhåll
Planerat underhåll
Övrigt och administration

100 kr/kvm
150 kr/kvm
50 kr/kvm
150 kr/kvm
50 kr/kvm

SUMMA Fastighetsförvaltning:

500 kr/kvm

Kapitalkostnad, ränta avskrivningar

X kr

SUMMA Internhyra:

500 kr/kvm + X kr

Arlig höjning med 2 % fr.o.m. 2021 på den del av internhyran som avser fastighetsförvaltning.

Nya objekt och befintliga objekt som når en internhyra som är långsiktigt hållbar enligt ovan justeras
fortsättningsvis årligen med en ökning på 2 % på den del av hyran som täcker fastighetsförvaltningen.

3.4 Utökade arbetsplatsanknutna tilläggstjänster
I uppdraget att se över internhyressystemet har det också funnits ett uppdrag att se över
möjligheterna att utöka och ta över vissa arbetsplatsanknutna tjänster, s.k. FM-tjänster eller facility
management-tjänster. Detta är fullt möjligt men har inget med internhyressystemet att göra även
om ett basutbud av utökade arbetsplatsanknutna tilläggstjänster med fördel kan finansieras genom
internhyra.
Frågan om utökade arbetsplatsanknutna tilläggstjänster är önskvärt för kommunen bör i första läget
bedömas utifrån kärnverksamheternas/hyresgästernas perspektiv. Om hyresgästerna kan bli mer
effektiva i sina uppdrag genom ökat fokus på den egna kärnverksamheten ska ett utökat
verksamhetsstöd utanför kärnverksamheten övervägas. I nästa läge bedöms hur ett utökat
verksamhetsstöd bäst ska organiseras och skötas för att uppnå önskade effektiviseringar inom
kommunen som helhet. Möjliga stordriftsfördelar och synergieffekter ska då utredas. Om en tjänst
bedöms vara arbetsplatsanknuten, verksamhetsstödjande, ändamålsenlig och fastighetsavdelningen
bedöms vara den som effektivast kan leverera tjänsten bör en överföring till fastighetsavdelningen
ske. Verksamhetsstödjande tjänster som kan vara intressanta som möjliga arbetsplatsanknutna
tjänster inkluderar lokalvård, IT, vaktmästeri, kost, cafeteria, reception och annan internservice.
För närvarande arbetas det med ett förslag för samlande och övertagande av lokalvården och ett
slutligt beslut för det faktiska övertagandet av lokalvården bör kunna fattas under våren 2020. Ett
eventuellt övertagande av vaktmästeritjänster som del i ett utökat arbetsplatsanknutet
verksamhetsstöd bör utredas vidare och beslutas om under hösten 2020. Gällande tillgång på ITinfrastruktur i byggnader kan detta idag likställas med tillgång till el och vatten. Eftersom ITinfrastruktur utgör en väsentlig del i leveransen av en ändamålsenliga och effektiv lokal bör
finansieringen kunna ske genom en utökad internhyra. En sådan lösning föreslås också i kommunens
policy för IT10. En eventuell utökning av arbetsplatsanknutna tjänster som kan inkludera IT, kost,
cafeteria, reception och annan kommunal internservice utöver lokalvård och vaktmästeritjänster bör
utredas under 2021.

10 Dnr Ks2014/0100.005
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3.5

Standardhöjning för ökad ändamålsenlighet, effektivitet och säkerhet

Med en internhyressättning som säkerställer en hållbar leverans av ändamålsenliga och effektiva
verksamhetsfastigheter i enlighet med kommunens investeringsplan och handlingsplanen för
lokalförsörjning kan hyresgästerna förvänta sig bättre underhållna lokaler och anläggningar vilket
ökar ändamålsenligheten och effektiviteten. Attraktiva och väl underhållna skolor, förskolor, kulturoch fritidsanläggningar utgör en viktig del i kommunens utvecklingsstrategi för att locka unga vuxna
att bosätta sig i kommunen. Internhyressättningen måste också ge förutsättningar att sköta och
underhålla reservkraftaggregat och andra säkerhetshöjande investeringar som krävs för en ökad
krisberedskap inom kommunen.

3.6 Lokalbanken och andra fastigheter än verksamhetsfastigheter
Bidragsfastigheter, reglerings- och saneringsfastigheter samt avvecklingsfastigheter och vakanta
fastigheter för annan verksamhet ska inte belasta en ny och centralt finansierad lokalbank som är
förbehållen strategiska resurser som förväntas tas i bruk för kommunalt finansierad verksamhet
inom en snar framtid. Objekt läggs i den centralt finansierade lokalbanken för att inte missgynna
kommunalt bedriven kärnverksamhet i förhållande till privata alternativ som dessutom annars kan
komma att få en oförtjänt intäkt genom elevpengsystemet. Fastighetsförvaltningen av objekt i
lokalbanken sker såsom tidigare genom fastighetsavdelningens försorg.

3.6.1

Bidragsfastigheter, reglerings- & saneringsfastigheter samt avvecklingsfastigheter

Bidragsfastigheter utgörs av byggnader som kommunen valt att bevara av andra skäl än lokalbehov
där intäkter saknas eller är otillräckliga för täcka kostnaderna för bevarandet. Kostnaden för
bidragsfastigheternas bevarande bör ligga centralt, d.v.s. finansieras genom internhyra för
kommunledningsförvaltningen. Fastighetsavdelningens ansvarar för fastighetsförvaltningen såsom
tidigare. Det är alltså bara finansieringen och beslutet om bidragsfastighetens bevarande som åligger
kommunledningsförvaltningen.
Reglerings- och saneringsfastigheter avser byggnader i markreserv och exploateringsområden. Även
om kommunen inte långsiktigt önskar bevara byggnaderna så måste kommunen som ägare ta sitt
fastighetsägaransvar vilket innebär viss tillsyn, skötsel och underhåll fram till dess byggnaderna
avyttrats eller rivits. Kostnaderna för reglerings- och saneringsfastigheter ska täckas genom
internhyra för exploateringsavdelningen. Fastighetsförvaltningen sker genom fastighetsavdelningens
försorg.
Avvecklingsfastigheter är objekt som antingen ska säljas eller rivas. Objekt som ska säljas ska belasta
exploateringsavdelningen eftersom detta ger incitament att verkställa försäljningar. Av samma skäl
ska rivningsobjekt bekostas av fastighetsavdelningen till dess de är rivna givet att rivningsbudget och
rivningslov har beviljats. Fastighetsavdelningens ansvarar för fastighetsförvaltningen till dess objektet
avvecklats.

3.6.2

Fastigheter för annan verksamhet och externa upplåtelser

Fastigheter för annan verksamhet avser fastigheter som i första hand inte riktar sig till kommunens
egen verksamhet såsom hyresfastigheter och industrifastigheter. Vakanser av sådana objekt ska inte
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belasta kommunens interna hyresgäster genom reducerat underhåll av verksamhetsfastigheter lika
lite som internhyror ska hållas nere utifrån eventuella externa hyresintäkter.
Oavsett fastighetstyp så måste alla externa upplåtelser av mark och lokaler ske på marknadsmässiga
villkor enligt lag. Om ersättningen inte kan fastställas på marknadsmässig grund skall den fastställas
efter vad som kan anses skäligt. Hänsyn bör därvid tas till sådana faktorer som fastighetens särskilda
karaktär samt dess ekonomiska och tekniska livslängd. Kravet gäller även upplåtelser till
föreningslivet och eventuella avsteg innebär otillåtna och förtäckta föreningsbidrag. Upplåtelser av
bostäder ska ske enligt gällande bruksvärdessystem.

3.7 Implementering av det nya internhyressystemet
Införande av ett nytt internhyressystem har varit en central del i budgetarbetet för 2020. Det nya
systemet var tänkt att träda i kraft fr.o.m. 2020 men beslutet att anta det nya systemet har tagit
längre tid än förväntat. Redan idag tillämpas dock stora delar av det nya internhyressystemet med
gott resultat för både hyresgäster och hyresvärd.
Ett beslut att anta systemet behöver ske inför budgetförhandlingarna våren 2020 så att
förutsättningarna blir tydliga för samtliga kommunala förvaltningar. Detta eftersom förslaget innebär
att hyreskostnader som idag belastar fastighetsavdelningen succesivt ska förflyttas till respektive
lokalbrukande förvaltning i takt med de föreslagna årliga höjningarna av internhyrorna. Att
förvaltningarna bär sina egna lokalkostnader är en förutsättning för att samtliga nämnder ska kunna
göra kloka ekonomiska prioriteringar utifrån sina tillgängliga resurser. För att kommunen inte ska
drabbas av oacceptabla kostnadsökningar som en följd av otillräckliga underhållsåtgärder är det
väsentligt att systemet verkligen träder i full kraft fr.o.m. 2021. Samma gäller de aviserade
hyreshöjningarna fram t.o.m. år 2027.
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4 Sammanfattning och avslutning
Ljungby kommuns internhyressystem och beräkningsmodell för internhyressättning behöver ersättas
då det inte ger förutsättningarna för en hållbar fastighetsförvaltning vilket utgör ett akut och växande
problem för kommunen.
Förslaget till nytt internhyressystem innebär en ny internhyressättning efter självkostnadsprincipen
som råder bot på det akuta problemet så att verksamhetsfastigheternas funktion och värde bevaras i
enlighet med kommunens investeringsplan och handlingsplan för lokalförsörjning. Det nya förslaget
omfattar också en mer rationell ansvarsfördelning med upprättande av en ny gränsdragningslista för
ett bättre och tydligare verksamhetsstöd med incitament till effektiviseringar.
Införandet av det föreslagna internhyressystemet har varit en central del i budgetarbetet för 2020
och ett beslut för antagande behöver ske inför kommande budgetförhandlingarna våren 2020. De
hyreshöjningar som krävs innebär en stor ekonomisk utmaning för kommunens förvaltningar. Det är
emellertid väsentligt att förutsättningarna för en hållbar fastighetsförvaltning skapas och att
respektive förvaltning faktiskt bär sina egna lokalkostnader så att samtliga nämnder kan agera och
göra ekonomiska prioriteringar utifrån sina givna ramar. Utan förändring kommer underskottet hos
fastighetsavdelning att fortsätta att öka vilket i slutänden kommer drabba kommunen och
hyresgästerna än värre. Det är därför av avgörande betydelse att fastighetsavdelningen åter tar
ansvar för både sin kostnadssida och sin intäktssida och blir den fungerande resultatenhet som
avdelningen är tänkt att vara.
Detta PM avslutas med två citat från KPMG:s revisionsrapport "Granskning av kommunens
fastighetsunderhåll" från 2009 som är tyvärr är än mer aktuella idag än förtio år sedan.
Vi anser att ekonomiska underskott inom [Fastighetsavdelningen] huvudsakligen är en effekt av
bristande koppling mellan internhyra och underhållsplan. [Fastighetsavdelningens] resurser till underhåll
behöver utgå från underhållsplan och självkostnad. Denna del av hyreskostnaden bör därför ses över i
internhyressystemet.
Avslutningsvis menar vi att det är dyrt att spara på underhållet av kommunens tillgångar i form av
fastigheter och vi anser inte att nuvarande fastighetsunderhåll är tillräckligt. Vi är relativt säkra på att så
länge budgetutrymmet för underhåll inte ökar så kommer det att bli aktuellt med fler "nödbromsningar"
för att undvika stora underskott vilket i sin tur leder till en "ond spiral" med ineffektivt utnyttjande av
ekonomiska resurser. Vår avslutande rekommendation är därför att i kommande budgetar tydligare
koppla ihop underhållsplan med budget/internhyra.
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Föreslagen organisationsmodell, modell 3

Inhyrda lokaler

Marknadshyra

Internhyresavtalen
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Grundläggande principer för modellen

Lokalförsörjning
Sker i samverkan utifrån behov och direktiv men fastighetsavdelningen ansvarar för
verkställandet oavsett om vi talar om anskaffning, anpassning, uthyrning, förvaltning eller
avveckling.

T

Lokaleffektivisering
Sker i samverkan och utifrån direktiv men hyresgästerna ansvarar för sin resursanvändning.

I
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Nya tydliga internhyresavtal

Avtalsomfång
Omfattar normalt hela byggnader, ibland flera samlade byggnader, med tillhörande tomtmark.
Alltid avskiljbara eller uthyrningsbara delar.
Avtalstider och uppsägningstid
20 år vid nybyggnation, 10 år vid reinvestering. 1 års förlängningstid, 9 mån uppsägningstid.
Ansvarsfördelning
En rationell fördelning av ansvar för kommunen som helhet.
Ersättningen
Internhyra enligt självkostnadsprincipen på en nivå som säkerställer byggnadernas funktion och
värde i enlighet med handlingsplanen för lokalförsörjning.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
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Ansvarsfördelningar i ny gränsdragningslista
Gränsdragningar som innebär en för kommunen rationell fördelning av ansvar för att ombesörja
respektive bekosta olika åtgärder i verksamhetsfastigheterna.
Grundregeln är att den part som har bäst förutsättningar att påverka utfallet står för kostnaden
och den part med bäst förutsättningar att ombesörja åtgärden ska hantera den.
Nya gränsdragningslistor ska upprättas utifrån ovan princip så att ansvaret för tillsyn, skötsel,
underhåll respektive utbyte tydliggörs för ökad effektivitet och reducerade transaktionskostnader.
Åtgärd

Ombesörja

Bekosta

Inre skadegörelse

HV

Hg

Yttre skadegörelse

HV

HV

Uppvärmning

HV

HV
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Finansiering av vissa speciella fastigheter/byggnader
LOKALBANKEN
Verksamhetsfastigheter i väntan på användning. Kommunledningsförvaltning.
BIDRAGSFASTIGHETER
Byggnader som kommunen valt att bevara av andra skäl än lokalbehov där intäkter saknas
eller är otillräckliga för bära kostnaderna för bevarandet. Kommunledningsförvaltning.
REGLERINGS- OCH SANERINGSFASTIGHETER
Ofinansierade eller otillräckligt finansierade byggnader i exploateringsområden och i den
kommunala markreserven. Exploateringsavdelningen.
AVVECKLINGSFASTIGHETER
Ofinansierade eller otillräckligt finansierade försäljnings- och rivningsobjekt.
Exploateringsavdelningen respektive fastighetsavdelningen.
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Externa hyresavtal

ALLA ÖVRIGA HYRESGÄSTER
Upplåtelser av mark och lokaler till övriga ska ske på marknadsmässiga villkor.
Om ersättningen inte kan fastställas marknadsmässig grund ska den fastställas efter vad som
kan anses skäligt. Hänsyn bör därvid ta hänsyn tas till sådana faktorer som fastighetens
särskilda karaktär samt dess ekonomiska och tekniska livslängd.
- Likabehandling
- Konkurrens
Internhyrorna ska inte påverkas vare sig positivt eller negativt
av externa hyresintäkter. Det är två separerade ekonomier.
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Internhyrorna
Fastighetsavdelningens verksamhet är i huvudsak finansierad
genom internhyror för de lokaler och anläggningar som upplåts till
kommunens kärnverksamheter.
Dagens internhyror ger inte de intäkter som krävs för att bibehålla
verksamhetsfastigheternas funktion och värde i enlighet med
kommunens handlingsplan för lokalförsörjning = Kapitalförstöring.
Ekonomiska underskott och underhållsskulder ökar för varje år.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
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Hur ser långvarigt underskott ut?
Skolan byggdes på 1960-talet och
byggdes ut i etapper. Den nyaste
delen var från 1999. Under flera år
hade skolan problem med läckande
tak. Arbetsmiljöverket hotade
kommunen med vite om inte felen
åtgärdades. Under våren 2014
dömdes skolan ut på grund av
omfattande fukt- och mögelskador.
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Orsaker till underskotten

•

Extra avskrivningar tillsammans med vanliga avskrivningar ger mindre
intäkter eftersom hyresgrundande kapital minskar.

•

Mindre hyresintäkter när hyresgrundande planerat underhåll togs bort mot
ökat reinvesteringsutrymme som ger mindre hyresintäkter de första åren.

• Ökande underhållsbehov och underhållskostnader p.g.a. ålder och
eftersatt underhåll där det bakomliggande problemet är att internhyrorna
aldrig varit satta efter faktiskt behov.
• Otillräckliga hyreshöjningar genom indexering.
•

Uteblivna sedvanliga hyreshöjningar.

• Otillräckliga hyressättningar avseende flera olika objekt vilket i praktiken
innebär subventionering genom uteblivet underhåll av alla objekt.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

LJUNGBY

www.ljungby.se

kommun

Varför syns problemet nu?
• Tidigare resultatbalanseringar har dolt problemet.
•

Reducerad budget för planerat underhåll innebär en oförmåga att tackla
prognosticerade underskott genom framskjutande av underhållsåtgärder.

• Tvingande underhållsbehov utifrån både behov och direktiv.
• Ändrad budgetmodell som för över underskott från föregående år.
• Otillräcklig kostnadsföring av interna kostnader mot projekt.
• Ökat antal objekt och kvadratmeter med underfinansiering.
•

Ny inställning till uppdraget med ökat fokus på kund och kommunnytta.
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Hur borde det då vara?
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Internhyror efter självkostnadsprincipen där byggnadernas funktion och
värde bevaras i enlighet kommunens handlingsplan för lokalförsörjning.

Intäkter minus kostnader ska bli noll med maximal kommunnytta.
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Men hur ser förutsättningarna ut för att
underhålla våra verksamhetsfastigheter idag?
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Kostnader per nämnd 2018
= Kommunstyrelsen och KLF
5%.
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Teknisk nämnd
9%

Kultur- och fritidsnämnd
4%

■ Miljö- och byggnämnd
1%

-

Barn- och utbildningsnämnd
40%

Socialnämnd
41%
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Internhyror 2018, tkr
Förvaltning

Kostnader Totalt Internhyra

andel i procent

104 692

5 992

5,72%

20 933

678

3,24%

TN exkl. Fastighet, Renhållning & VA

238 767

4 532

1,90%

BUN

732 080

47 623

6,51%

SN

911806

41642

4,57%

83 133

18 593

22,37%

2 091411

119 060

KLF
MBN

KFN
SUMMA

5,69%|

LJUNGBY
KOMMUN

www.ljungby.se

Underhåll av våra verksam hetsfastigheter

Utgångsläge:
• 30 kr/kvm för både planerat och felavhjälpande underhåll
Minimibehov 2020 framåt:
• 50 kr/kvm i felavhjälpande underhåll
• 100 kr/kvm i planerat underhåll

30 Mkr/år

Reinvesteringar
Oförändrad årlig reinvesteringsbudget om 21 Mkr för ekonomiskt betydande underhåll av
fastighetskomponenter med väsentligt annan avskrivningstid. = Strategiska beslut
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Förvaltning

KLF

Internhyror 2018 och 2020, tkr

Kostnader Totalt Internhyra

www.ljungby.se

andel i procent Ny hyra

Nyandel i procent

104 692

5 992

5,72%

7 502

7,17%

20 933

678

3,24%

849

4,06%

TN exkl. F., R. & VA

238 767

4 532

1,90%

5 674

2,38%

BUN

732 080

47 623

6,51%

59 623

8,14%

SN

911 806

41 642

4,57%

52 135

5,72%

83 133

18 593

22,37%

23 278

28,00%

2 091411

119 060

5,69%

149 060

7,13%

MBN

KFN
SUMMA
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En omedelbar höjning av internhyrorna med 30 Mkr
blir dock alltför kännbar för de lokalbrukande
förvaltningarnas verksamheter.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Men en succesiv höjning av internhyrorna med start från 2020 krävs för att
kommunens årliga investeringar inte ska öka på ett oacceptabelt sätt.
Investeringar i förhållande mot övriga förvaltningar
Övriga Förvaltningar

VA-Renhållning
16%

Övriga AvdelningarTF
3%

Investeringarna uppgick
2018 till totalt 207 354 tkr.

Fastighet
54%
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Dessutom måste fastighetsavdelningen komma i balans

-13 000 tkr
Resultatavvikelse enligt prognos för 2019

Resultat om inte kapitalkostnaderna sänks i enlighet
med K3-regelverket utan påverkan på internhyrorna.
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Komponentavskrivning
•

Lagkrav sedan 2014.

•

Generellt förlängda avskrivningstider vilket reducerade kommunens kapitalkostnaderna
med 11 Mkrför2019. Vilket nära raderar det tidigare prognosticerade underskottet.

•

Komponentavskrivning ökar inte hyrorna men förpliktar till ökat fastighetsunderhåll.

•

Komponentavskrivning med bibehållna hyresnivåer ökar ramen för fastighetsunderhåll.

•

Underskott hos fastighet reducerar underhållet och ökar behovet av hyreshöjningar.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

koUMNMUN

Beslut och åtgärder för att komma i balans

www.yungby.se

Utökade avskrivningstider fr.o.m. 2019
• Utökade avskrivningstider på befintligt kapital reducera kostnaderna med 11 000 tkr.
Budgetbeslutet för 2020
• Internhyrorna för förvaltningarna höjs med 4 000 tkr utöver vanlig indexhöjning.
• Besparingskrav inom fastighetsavdelningen ska generera ytterligare 600 tkr för utökat
underhåll och drift.
Förändring av internhyror fr.o.m. 2020
• Hållbara hyresnivåer för nya objekt.
• Hyresjusteringar för att kompensera förändringar i ansvarsfördelningar.
Kommande budgetbeslut fr.o.m. 2021 t.o.m. 2027
• Indexering av internhyror ersätts av en fast årlig hyresjustering om 2 %.
• Internhyrorna för förvaltningarna höjs stegvis med 4 000 tkr utöver årlig hyresjustering.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
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En ekonomi och kapitalförvaltning i balans & i enlighet
med kommunens handlingsplan för lokalförsörjning

www.ljungby.se

Kostnads- & intäktsutveckling, årlig höjning om 2% + 4 000 tkr/år fr.o.m. 2020 t.o.m. 2027
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Självkostnadsprincipen ska alltjämt gälla, men internhyrorna måste
ligga på en nivå där fastigheternas funktion och värde kan bevaras i
enlighet kommunens handlingsplan för lokalförsörjning med krav på
ett effektivt och ändamålsenligt verksamhetsstöd.
Krav på kostnadsjämförelser utifrån nyckeltal för att mäta verksamhetsstödets effektivitet.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
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Tydliga hyresvillkor med för kommunen rationella
ansvarsfördelningar och förutsägbara internhyror

Tillsyn och skötsel
>Mediaförsörjning
_„
Felavhjälpande underhåll ,
Planerat underhåll
__
Reinvesteringar
=—
Investeringar
_„
=■—
Införhyrningar
Administration
__ =—
Årlig hyreshöjning
f—
Verksamhetsservice
__j
Avveckling
__ i[=—

www.ljungby.se

Drift
Underhåll exkl.
inv. skadegörelse

Ingår i internhyran för objektet.
Nya avtal tecknas dock i samband
med investering och reinvestering.

Kapital
Hyra + övriga förpliktelser
Administrativ förvaltning
Hyresreglering
Intern fakturering
Rivningsbudget

]_ Ingår ej i internhyran. Får inte ske
___|
på bekostnad av förvaltningen.
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Hållbar och förutsägbar hyressättning för nya normalbyggnader fr.o.m. 2020

Tillsyn och skötsel
Mediaförsörjning
Felavhjälpande underhåll
Planerat underhåll
Övrigt och administration

100 kr/kvm
150 kr/kvm
50 kr/kvm
150 kr/kvm
50 kr/kvm

SUMMA Fastighetsförvaltning:

500 kr/kvm

Kapitalkostnad, ränta avskrivningar

X kr

SUMMA Internhyra:

500 kr/kvm + X kr

Årlig höjning med 2 % fr.o.m. 2021 på den del av internhyran som avser fastighetsförvaltning.

LJUNGBY
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Lösningen i korthet:
Fastighetsavdelningen tar ansvar för både sin kostnadssida och sin
intäktssida så att avdelningen blir en fungerande verksamhetsstödjande
resultatenhet för leverans av ändamålsenliga och effektiva lokaler.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
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Utökade arbetsplatsanknutna tjänster, s.k. FM-tjänster?

•

Lokalvård

• Vaktmästeri
•

Reception

•

IT

•

Kost

□ Verksamhetsstödjande?
=— □ Ändamålsenligt?
□ Effektivt?

• Cafeteria

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
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Kort om centraliserad lokalvård
•

Behovet av ett nytt internhyressystem påverkas inte av implementeringen av en
centraliserad lokalvård eller implementeringen av eventuella andra FM-tjänster.

•

Lokalvård enligt ett basuppdrag är tänkt att finansieras genom en utökad internhyra.
Omfattningen av basuppdraget bestäms utifrån förutsättningarna.

•

Tilläggstjänster är tänkta att erbjudas som verksamhetsservice mot internfakturering.

Sammanfattning och slutsats
• Fokus på strategisk lokalförsörjning.
• Skapa en fungerande verksamhetsstödjande resultatenhet för ett gott
verksamhetsstöd för leverans av ändamålsenliga och effektiva lokaler
• Utökade arbetsplatsanknutna tilläggstjänster i den mån det är rationellt.

•

|

Några viktqa fr*.

’ Carn^ Ljungby

□

• lnlegration
• Lokusomräden

• KvatiSasarbeie

mm
mm.

?• M /

_
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Remissvaren om internhyressystemet
2019-12-02
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Nya internhyressystemet (KS)
•

Förslaget till nytt internhyressystem måste tydliggöras och göras mer konkret i delar.

•

Avtalslängd om 20 år vid nyinvestering & 10 år vid reinvestering

•

Hållbara & förutsägbara hyresnivåer över tid: Gungor & karuseller inom förvaltningarna.

•

Självkostnadsprincipen utgör alltjämt grund för internhyrorna men hyrorna följer inte
direkt av kostnaderna. Kostnaderna ska istället förhålla sig till intäkterna, där intäkterna
ger förutsättningar att bevara verksamhetsfastigheternas funktion och värde i enlighet
med kommunens handlingsplan för lokalförsörjning.

•

Krävs stegvisa hyreshöjningar för befintliga objekt som ger otillräckliga hyresintäkter.

LJUNGBY
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www.ljungby.se

Nya nnternhyressystemet (KS)
•

500 kr/kvm av hyran för nya verksamhetsfastigheter avser kostnaderna över tid för:
-

Tillsyn och skötsel (100)

-

Media (150)

-

Felavhjälpande underhåll (50)

-

Planerat underhåll (150)

-

Intern administration (50)

-

Försäkringar, skatter och övriga förvaltningskostnader (ingår i intern administrationen)

•

Årliga hyresregleringar för bibehållna hyresintäkter som ger förutsättningar att bevara
funktion och värde i enlighet med kommunens handlingsplan för lokalförsörjning.

•

Rationell ansvarsfördelning för att ombesörja respektive bekosta olika åtgärder.

•

Bidragsfastigheter & Lokalbanksobjekt: Bevarandebeslut respektive förvaltningsansvar.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
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Nya internhyressystemet (KFN)
Verksamheternas lokalkostnader påverkar utrymmet för kärnverksamheten.
Vilket incitament har fastighetsavdelningen att vara sparsamma/effektiva?
Internadministration på 100 kr/kvm eller 50 kr/kvm?
Hyresfria objekt?

LJUNGBY

www.ljungby.se

kommun

Nya internhyressystemet (BUN)
•

Komponentavskrivning med bibehållna hyresnivåer, teknisk och ekonomisk livslängd.

•

Kostnadsjämförelser med andra jämförbara kommuner

•

Verksamheternas lokalkostnader påverkar utrymmet för kärnverksamheten.

•

Behovet av investeringar innebär ökande lokalkostnader

•

Förutsägbarhet och framförhållning om kommande lokalkostnader

•

Elevpengen
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
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Nya internhyressystemet (SN)
•

Rambudget för 2020 i förhållande till nya internhyrorna för 2020, nya internhyror 2021 ?

•

Kostnadsjämförelser med nyckeltal

•

Strategiska beslut till KS

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

LJUNGBY

www.ljungby.se
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Nya internhyressystemet (MBN)
•

Instämmer generellt i förslaget

•

Konkret och tydligare redogörelse för nya internhyresreglementet

•

Risk- och konsekvensanalys

•

Generella miljöaspekter med eventuell miljökonsekvensbedömning

•

Viktigt att understryka att förslag till beslut inte kommer leda till kostnadsreducering.

•

Kostnadskompensation
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
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Beslut om hantering av effekter till följd av införandet av
komponentavskrivning för fastigheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att hyran ska ligga
kvar på oförändrad nivå även när avskrivningstiden förlängts, allt annat lika.
Tekniska nämnden kan därmed använda de minskade avskrivningskostnadema
till att öka kostnaden för drift och underhåll i motsvarande mån.
Sammanfattning av ärendet
Komponentavskrivning för fastigheter har delvis införts tidigare men för
återstående fastigheter infördes komponentavskrivning under 2019.
Komponentavskrivning innebär att avskrivningstiden förlängs i förhållande till
den tidigare avskrivningstiden. Effekten av en förlängd avskrivningstid är att
kostnaderna minskar med 8 miljoner kronor årligen. Kommunen har inte ännu
fattat beslut om hur man avser att hantera den minskade kostnaden. Beslutet
behöver fattas utav kommunfullmäktige eftersom kommunfullmäktige fastställt
kommunens intemhyresregler.
Kommunledningsförvaltningen ser att det finns tre möjliga sätt för att hantera
kostnadsminskningen. Antingen beslutas att hyran ligger kvar på oförändrad
nivå även när avskrivningstiden förlängts, allt annat lika. Tekniska nämnden kan
därmed använda de minskade kostnaderna till att öka kostnaden för drift och
underhåll i motsvarande mån. Ett annat alternativ är att hyran för de interna
hyresgästerna sänks i motsvarande mån som kostnaden. Det tredje alternativet är
att den minskade kostnaden inte tillfaller någon nämnd utan istället används till
att förstärka kommunens resultat.
Tekniska nämnden föreslår den 3 september 2019 att nuvarande hyresnivåer
bibehålls i syfte att skapa förutsättningar för en mer hållbar
fastighetsförvaltning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 maj 2020.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige beslutar att hyran ska ligga kvar på oförändrad nivå även
när avskrivningstiden förlängts, allt annat lika. Tekniska nämnden kan därmed
använda de minskade avskrivningskostnadema till att öka kostnaden för drift
och underhåll i motsvarande mån.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 73
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-13
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-09-03 § 97
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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Magnus Johansson

Kommunfullmäktige

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

Angående effekter av komponentavskrivning för fastigheter
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tar ställning till något av
nedanstående tre alternativ inför beslut av kommunfullmäktige:
1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att hyran ska ligga kvar
på oförändrad nivå även när avskrivningstiden förlängts, allt annat lika. Tekniska
nämnden kan därmed använda de minskade avskrivningskostnadema till att öka
kostnaden för drift och underhåll i motsvarande mån.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att hyran för de interna
hyresgästerna ska sänkas i motsvarande mån som avskrivningskostnaden minskar.
3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att effekten av minskade
avskrivningskostnader inte ska tillfalla någon nämnd utan istället användas för att
förstärka kommunens resultat.
Sammanfattning av ärendet
Komponentavskrivning för fastigheter har delvis införts tidigare men för återstående
fastigheter infördes komponentavskrivning under 2019. Den minskade kostnaden som effekt
av en förlängd avskrivningstid blev en årlig kostnadsminskning med 8 mkr. Något beslut i
frågan togs aldrig under 2019 och därför hanterades effekten enligt gällande
intemhyresregelverk; att intemhyran för förvaltningarna minskade med motsvarande belopp.
”Hyran regleras vaije kalenderår utifrån ändrade kapitalkostnader samt ändrade drift- och
underhållskostnader. Kapitalkostnaderna består av avskrivning och intemränta. Om beräknad
kapitalkostnad avviker mot verklig kostnad med mer än 25 000 kr på ett år för en anläggning
sker en rättelse av den intemhyran det året.”
I samband med remissförfarande för förslag till nytt intemhyressystem så tog tekniska
nämnden följande beslut:
”Tekniska nämnden föreslår, efter komponentavskrivning införts, att kommunstyrelsen
beslutar att nuvarande hyresnivåer bibehålls i syfte att skapa förutsättningar för en mer
hållbar fastighetsförvaltning, vilket även innebär ett förbättrat ekonomiskt resultat för 2019.”
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Eftersom intemhyresreglema är antagna av kommunfullmäktige så måste ett avsteg från
regelverket beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen kan däremot besluta om
tillfälliga avvikelser. Kommunledningsförvaltningen lämnar inget specifikt förslag till
beslut utan ser att det finns tre olika alternativ som kommunfullmäktige kan välja
mellan. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen tar ställning till
något utav de tre förslagen inför att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunledningsförvaltningen ser tre olika alternativ till hur man kan hantera de
minskade avskrivningskostnadema:
1) Ett alternativ är att hyran ligger kvar på oförändrad nivå, vilket innebär att
tekniska nämnden kan använda de minskade avskrivningskostnadema till att öka
kostnaden för drift och underhåll i motsvarande mån. Detta är i linje med
intentionerna i det nya föreslagna intemhyressystemet.
2) Det andra alternativet är att hyran sänks i motsvarande mån för de interna
hyresgästerna. I det nuvarande, gamla intemhyressystemet, följer intemhyran
avskrivningskostnaden. Det vill säga om avskrivningskostnaden sänks för en
fastighet så minskar intemhyran lika mycket. Samtidigt så har nämnderna ofta
kompenserats för ökade avskrivningskostnader genom undantag från
resultatbalansering vid större negativa förändringar.
3) Det tredje alternativet är att effekten av minskade avskrivningskostnader inte
tillfaller någon nämnd utan att det används för att förstärka kommunens resultat.
Den minskade kostnaden för avskrivningar är ju inte relaterat till någon insats
från varken tekniska nämndens sida eller hyrande nämnder.
Effekten av komponentavskrivning behöver hanteras på något sätt och
kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen tar ställning till något av
de tre ovanstående alternativen inför beslut av kommunfullmäktige.
Det kan konstateras att tekniska förvaltningen har budgeterat för minskad
avskrivningskostnad och oförändrad hyra samt att hyrande förvaltningar också har
budgeterat för en oförändrad hyra.

Jonäs Jönsson
Ekonomichef

Beslutsunderlag
Tekniska nämndens förslag till beslut, 2019-09-03 § 97

LJUi^oBy KOMMUN
LJUNGBY
KOMMUN

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdespro okoll
8(20)'
2019-09-03
k 2019 *09 - 0 6

I kommunledminsgförvaltaiingen
jDnr2£C>j

Tekniska nämnden

Tn § 97

TK2019/0197

280

Komponentavskrivning och nytt internhyressystem
Beslut
Tekniska nämnden godkänner förändrade avskrivningstider i enlighet med kra
vet på komponentavskrivning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
a) att nuvarande hyresnivåer bibehålls, efter att komponentavskrivning
har införts, i syfte att skapa förutsättningar for en mer hållbar fastig
hetsförvaltning, vilket även innebär ett förbättrat ekonomiskt resul
tat för 2019.
b) att fastställa det föreslagna intemhyressystemet.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetsavdelningen uppvisar sedan flera år ett underskott på grund av alltför
låga intemhyror. För år 2019 prognosticeras ett underskott om 13 miljoner kro
nor. Dessutom har budget för underhåll av fastigheter under lång tid varit otill
räcklig, vilket fått till följd att kommunens byggnader åldrats i fortid.
Kommunfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för 2020 att höja internhyran för
drift och underhåll med 4 miljoner kronor. Fullmäktige beslutade också att fas
tighetsavdelningen ska spara 600 000 kronor på minskad administration för att
ytterligare utöka utrymmet för förvaltning. De ökade hyreskostnaderna för för
valtningarna kompenseras med tillskott om 4 miljoner kronor till förvaltning
arna.
Tekniska nämnden beslutade i maj 2019 att ett nytt internhyressystem ska infö
ras till år 2020 och att fastighetsavdelningens organisation ska utredas för att
finna möjligheter till besparingar.
Fastighetsavdelningen har utarbetat tre huvudsakliga förslag till åtgärder enligt
de båda besluten:
1. Komponentavskrivning införs
Komponentavskrivning innebär att en byggnad delas upp i olika delar med olika
ekonomisk och teknisk livslängd. Poängen med detta är att visa fastigheternas
verkliga status. Det blir olika avskrivningstider på olika komponenter. ExempelJusterandes sign
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Tekniska nämnden

vis har hissar vanligen en kortare livstid/avskrivningstid än fasad och tak. För
längda avskrivningstider innebär lägre kapitalkostnader, vilket i det nuvarande
systemet ger lägre hyresnivå.
2. Nytt internhyressystem
Under förutsättning att intemhyrorna inte sänks utifrån de förändrade avskriv
ningstiderna ges förutsättningar för en mer hållbar fastighetsförvaltning. I det
nuvarande internhyressystemet har internhyrorna följt kapitalkostnaderna vilket
gett hyressänkningar trots att underhållsbehovet oftast ökar i takt med byggna
ders stigande ålder. En förändring under 2019 innebär att det prognosticerade
underskottet för året kan minskas.
Förlängda avskrivningstider understryker behovet av att utöka underhållet så att
den tekniska livslängden blir samma som den nya ekonomiska livslängden. Det
nya internhyressystemet tar hänsyn till detta och syftar till ett utökat utrymme
för underhåll, vilket innebär ett kommunalt fastighetsbestånd som förvaltas mer
effektivt och långsiktigt, i enlighet med kommunens handlingsplan för lokalför
sörjning.
Långsiktigt underhåll av lokalbeståndet är centralt i god ekonomisk hushållning
då eftersatt underhåll kommer att drabba samtliga förvaltningar i form av ökade
lokalkostnader, såsom akuta eller kortsiktiga lösningar, onödiga rivningar och
liknande. Kommunen undviker helt enkelt kapitalförstöring i form av för alltför
snabbt åldrande byggnader och tidigareläggning av investeringar i nya verksamhetslokaler.
Det nya internhyressystemet tydliggör också hur stora kostnader som hör
hemma på respektive förvaltning och ger därmed ett bättre underlag för ration
ella beslut.
3. Minskad administration
Kommunfullmäktiges beslut om minskad administration håller på att genomfö
ras genom en organisationsförändring av fastighetsavdelningen. Förändringen
innebär en reducering av en administrativ tjänst inom fastighetsavdelningen för
minskad intern administration i enlighet med beslutad budget för 2020. Detta är
inte längre en politisk fråga.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 20 augusti 2019 att:
a) Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreslagen organisations
förändring.
b) Tekniska nämnden beslutar att godkänna förändrade avskrivningsti
der i enlighet kravet på komponentavskrivning.
c) Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen fastställer det före
slagna internhyressystemet.
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Beslutsunderlag
Presentationsmaterial för det föreslagna internhyressystemet, 2019-08-02.
PM ”Ett nytt intemhyressystem för Ljungby kommun, 2019-08-02
Skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

10(20)

8(36)

Sammanträdesprotokoll

LJUNGBY
KOMMUN

2020 06-02
-

Kommunstyrelsen

KS § 96

KS2020/0149

012

Tilläggsäskande för rivningsarbeten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden en
utökad driftbudget under 2020 med 2 650 000 kr för rivningsarbeten av
Klövervägens förskola, Hammarhallen, på Ekalund, på Holmsborg och för
rivningsinventering av Hjortsbergskolan.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 31 mars 2020 att äska 1 550 000 kronor i
tilläggsmedel för rivningsarbeten. Äskandet avser rivningar av Klövervägens
förskola och Hammarhallen vilka tekniska nämnden avser att genomföra under
2020. Klövervägens förskola har blivit ersatt utav en nyare förskola som heter
Klöverängens förskola. Hammarhallen innehåller polyklorerade bifenyler och
för att undvika vite så behöver byggnaden rivas innan 2021.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 maj 2020.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beviljar en utökad driftbudget under 2020 med 1 550 000 kr för rivning av
Klövervägens förskola och Hammarhallen. Finansiering sker genom eget
kapital.
Den 1 juni 2020 behandlar tekniska nämnden ytterligare rivningsärenden. Den 1
juni 2020 beslutar tekniska nämnden att äska ytterligare 1 100 000 kronor för
rivningar under 2020. Äskandet avser en rivningsinventering av Hjortbergskolan
som beräknas till 100 000 kronor, rivningar på Holmsborg som beräknas till
500 000 kronor och rivning på Ekalund som också beräknas till 500 000 kronor.
Tekniska nämndens äskanden från den 31 mars 2020 och från den 26 maj 2020
avser sammanlagt 2 650 000 kronor.
Ekonomichefen har tagit fram ett yttrande inför kommunstyrelsens sammanträde
den 2 juni 2020.1 tjänsteskrivelsen från den 2 juni 2020 föreslår
kommunlednings förvaltningen att 2 150 000 kronor beviljas för rivning av
Klövervägens förskola, Hammarhallen, på Holmsborgs och för
rivningsinventering av Hjortsbergskolan. Finansiering av dessa rivningsarbeten
föreslås ske genom eget kapital. Kommunledningsförvaltningen föreslår inte att
tilläggsäskanden för rivningsarbeten på Ekalund.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att rivningsarbetena på Ekalund kan
ske inom tekniska nämndens budget.
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Beslutsunderlag
Tekniska nämndens beslut, 2020-06-01 § 48
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-05-29
Tjänsteskrivelse från kommunlednings förvaltningen, 2020-06-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 68
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-18
Tekniska nämndens beslut, 2020-03-31 § 35
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-04-01
Yrkanden
Krister Salomonsson (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden en utökad driftbudget under
2020 med 2 650 000 kr för rivningsarbeten av Klövervägens förskola,
Hammarhallen, på Ekalund, på Holmsborg och för rivningsinventering av
Hj ortsbergskolan.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Krister
Salomonsons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Krister
Salomonssons yrkande.
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Angående tilläggsanslag för rivningskostnader
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar en utökad driftbudget under
2020 med 2 150 000 kr för rivning av Klövervägens förskola, Hammarhallen,
Hjortsbergsskolan och Holmsborg. Finansiering sker genom eget kapital.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag med 2 150 tkr för rivningskostnader under 2020.
Medel för detta finns inte i driftbudgeten och det är angeläget att rivningarna genomförs
under 2020.
Kommande rivningskostnader under 2021 och framåt kommer att beredas av
budgetberedningen.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Rivning ska bokföras som driftkostnad eftersom rivningen inte tillför något värde till
kommande byggnation. De rivningar som tekniska nämnden anger som behov under
2020 är:
1) Klövervägens förskola 750 tkr. Rivning behöver göras för att ge plats åt
grönområde och parkering. Någon budget för rivning har inte funnits.
2) Hammarhallen 800 tkr. Det har inte funnits någon budget för rivning.
3) Hjortsbergsskolan, 100 tkr under 2020. Medel till rivningen finns i
investeringsbudgeten men ska ligga i driftbudgeten.
4) Holmsborg, 500 tkr under 2020. Medel för rivning fanns i 2019 års driftbudget.
Eftersom fastighetsavdelningen fick ta med sig ett underskott till 2020 är
rivningen svår att finansiera i ordinarie budget under 2020.
5) Ekalund 500 tkr. Finansiering av rivningen bör kunna göras inom tekniska
nämndens budget.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att utökad driftbudget beviljas med 2 150 000
kronor för rivning av Klövervägens förskola, Hammarhallen, Hjortsbergsskolan och
Holmsborg. För Ekalund föreslås ingen utökad driftbudget eftersom kommun
ledningsförvaltningen bedömer att finansieringen kan göras inom tekniska nämndens
budget.
Finansiering
Finansiering sker genom eget kapital.

Jonas Jönsson
Kommundirektör

Magnus Johansson
Ekonomichef
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Tilläggsäskande - driftmedel för rivningar under 2020
Beslut
Tekniska nämnden äskar 1100 tkr i tilläggsmedel for rivningar under 2020.
Under förutsättning att tilläggsäskandet beviljas ger tekniska nämnden tekniska
förvaltningen i uppdrag att ansöka om rivningslov, i de fall det inte redan är
gjort, samt riva aktuella byggnader inom fastigheterna Hjorten 1, Eka 3:6 och
Eka 3:3 samt Torg 14:31.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns tillväxtambitioner har under senaste åren lett till en hög inve
steringstakt och till att mycket mark har köpts in. Med markinköp och investe
ringar i form av nybyggnation följer ofta rivningsbehov. På tekniska nämndens
arbetsutskotts sammanträde den 21 januari 2020 lyfte fastighetschefen att det
fiims ett behov av att riva ett antal byggnader som saknar användningsområde.
En prioriteringslista över vilka byggnader som är mest bråttom med att riva har
också tagits fram.
På tekniska nämndens sammanträde 31 mars 2020 beslutade tekniska nämnden
att 1 550 tkr skulle tilläggsäskas för rivningar av Klövervägens förskola samt
Hammarhallen under 2020. Ärendet skickades därefter till kommunstyrelsen och
togs upp på kommunstyrelsens arbetsutskott 26 maj 2020. Där föreslogs att
kommunfullmäktige beviljar en utökad driftbudget under 2020 med 1 550 tkr för
rivning av Klövervägens förskola och Hammarhallen och att finansiering sker ge
nom eget kapital. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde meddelades
också att även de rivningar som har tillkommit sedan 31 mars (se nedan) ska gå
via tekniska nämnden innan de tas upp i kommunstyrelsen den 2 juni 2020.
Detta för att samla ihop alla tilläggsäskanden för rivningar under 2020 till ett
ärende innan det lyfts till kommunfullmäktige
Efter beslutet i tekniska nämnden i mars uppdagades att tre ytterligare byggna
der behöver rivas och att pengar för rivningar saknas för Holmsborgsområdet.
Anledningen till att rivningspengar saknas är att saneringen av Holmsborgsom
rådet var mer omfattande och tidskrävande än beräknat vilket försköt rivning
arna till 2020. Budget för rivningarna fanns under 2019. Då kostnader för riv
ningar normalt räknas som driftkostnader kom dessa pengar inte att automatiskt
föras över från 2019 till 2020 på det sätt som normalt sker för investeringsmedel
för olika byggprojekt. En översyn av rutinerna för överföring av driftmedel i
byggprojekt är påbörjad för att undvika liknande problem i framtiden.
Nedan listas de objekt som behöver rivas under 2020 med motiveringar varför
dessa är mest angelägna att göra sig av med. Dessutom nämns ungefärliga kostJusterandes sign
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nader för respektive rivning. Hammarhallen och Klövervägens förskola har, som
nämnts ovan, redan behandlats i såväl tekniska nämnden som kommunstyrelsens
arbetsutskott och är därmed inte med i uppräkningen.
Därtill rivs även Stålgjuteriet på Aspebacken och Hagatorpet med finansiering
genom investeringsmedel respektive resultatbalanserade medel inom tekniska
förvaltningen.
Hjortsbergskolan (Hjorten 1) - kostnad för rivning: cirka 1 500 tkr varav
100 tkr under 2020
Motivering: På grund av trångboddhet på 7-9-skoloma (framförallt Astradskolan) i Ljungby tätort har barn- och utbildningsförvaltningen framfört att det är av
största vikt att bygget av en 7-9-skola vid Hjortsbergskolan påbörjas skyndsamt.
För att kunna påbörja denna byggnation krävs att den gamla skolbyggnaden på
Hjortsbergskolans område tas bort. Rivningsinventering för byggnaden är inte
färdig. Rivningen beräknas att kosta cirka 1 500 tkr utifrån tidigare, jämförbara
rivningskostnader. 100 tkr av denna summa behövs under 2020 för rivningsin
ventering och andra uppstartskostnader. Medel till rivning av gamla skolbyggna
den finns med i investeringsbudgeten för projekt Harabergsområdet.
Holnisborg (Torg 14:31) - total kostnad för rivningar: cirka 500 tkr
Motivering: På denna fastighet har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att
bygga nytt gruppboende samt anpassade lägenheter åt socialförvaltningen. För
att kunna bygga enligt uppdraget krävs att tre byggnader rivs. Byggnaderna be
nämns Ladan, Lyan och Stora Villan). Stora Villan kommer att rivas under 2021
och önskemål om finansiering för detta har lyfts till budgetberedningen. Beräk
nad kostnad för rivning av Ladan som revs i januari/februari samt Lyan är cirka
500 tkr. Dessa pengar fanns i driftbudgeten för 2019 men har, som nämnts
ovan, inte flyttats till driftbudgeten för 2020.
Ekalund (Eka 3:6 samt två byggnader på Eka 3:3) - total kostnad för riv
ningar: cirka 500 tkr
Motivering: Inom det kommande industriområdet Ekalund finns tre byggnader
vars skick och belägenhet medför att en rivning är det enda kvarstående alterna
tivet inför kommande exploatering. Det dåliga skicket ökar risken för olyckor
och att obehöriga skadas. Som fastighetsägare har kommunen ett ansvar för
byggnaderna och för personsäkerhet. Rivningsinventeringar är utförda och be
räknad kostnad för rivning av samtliga tre byggnader är cirka 500 tkr. Finansie
ring av dessa rivningar kan möjligen lösas inom budget. Osäkerheten om det
finns möjlighet att lösa finansieringen inom budget beror på följande:
Grovplaneringen för industriområdet i Lagan är kostnadsberäknat till 4 miljoner
kr. Tekniska nämnden har, genom resultatbalanserade medel från 2019 samt ge
nom ett särskilt beslut om omfördelning av budget inom exploateringsverksamheten, skapat möjlighet att grovplanera industriområdet i Lagan för 4 miljoner
kronor inom nämndens befintliga budget. Visar det sig att detta uppdrag utförs
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till lägre kostnad, kommer det också att finnas möjlighet att bekosta rivningarna
på Ekalund. Utförs grovplaneringsuppdraget enligt kostnadsberäkningen visar
nämndens prognos däremot, i dagsläget, inga möjligheter att bekosta dessa riv
ningar. Det är viktigt att hänsyn tas till detta resonemang i resultatbalanseringen
så att det inte visar sig i efterhand att pengar för dessa rivningar inte kompense
ras för och istället leder till ett underskott på fastighetsavdelningen som ska
hämtas hem kommande år.
Finansiering
År 2020
1. För rivningsinventering av Hjortsbergskolan och rivningarna på Holmsborg tilläggsäskas 600 tkr för innevarande budgetår.
2. 2020: Rivningarna av fastigheterna på Ekalund om 500 tkr kan möjligen
lösas inom tekniska nämndens budget. Detta förutsätter att fortsatta be
sparingar sker inom alla olika områden, som till exempel utbildningar,
en annan förutsättning är att övriga stora och oförutsedda kostnader för
till exempel höga flöden hanteras kommunövergripande. Denna hante
ring förutsätter även att denna kostnad tas med till resultatbalanseringen
för 2020.
År 2021
1. Finansiering av rivningen av Hjortsbergskolan om 1400 tkr tas med till
budgetberedningen för budgetarbetet 2021 för vidare hantering.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 1 juni 2020 att tekniska nämnden
äskar 1100 tkr i tilläggsmedel för rivningar under 2020. Under förutsättning att
tilläggsäskandet beviljas ger tekniska nämnden tekniska förvaltningen i uppdrag
att ansöka om rivningslov, i de fall det inte redan är gjort, samt riva aktuella
byggnader inom fastigheterna Hjorten 1, Eka 3:6 och Eka 3:3 samt Torg 14:31
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27
Skickas till
Kommunstyrelsen
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Ronnie Wallin
0372-789341
ronnie.wallin@ljungby.se

Tilläggsäskande av driftmedel för rivningar 2020
Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden äskar 600 tkr i tilläggsmedel för rivningar under 2020 (alternativt 1100
tkr om inte hänsyn till kostnaderna för rivning tas i resultatbalanseringen inför 2021). Under
förutsättning att tilläggsäskandet beviljas ger tekniska nämnden tekniska förvaltningen i upp
drag att ansöka om rivningslov, i de fall det inte redan är gjort, samt riva aktuella byggnader
inom fastigheterna Hjorten 1, Eka 3:6 och Eka 3:3 samt Torg 14:31.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommuns tillväxtambitioner har under senaste åren lett till en hög investeringstakt
och till att mycket mark har köpts in. Med markinköp och investeringar i form av nybyggnat
ion följer ofta rivningsbehov. På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 21 ja
nuari 2020 lyfte fastighetschefen att det finns ett behov av att riva ett antal byggnader som
saknar användningsområde. En prioriteringslista över vilka byggnader som är mest bråttom
med att riva har också tagits fram.
På tekniska nämndens sammanträde 31 mars 2020 beslutade tekniska nämnden att 1 550 tkr
skulle tilläggsäskas för rivningar av Klövervägens förskola samt Hammarhallen under 2020.
Ärendet skickades därefter till kommunstyrelsen och togs upp på kommunstyrelsens arbets
utskott 26 maj 2020. Där föreslogs att kommunfullmäktige beviljar en utökad driftbudget under
2020 med 1 550 tkr för rivning av Klövervägens förskola och Hammarhallen och att finansiering
sker genom eget kapital. På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde meddelades också
att även de rivningar som har tillkommit sedan 31 mars (se nedan) ska gå via tekniska nämn
den innan de tas upp i kommunstyrelsen den 2 juni 2020. Detta för att samla ihop alla tilläggsäskanden för rivningar under 2020 till ett ärende innan det lyfts till kommunfullmäktige
Efter beslutet i tekniska nämnden i mars uppdagades att tre ytterligare byggnader behöver
rivas och att pengar för rivningar saknas för Holmsborgsområdet. Anledningen till att rivningspengar saknas är att saneringen av Holmsborgsområdet var mer omfattande och tidskrä
vande än beräknat vilket försköt rivningarna till 2020. Budget för rivningarna fanns under
2019. Då kostnader för rivningar normalt räknas som driftkostnader kom dessa pengar inte
att automatiskt föras över från 2019 till 2020 på det sätt som normalt sker för investerings-
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medel för olika byggprojekt. En översyn av rutinerna för överföring av driftmedel i byggpro
jekt är påbörjad för att undvika liknande problem i framtiden.
Nedan listas de objekt som behöver rivas under 2020 med motiveringar varför dessa är mest
angelägna att göra sig av med. Dessutom nämns ungefärliga kostnader för respektive riv
ning. Hammarhallen och Klövervägens förskola har, som nämnts ovan, redan behandlats i
såväl tekniska nämnden som kommunstyrelsens arbetsutskott och är därmed inte med i upp
räkningen.
Därtill rivs även Stålgjuteriet på Aspebacken och Hagatorpet med finansiering genom
investeringsmedel respektive resultatbalanserade medel inom tekniska förvaltningen.
Hjortsbergskolan (Hjorten 1) - kostnad för rivning: cirka 1 500 tkr varav 100 tkr un
der 2020
Motivering: På grund av trångboddhet på 7-9-skolorna (framförallt Astradskolan) i Ljungby
tätort har barn- och utbildningsförvaltningen framfört att det är av största vikt att bygget av
en 7-9-skola vid Hjortsbergskolan påbörjas skyndsamt. För att kunna påbörja denna bygg
nation krävs att den gamla skolbyggnaden på Hjortsbergskolans område tas bort. Rivningsinventering för byggnaden är inte färdig. Rivningen beräknas att kosta cirka 1 500 tkr utifrån
tidigare, jämförbara rivningskostnader. 100 tkr av denna summa behövs under 2020 för rivningsinventering och andra uppstartskostnader. Medel till rivning av gamla skolbyggnaden
finns med i investeringsbudgeten för projekt Harabergsområdet.
Holmsborg (Torg 14:31) - total kostnad for rivningar cirka 500 tkr
Motivering: På denna fastighet har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att bygga nytt
gruppboende samt anpassade lägenheter åt socialförvaltningen. För att kunna bygga enligt
uppdraget krävs att tre byggnader rivs. Byggnaderna benämns Ladan, Lyan och Stora Vil
lan). Stora Villan kommer att rivas under 2021 och önskemål om finansiering för detta har
lyfts till budgetberedningen. Beräknad kostnad för rivning av Ladan som revs i janu
ari/februari samt Lyan är cirka 500 tkr. Dessa pengar fanns i driftbudgeten för 2019 men
har, som nämnts ovan, inte flyttats till driftbudgeten för 2020.
Ekalund (Eka 3:6 samt två byggnader på Eka 3:3) - total kostnad för rivningar cirka
500 tkr
Motivering: Inom det kommande industriområdet Ekalund finns tre byggnader vars skick
och belägenhet medför att en rivning är det enda kvarstående alternativet inför kommande
exploatering. Det dåliga skicket ökar risken för olyckor och att obehöriga skadas. Som fas
tighetsägare har kommunen ett ansvar för byggnaderna och för personsäkerhet. Rivningsinventeringar är utförda och beräknad kostnad för rivning av samtliga tre byggnader är cirka
500 tkr. Finansiering av dessa rivningar kan möjligen lösas inom budget. Osäkerheten om
det finns möjlighet att lösa finansieringen inom budget beror på följande:
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Grovplaneringen för industriområdet i Lagan är kostnadsberäknat till 4 miljoner kr. Tekniska
nämnden har, genom resultatbalanserade medel från 2019 samt genom ett särskilt beslut om
omfördelning av budget inom exploateringsverksamheten, skapat möjlighet att grovplanera
industriområdet i Lagan för 4 miljoner kronor inom nämndens befintliga budget. Visar det
sig att detta uppdrag utförs till lägre kostnad, kommer det också att finnas möjlighet att be
kosta rivningarna på Ekalund. Utförs grovplaneringsuppdraget enligt kostnadsberäkningen
visar nämndens prognos däremot, i dagsläget, inga möjligheter att bekosta dessa rivningar.
Det är viktigt att hänsyn tas till detta resonemang i resultatbalanseringen så att det inte visar
sig i efterhand att pengar för dessa rivningar inte kompenseras för och istället leder till ett
underskott på fastighetsavdelningen som ska hämtas hem kommande år.
Finansiering
År 2020:
1. För rivningsinventering av Hjortsbergskolan och rivningarna på Holmsborg
tilläggsäskas 600 tkr för innevarande budgetår.
2. 2020: Rivningarna av fastigheterna på Ekalund om 500 tkr kan möjligen lösas inom
tekniska nämndens budget. Detta förutsätter att fortsatta besparingar sker inom alla
olika områden, som till exempel utbildningar, en annan förutsättning är att övriga
stora och oförutsedda kostnader för till exempel höga flöden hanteras
kommunövergripande. Denna hantering förutsätter även att denna kostnad tas med
till resultatbalanseringen för 2020.
År 2021:
1. Finansiering av rivningen av Fljortberskolan om 1400 tkr tas med till
budgetberedningen för budgetarbetet 2021 för vidare hantering.

Sonja Edén

Tom Grundell

Teknisk chef

Fastighetschef
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Tilläggsäskande för rivningsarbeten
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar en utökad
driftbudget under 2020 med 1 550 000 kr för rivning av Klövervägens förskola
och Hammarhallen. Finansiering sker genom eget kapital.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden beslutade den 31 mars 2020 att äska 1 550 000 kronor i
tilläggsmedel av kommunfullmäktige. Äskandet avser rivningsarbeten som
tekniska nämnden avser att genomföra under 2020.
Tekniska nämnden äskar medel för att riva Klövervägens förskola och
Hammarhallen. Klövervägens förskola har blivit ersatt utav en nyare förskola
som heter Klöverängens förskola. Tekniska nämnden avser även att riva
Hammarhallen. Hammarhallen innehåller polyklorerade bifenyler och för att
undvika vite så behöver byggnaden rivas innan 2021.
I en tjänsteskrivelse från den 18 maj föreslår kommunledningsförvaltningen att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar en utökad
driftbudget under 2020 med 1 550 000 kr för rivning av Klövervägens förskola
och Hammarhallen. Finansiering sker genom eget kapital.
Beslutsunderlag
Tjänsteskri velse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-18
Tekniska nämndens beslut, 2020-03-31 § 35
Tjänsteskri velse från tekniska förvaltningen, 2020-04-01
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet
med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
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Kommun ledningsförva/tn ingen

Magnus Johansson

Kommunstyrelsen

Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magn us. g.johansson@ljungby. se

Angående tilläggsanslag för rivningskostnader
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar en utökad driftbudget under
2020 med 1 550 000 kr för rivning av Klövervägens förskola och Hammarhallen.
Finansiering sker genom eget kapital.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden begär tilläggsanslag med 1 550 tkr för rivningskostnader under 2020.
Medel för detta finns inte i driftbudgeten och det är angeläget att rivningarna genomförs
under 2020.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Rivning ska bokföras som driftkostnad eftersom rivningen inte tillför något värde till
kommande byggnation. De rivningar som tekniska nämnden anger som behov och som
behöver tilläggsbudgeteras under 2020 är:
1) Klövervägens förskola 750 tkr. Rivning behöver göras för att ge plats åt
grönområde och parkering. Någon budget för rivning har inte funnits.
2) Hammarhallen 800 tkr. Det har inte funnits någon budget för rivning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att utökad driftbudget beviljas med 1 550 000 kronor
för rivning av Klövervägens förskola och Hammarhallen.
Finansiering
Finansiering sker genom eget kapital.

Ekonomichef
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Tilläggsäskande av driftmedel för rivningar 2020
Beslut
Tekniska nämnden äskar 1 550 tkr i tilläggsmedel av kommunfullmäktige för
rivningar under 2020. Under förutsättning att tilläggsäskandet beviljas ger
tekniska nämnden tekniska förvaltningen i uppdrag att ansöka om rivningslov
samt riva aktuella byggnader inom fastigheterna Hångers 3:21 och Hammaren
21.
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att riva aktuell byggnad
inom fastigheten Ljungby 7:106/Ljungby 7:28 (Hagatorpet). Finansiering före
slås att ske genom exploateringsverksamhetens resultatbalanserade medel från
2019.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämndens arbetsutskott hanterade i januari 2020 behov av rivning av
byggnader utan användningsområde. Ärendet har sedan dess bearbetats av flera
av tekniska förvaltningens avdelningar och en prioriteringslista har utarbetats.
Tekniska föreslår i tjänsteskrivelse att en årlig budget för rivningar av byggna
der utan användningsområde äskas i samband med kommande budgetprocess.
En årlig budget för rivningar kommer dock att vara möjlig tidigast till 2021. Det
finns flera byggnader som av olika anledningar behöver rivas redan under 2020
eller tidigt under 2021:
Klövervägens förskola (Hångers 3:21) - kostnad för rivning: cirka 750 tkr
Motivering: Den nya förskolan inom området (Klöverängens förskola) är färdig
under året och den gamla byggnaden behöver rivas för att ge plats åt grönom
råde för allmänheten samt parkering i anslutning till nya förskolan. Under 2020
har verksamhet bedrivits i den gamla byggnaden med dispens från miljö- och
byggförvaltningen. Dispensen gavs dock med anledning av att rivning av bygg
naden skulle ske under 2020 vilket omöjliggör fortsatt verksamhet där.
Hammarhallen (Hammaren 21) - kostnad för rivning: cirka 800 tkr
Motivering: Hammarhallen innehåller PCB och måste rivas innan 1 januari 2021
för att vite på 67,5 tkr inte ska delas ut. Sanering av PCB sker i samband med
rivningen. Denna byggnad är inte rivningsinventerad ännu. Kostnaden är beräk
nad utifrån tidigare, jämförbara rivningskostnader.
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Hagatorpet (Ljungby 7:106/Ljungby 7:28) - kostnad tor rivning: cirka 250
tkr
Motivering: Hagatorpet har blivit ett tillhåll och huset är dessutom i dåligt skick
vilket ökar risken tor olyckor. Rivningsinventering är utförd och gatuavdelningen kan riva byggnaden. Finansiering av denna kostnad föreslås att ske ge
nom exploateringsverksamhetens resultatbalanserade medel från 2019.
Hjortsbergskolan (Hjorten 1) - kostnad för rivning: cirka 1 500 tkr
Motivering: På grund av trångboddhet på 7-9-skolorna (framförallt Astradskolan) i Ljungby tätort har barn- och utbildningsförvaltningen framfört att det är av
största vikt att bygget av en 7-9-skola vid Hjortsbergskolan påbörjas skyndsamt.
För att kunna påbörja denna byggnation krävs att den gamla skolbyggnaden på
Hjortsbergskolans område tas bort. Medel till rivning av gamla skolbyggnaden
finns med i investeringsbudgeten för projekt Harabergsområdet. Önskemål om
att medel för denna rivning flyttas från investerings- till driftbudget lyfts till
budgetberedningen av ekonomichefen.
För två av byggnaderna ovan finns möjlighet till finansiering på annat sätt än ge
nom tilläggsäskande. Total kostnad för de två rivningar som inte går att lösa an
nan finansiering för är cirka 1550 tkr. Det finns ingen rivningsbudget hos fastighetsavdelningen under 2020 för dessa två objekt. Med anledning av de moti
veringar som nämns i skrivelsen är det av stor vikt att dessa rivningar genomförs
i år. Tekniska förvaltningen föreslår därför att medel för rivningar av Hammar
hallen och Klövervägens förskola äskas av tekniska nämnden.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2020 att:
Tekniska nämnden äskar 1 550 tkr i tilläggsmedel för rivningar under 2020. Un
der förutsättning att tilläggsäskandet beviljas ger tekniska nämnden tekniska för
valtningen i uppdrag att ansöka om rivningslov samt riva aktuella byggnader
inom fastigheterna Hångers 3:21 och Hammaren 21.
Tekniska nämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att riva aktuell byggnad
inom fastigheten Ljungby 7:106/Ljungby 7:28 (Hagatorpet). Finansiering före
slås att ske genom exploateringsverksamhetens resultatbalanserade medel från
2019.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-11
Skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
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Administrativa avdelningen

Till kommunfullmäktige

Ronnie Wallin

0372-789341

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN
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Förvaltningens förslag till beslut
Tekniska nämnden äskar 1 550 tkr i tilläggsmedel för rivningar under 2020. Under förutsätt
ning att tilläggsäskandet beviljas ger tekniska nämnden tekniska förvaltningen i uppdrag att
ansöka om rivningslov samt riva aktuella byggnader inom fastigheterna Hångers 3:21 och
Hammaren 21.
Tekniska nämnden ger också tekniska förvaltningen i uppdrag att riva aktuell byggnad inom
fastigheten Ljungby 7:106/Ljungby 7:28 (Hagatorpet). Finansiering föreslås att ske genom
exploateringsverksamhetens resultatbalanserade medel från 2019.
Sammanfattning av ärendet
Fastighetschefen lyfte på tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 21 januari
2020 att det finns ett behov av att riva ett antal byggnader som saknar användningsområde.
En prioriteringslista över vilka byggnader som är mest bråttom med att riva presenterades
också. Ärendet har sedan dess diskuterats av exploateringschef, fastighetschef, lokalstrateg
och projektledare för rivningar och en viss revidering av prioriteringarna har gjorts.
Tekniska förvaltningen kommer att äska en årlig budget för rivningar av byggnader utan an
vändningsområde i samband med kommande budgetprocess. En årlig budget för rivningar
kommer dock att vara möjlig tidigast till 2021. Det finns byggnader som av olika anled
ningar behöver rivas redan under 2020 eller tidigt under 2021 och nedan nämns de byggna
der som är mest akuta att riva och där pengar saknas för rivningskostnader. Dessutom motiv
eras varför dessa är mest angelägna att göra sig av med.
Klövervägens förskola (Hångers 3:21) - kostnad för rivning: cirka 750 tkr
Motivering: Den nya förskolan inom området (Klöverängens förskola) är färdig under året
och den gamla byggnaden behöver rivas för att ge plats åt grönområde för allmänheten samt
parkering i anslutning till nya förskolan. Under 2020 har verksamhet bedrivits i den gamla
byggnaden med dispens från miljö- och byggförvaltningen. Dispensen gavs dock med anled
ning av att rivning av byggnaden skulle ske under 2020 vilket omöjliggör fortsatt verksamhet
där. Resonemang fördes om att det skulle äskas pengar för rivning när pengarna för investe-
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ringen togs fram men något sådant beslut fattades aldrig. Rivningsinventering för byggnaden
är färdig och kostnad för rivningen beräknas till cirka 750 tkr.
Hammarhallen (Hammaren 21) - kostnad för rivning: cirka 800 tkr
Motivering: Hammarhallen innehåller PCB och måste rivas innan 1 januari 2021 för att vite
på 67,5 tkr inte ska delas ut. Uppskattad kostnad för rivning (sanering av PCB sker i sam
band med rivningen) är cirka 800 tkr. Notera att denna byggnad inte är rivningsinventerad
ännu. Kostnaden är beräknad utifrån tidigare, jämförbara rivningskostnader.
Hagatorpet (Ljungby 7:106/Ljungby 7:28) - kostnad for rivning: cirka 250 tkr
Motivering: Hagatorpet har blivit ett tillhåll och som fastighetsägare har kommunen ett an
svar för byggnaden. Huset är dessutom i dåligt skick vilket ökar risken för olyckor. Riv
ningsinventering är utförd och gatuavdelningen kan riva byggnaden till en beräknad kostnad
på cirka 250 tkr. Finansiering av denna kostnad föreslås att ske genom exploateringsverksamhetens resultatbalanserade medel från 2019.
Hjortsbergskolan (Hjorten 1) - kostnad för rivning: cirka 1 500 tkr
Motivering: På grund av trångboddhet på 7-9-skoloma (framförallt Astradskolan) i Ljungby
tätort har barn- och utbildnings förvaltningen framfört att det är av största vikt att bygget av
en 7-9-skola vid Hjortsbergskolan påbörjas skyndsamt. För att kunna påbörja denna bygg
nation krävs att den gamla skolbyggnaden på Hjortsbergskolans område tas bort. Rivningsin
ventering för byggnaden är inte färdig. Rivningen beräknas att kosta cirka 1 500 tkr utifrån
tidigare, jämförbara rivningskostnader. Medel till rivning av gamla skolbyggnaden finns med
i investeringsbudgeten för projekt Harabergsområdet. Önskemål om att medel för denna riv
ning flyttas från investerings- till driftbudget lyfts till budgetberedningen av ekonomichefen.
Finansiering
För två av byggnaderna ovan finns möjlighet till finansiering på annat sätt än genom tillläggsäskande. Total kostnad för de två rivningar som inte går att lösa annan finansiering för
är cirka 1550 tkr. Det finns ingen rivningsbudget hos fastighetsavdelningen under 2020 för
dessa två objekt. Med anledning av de motiveringar som nämns i skrivelsen är det av stor
vikt att dessa rivningar genomförs i år. Tekniska förvaltningen föreslår därför att medel för
rivningar av Hammarhallen och Klövervägens förskola äskas av tekniska nämnden.

Sonja Edén

Tom Grundell

Teknisk chef
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Godkännande av programarbete och tilldelande av budget
för tillbyggnad av Ekebackenskolan
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 920 000 kronor från budget för
programfas Ekebackenskolan till projekt Ekebackenskolan.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1.
2.
3.
4.

Godkänna programarbetet.
Fastställa investeringsbudgeten till 14 miljoner kronor.
Fastställa inventariebudgeten till 475 000 kronor.
Projektering och upphandling utförs.

Sammanfattning av ärendet
När Ekebackenskolan byggdes planerades den som en förskola till årskurs 5
skola med två klasser i varje årskurs. Nuvarande läroplan, som infördes efter
byggnationen av Ekebackenskolan, tydliggör en organisation från förskola till
årskurs 6. Tekniska förvaltningen har tagit fram ett programarbete som vid ett
genomförande möjliggör för fler elever att gå på skolan.
Tekniska nämnden behandlade ärendet den 31 mars 2020. Tekniska nämnden
föreslår att kommunfullmäktige godkänner programarbetet, fastställer
investeringsbudgeten till 14 miljoner kronor, och att kommunfullmäktige
beslutar att inleda projektering och upphandling.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 25 mars 2020. Bam- och
utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
programarbetet, fastställer investeringsbudgeten till 14 miljoner kronor,
fastställer inventariebudgeten till 475 tusen kronor och att kommunfullmäktige
beslutar att inleda projektering och upphandling.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 26 maj 2020.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ombudgeterar 920 000 kronor från
budget för programfas Ekebackenskolan till projekt Ekebackenskolan.
Arbetsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen beslutar att föreslå att
kommunfullmäktige:
1. Godkänner programarbetet.
2. Fastställer investeringsbudgeten till 14 miljoner kronor.
3. Fastställer inventariebudgeten till 475 000 kronor.
Justerandes sign
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4. Beslutar att projektering och upphandling utförs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 69
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-03-31 § 32
Tekniska nämndens beslut, 2020-03-31 § 32
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen, 2020-05-27
Ekonomichefens yttrande, 2020-03-02
Lokalbehovsprogram, 2020-03-03
Anmodan, 2020-03-03
Skiss över planlösning, 2020-03-03
Situationsplan, 2020-03-03
Funktionsprogram, 2020-03-03
Översiktligt tekniskt program, 2020-03-03
Underlag över verksamhetskostnader, 2020-03-03
Preliminärt intemhyreskontrakt, 2020-03-03
Tidplan, 2020-03-03
Sammanfattning av programarbetet, 2020-03-03
Yrkanden
Jan Lorentzson (SD) och Roland Johansson (ALT) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att föreslå att kommunfullmäktige halverar budgeten för konstnärlig
utsmyckning. I övrigt beslutar kommunstyrelsen 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 Jan
Lorentzssons och Roland Johanssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Votering begärs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Ordföranden ger ledamöterna instruktioner om att rösta JA för besut i enlighet
med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och om att rösta NEJ för
beslut i enlighet med Jan Lorentzsons och Roland Johanssons yrkande.
FÖRNAMNEFTERNAMNPARTI

JA

Magnus Gunnarsson M

x

Ann-Charlotte Wiesel M

x

Jan Sahlin M

x

Marcus Walldén M

x

Lars-Ove Johansson C

x

Carina Bengtsson C

x

Rut Björkström KD

x

Tommy Göransson MP

x

Paul Kowalski S

x

Emma Johansson Gauffin S

x

Håkan Bengtsson S

x

Kerstin Wiréhn V

x

NEJ

Jan Lorentzson SD

x

Krister Salomonsson SD

x

Roland Johansson ALT

x

Voteringen har utfallit med 12 JA-röster och tre NEJ-röster. Kommunstyrelsen
har efter votering beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut.
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Barn- och utbildningsnämnden
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Tillbyggnad av Ekebackenskolan, godkännande av
programfas
Beslut
a) Bara- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige fatta
följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är
14 Mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudget för projektet är 475 tkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.
b) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.
c) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkämia det preliminära
hyreskontraktet för Ekebackenskolan inklusive tillbyggnad.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillägga till protokollet att man ska få
full kostnadstäckning vid nybyggnationer.
Reservationer
Samtliga ledamöter i Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att 1
procent ska avsättas till konstnärlig utsmyckning istället för 0,5 procent enligt
deras eget yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Bam- och utbildningsnämnden att
utföra en tillbyggnad av Ekebackenskolan.
Tillbyggnaden kommer att möjliggöra att verksamheten bedrivs i årskurs F-6 i
två parallella klasser och ge bättre möjligheter att följa gällande läroplan samt
avlasta Astradskolan.
Tillbyggnaden kommer att uppföras i ett plan och i första hand nyttjas av elever
i lågstadiet. Klassrummen i tillbyggnaden kommer att vara av samma storlek
som befintliga klassrum, ca 60 m2 inkl. grupprum, för att möjliggöra att
klasserna har ungefär samma elevantal oavsett årskurs. Detta innebär ett avsteg
från antagen lokalförsörjningsstrategi, där 70 m2 är riktvärde för klassrum inkl.
grupprum. Dessutom kommer tillbyggnaden att innehålla, kapprum, WC, RWC,
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Barn- och utbildningsnämnden

torg med fritidsverksamhet och hemkunskap, lärararbetsplatser samt utrymme
för installationer.
Den totala byggnadsytan beräknas bli ca 2820 m2, varav ca 415 m2 är
tillbyggnaden. Befintlig skolgård bevaras i största möjliga mån, ytan i
anslutning till tillbyggnaden anpassas och återställs.
Beräknad investeringskostnad för tillbyggnaden är 14 Mkr.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision.
Vidare bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll.
Förvaltningens beredning
Ett programarbete har utförts tillsammans med Bam- och
utbildningsförvaltningen, för att konkretisera verksamhetens och beställarens
funktionskrav. Arbetet har även kartlagt alla förutsättningar, villkor och
kostnadsdrivande faktorer. Programhandlingama utgör underlag för
investeringsbeslut och beslut om projektering och upphandling.
Beslutsunderlag
•
•

Lokalbehovsprogram, 2020-03-03 inklusive bilagor.
Arbetsutskottets protokoll 2020-03-11, § 43.

Yrkanden
•

Melena Jönsson(SD) yrkar att budget för konstnärlig utsmyckning sänks
från 1 procent till 0,5 procent.

•

Magnus Carlsson (S) yrkar med bifall av samtliga ledamöter i bam- och
utbildningsnämnden att man ska fa full kostnadstäckning vid
nybyggnationer.

Beslutsordning 1
Ordföranden frågar om bam- och utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag till beslut gällande att budgeten för konstnärlig
utsmyckning är l procent och finner att de gör så.
Omröstning begärs
Ordförande meddelar att arbetsutskottets förslag till beslut gällande att budgeten
för konstnärlig utsmyckning är l procent blir huvudförslag och motförslag blir
Melena Jönssons (SD) yrkande där budget för konstnärlig utsmyckning sänks
från l procent till 0,5 procent.

Sammanträdesprotokoll
2020-03-25
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Barn- och utbildningsnämnden

Omröstningsresultat
Omröstning genomförs med följande omröstningsordning:
Ja-röst för att bifalla huvudförslaget och Nej-röst för att bifalla Melena Jönssons
(SD) yrkande.
Omröstningen resulterar i 9 ja-röster och 2 nej-röster.
Barn- och utbildningsnämnden har därmed beslutat enligt huvudförslaget där
budget för konstnärlig utsmyckning är 1 procent.

Ledamot

Ja

■ Marcus Walldén (M)
Jan-Erik Andersson (C)

X
X

Tilda Ragnarsson (M)
Emil Torstensson (KD)

X
X

Theodor Nielsen (C) ersättare
för Jan Hagfoss (L)
Magnus Carlsson (S)
Liselotte Åhlander (S)
Petra Ruzsa Pal (S)
Kaouter Tayari Jebali (V)
ersättare för Christian
Johansson (V)
Melena Jönsson (SD)
Helena Vuorio (SD)

X

Summa

Nej

Avstår

X
X
X
X

X
X
9

2

Beslutsordning 2
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet
med Magnus Carlssons (S) yrkande med bifall av bam- och utbildnings
nämndens samtliga ledamöter att man ska fa full kostnadstäckning vid
nybyggnationer och finner genom acklamation att nämnden beslutat i enlighet
med Magnus Carlssons (S) yrkande med bifall av bam- och
utbildningsnämndens samtliga ledamöter.
Skickas till
Tekniska förvaltningen

Programfas för utbyggnad av Ekebackenskolan
Beslut
Tekniska nämnden godkänner programarbetet.
Tekniska nämnden godkänner det preliminära hyreskontraktet för
Ekebackenskolan inklusive tillbyggnad.
Tekniska nämnden föreslår också att kommunfullmäktige beslutar enligt föl
jande:
1. Kommunfullmäktige godkänner programarbetet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14 mil
joner kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att
utföra en tillbyggnad av Ekebackenskolan.
Tillbyggnaden kommer att möjliggöra att verksamheten bedrivs i årskurs F-6 i
två parallella klasser och ge bättre möjligheter att följa gällande läroplan samt
avlasta Astradskolan. Tillbyggnaden kommer att uppföras i ett plan och i första
hand nyttjas av elever i lågstadiet. Klassrummen i tillbyggnaden kommer att
vara av samma storlek som befintliga klassrum, ca 60 m2 inkl. grupprum, för att
möjliggöra att klasserna har ungefär samma elevantal oavsett årskurs. Detta in
nebär ett avsteg från antagen lokalförsörjningsstrategi, där 70 m2 är riktvärde
för klassrum inkl. grupprum. Den totala byggnadsytan beräknas bli ca 2820 m2,
varav ca 415 m2 är tillbyggnaden.
Befintlig skolgård bevaras i största möjliga mån, ytan i anslutning till tillbygg
naden anpassas och återställs. Beräknad investeringskostnad för tillbyggnaden är
14 Mkr. Ett programarbete har utförts tillsammans med barn- och utbildnings
förvaltningen, för att konkretisera verksamhetens och beställarens funktions
krav. Arbetet har även kartlagt alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande
faktorer. Programhandlingama utgör underlag för investeringsbeslut och beslut
om projektering och upphandling.

Justerandes sign
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Tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår den 17 mars 2020 att tekniska nämn
den föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14
Mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs,
b) Tekniska nämnden beslutar att godkänna programarbetet.
d) Tekniska nämnden beslutar att godkänna det preliminära hyreskontraktet för
Ekebackenskolan inkl. tillbyggnad.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02
Skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska förvaltningen

Justerandes sign

TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-02

LJUNGBY
KOMMUN

Ks2019/0287.611
Kommunledningsförvaltningen
Magnus Johansson

Kommunfullmäktige

Ekonomichef
Tel. 0372-78 91 53
magn ns. g.johanssonfiflj ungby. se

Programfas för utbyggnad av Ekebackenskolan
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna programfasen
och att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektering i projekt
Ekebackenskolan.
Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 920 000 kr från budget för programfas till
projekt Ekebackenskolan. Budgeten för hela projektet fastställs till 14 000 000 kr.
Sammanfattning av ärendet
När Ekebackenskolan byggdes planerades den vara en F-5 skola med två klasser i varje
årskurs. Eleverna började då på Astradskolan i åk 6.
Nuvarande läroplan, som infördes efter byggnationen av Ekebackenskolan, tydliggör en
organisation från förskoleklass till åk 6. För att ge plats och möjliggöra för en sådan
organisation infördes ett system som utgår från att vissa år börjar två nya
förskoleklasser på skolan och vissa år en förskoleklass. På så sätt finns eleverna på
skolan från förskoleklass till och med åk 6.
Nuvarande organisation innebär också ett tryck på Astradskolan att ta in fler elever. Där
är idag mycket trångt och verksamheten där har utökats med moduler för att klara
elevtillströmningen.
Efter att programfasen är avslutad ska beslutad budget läggas in i tekniska nämndens
investeringsbudget. Enligt tidplan ska projektering göras under 2020 och genomförande
under 2021 och 2022. Budget för 2021 och 2022 läggs in i budgetarbetet medan budget
för 2020 föreslås ombudgeteras från investeringsprojekt för programfas.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Den beräknade investeringsutgiften är preliminärt 14 mkr. Investeringen kommer att
medföra en ökad intemhyreskostnad. Kapitalkostnaden som är en del av internhyran
beräknas öka med 427 tkr per år. Till det kommer övrig internhyra, exempelvis drift och
underhåll. Någon kompensation för denna ökade kostnad kommer inte enligt nuvarande
regelverk att utgå eftersom kompensation bara görs för större investeringar
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(investeringsutgifter som motsvarar minst 5 procent av nämndens driftbudget). Den ökade
kostnaden får hanteras genom demografisk kompensation eller genom omfördelning inom
barn- och utbildningsnämndens budget. Frågan om regelverket för kompensation för
kapitalkostnad kommer att tas upp för diskussion av budgetberedningen.

Jonas Jönsson
Kommundirektör

Magnus Johansson
Ekonomichef
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Tekn iskaförvaltu ingen

PnrlQhf'OZZUli
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

Anna Tönnesen
Projektledare
Tel. 0372-78 93 3 7
anna. tonnesen@ljungby. se

Program för tillbyggnad av Ekebackenskolan, Ljungby
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten for projektet är 14 Mkr
3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för projektet är 475 tkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.
Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14 Mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudgeten för projektet är 475 tkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.
Barn- och Utbildningsnämnden:
a) Barn- och Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande
beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14
Mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att inventariebudget för projektet är 475 tkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.
b) Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna programarbetet.
c) Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att godkänna det preliminära
hyreskontraktet för Ekebackenskolan inkl. tillbyggnad.
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Tekniska nämnden:
a) Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna programarbetet.
2. Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten för projektet är 14
Mkr.
3. Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling utförs.
b) Tekniska nämnden beslutar att godkänna programarbetet.
d) Tekniska nämnden beslutar att godkänna det preliminära hyreskontraktet för
Ekebackenskolan inkl. tillbyggnad.

Sammanfattning av ärendet
Tekniska förvaltningen har fatt i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden att utföra en
tillbyggnad av Ekebackenskolan.
Tillbyggnaden kommer att möjliggöra att verksamheten bedrivs i årskurs F-6 i två
parallella klasser och ge bättre möjligheter att följa gällande läroplan samt avlasta
Astradskolan.
Tillbyggnaden kommer att uppföras i ett plan och i första hand nyttjas av elever i
lågstadiet. Klassrummen i tillbyggnaden kommer att vara av samma storlek som
befintliga klassrum, ca 60 m2 inkl. grupprum, för att möjliggöra att klasserna har
ungefar samma elevantal oavsett årskurs. Detta innebär ett avsteg från antagen
lokalförsörjningsstrategi, där 70 m2 är riktvärde för klassrum inkl. grupprum. Dessutom
kommer tillbyggnaden att innehålla, kapprum, WC, RWC, torg med fritidsverksamhet
och hemkunskap, lärararbetsplatser samt utrymme för installationer.
Den totala byggnadsytan beräknas bli ca 2820 m2, varav ca 415 m2 är tillbyggnaden.
Befintlig skolgård bevaras i största möjliga mån, ytan i anslutning till tillbyggnaden
anpassas och återställs.
Beräknad investeringskostnad för tillbyggnaden är 14 Mkr.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Tekniska förvaltningen bedömer att ärendet är i linje med kommunens vision. Vidare
bedöms ärendet uppfylla barnkonventionens innehåll.

Förvaltningens beredning
Ett programarbete har utförts tillsammans med Barn- och utbildningsförvaltningen, för
att konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav. Arbetet har även kartlagt
alla förutsättningar, villkor och kostnadsdrivande faktorer. Programhandlingarna utgör
underlag för investeringsbeslut och beslut om projektering och upphandling.

n

Beslutsunderlag
1. Lokalbehovsprogram dat. 2020-03-03 inkl. bilagor
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PROGRAMFAS FOR UTBYGGNAD AV EKEBACKENSKOLAN

Lokalbehovsprogram

1. Syfte och mål med programmet
Syftet med programmet:

Att konkretisera verksamhetens och beställarens funktionskrav, kartlägga förutsättningar, villkor och
kostnadsdrivande faktorer som kan påverka den fortsatta processen.

Mål med programmet:

Programmet ska ge underlag för att kunna fatta beslut om att gå vidare till projekteringsfasen, som
är nästa fas i processen, samt att äska pengar till investeringen och fortsatt projektering.

2. Programskisser
Förslagsskiss med planritning, se Bilaga 1, Skiss planlösning 2020-02-26
Situationsplan med inritat skissförslag, se Bilaga 2, Situationsplan 2020-02-26

3. Funktionsprogram med rumsspecifikationer

Se Bilaga 3 Funktionsprogram 2020-02-26

4. Tekniskt program

Förutsättningar för installationer, faktisk teknisk lösning tas fram under projekteringen.
El
Befintlig elservis har en säkring på 125 A. En uträkning från Famja visar att en tillbyggnad på drygt
400 m2 kräver ca 63 A. Detta medför att en höjning till 160 A krävs, och att en eventuell ytterligare
höjning bör utredas under projekteringen, för att säkerställa att huvudsäkringen för området har den
kapaciteten.

Ventilation
Befintliga ventilationsaggregat är placerade i källaren. Dessa har inte kapacitet att försörja
tillbyggnaden. Att byta ut ett befintligt aggregat till ett med större kapacitet är svårt att lösa rent
praktiskt då utrymmet till och i källaren är begränsat. Detta blir därmed en dyr lösning. Därför
planeras tillbyggnaden försörjas av ett eget aggregat, förslagsvis placerat på vinden.

Värme
Befintlig byggnad värms upp av fjärrvärme. Tillbyggnaden planeras försörjas även den av fjärrvärme,
och ansluts till befintligt värmesystem på lämpligt sätt.

VA
Befintliga spillvattenledningar bör filmas under projekteringen för att säkerställa skicket och
kvarstående livslängd. Ev. kan dessa komma att behövas bytas innan tillbyggnaden uppförs.

Brandlarm, inbrottslarm och passersystem
Inbrottslarmet som är av fabrikat Honeywell Galaxy 500 kan kompletteras och försörja tillbyggnaden
Brandlarmet som är av fabrikat Esmi/Schneider FDP252 kan kompletteras och därmed försörja även
tillbyggnaden.
Låssystemet (Assa) och passersystemet (Assa ARX) kan byggas ut och försörja även tillbyggnaden. 4
dörrar kan läggas till i passersystemet, därutöver krävs ny undercentral.

Översiktligt tekniskt program, se Bilaga 4 Tekniskt program Ekebackenskolan, 2020-02-26.

5. Systemhandlingar (beroende av projektets art)
Då projektet avser en tillbyggnad väljs i möjligaste mån att komplettera befintliga tekniska system.
Tillbyggnaden utformas med hänsyn till befintlig byggnads karaktär, fastigheten och omgivningen i
området.
Systemhandlingar tas fram av respektive projektor under projekteringen.

6. Inredningsprogram
Funktionsprogrammet specificerar fast inredning.
Av verksamheten inköps lös inredning. Programmet för detta upprättas av verksamheten efter
entreprenadupphandling.

7. Fastighetens förutsättningar

Tomtutredning

Befintlig tomt. Taltrasten 1

Geoteknisk undersökning

Geoteknisk undersökning utfördes 2020-02-17 av WSP.
12.2 GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER
Grundläggningsförutsättningarna inom planområdet anses vara goda
för planerad bebyggelse.
Grundläggning kan troligen utföras på konventionellt sätt med platta på
mark på naturliga jordlager av friktionsjord efter utgrävning av ytligt
förekommande fyllnadsmaterial.
12.3 HÅRDGJORDA YTOR Hårdgjorda ytor kan troligen utföras utan
förstärkningsåtgärder efter urgrävning av ytligt fyllnadsmaterial
innehållande organisk jord.
Överbyggnad ska dimensioneras för aktuella laster och förekommande
jordlager på terrassytan.
12.4 VA-LEDNINGAR VA-ledningar bedöms generellt kunna utläggas på
konventionellt sätt utan större förstärkningsåtgärder.

Underlag för detaljplan.

Ny, anpassad detaljplan är lagakraftvunnen. Fastighetsreglering bör
vara färdigställd under det tredje kvartalet 2020.

Program för mark och trädgård
Utformningen av skolgården bestäms under projekteringsfasen.
Boverkets riktlinje på minst 30 m2 fri lekyta per barn efterföljs.
Befintlig byggnad kan byggas ut genom att ytterligare en flygel uppförs
på nordöstra sidan av skolgården. Denna placering medför att befintlig
skolgård blir sammanhållen vilket ger personalen en bättre överblick
över skolgården. Det är inte heller någon större nivåskillnad på
fastigheten åt nordost. Detaljplanen har ändrats för att möjliggöra en
tillbyggnad. Ett träd är skyddat i detaljplanen, men det påverkar inte
tillbyggnadens placering.
Detaljplanen medför att 60 % av fastighetens yta får hårdgöras.
Fastigheten är på ca 18 000 m2, vilket innebär att 10 800 m2 får

hårdgöras. Av denna anledning bör minimal yta hårdgöras i samband
med tillbyggnaden, för att säkerställa avrinningen i området.

Trafikutredning

Utfördes i samband med ny detaljplan.

Miljökonsekvensbeskrivning Behövs inte i detta projekt.

8. Myndighetskrav

Bygglov - Bygglov ansöks om under projekteringsfasen. Uppförs enligt BBR.

9. Koppling till kommunens styrande dokument

Projektet följer direktiven från Verksamhetsplan för lokalförsörjning, de delar som berör
grundskolan. Ett avsteg sker gällande storlek på klassrum och grupprum. Enligt gällande
viljeinriktning för grundskolor ska klassrum inkl. grupprum ha en yta på 70 m2. Befintlig skola har
klassrum inkl. grupprum på ca 60 m2, och klasstorlek ca 20 elever. För att hålla en kontinuerlig
storlek på de klasser man tar in, uppförs tillbyggnaden utefter de förutsättningar befintlig
byggnad ger.
Politiska beslut som ligger till grund för genomförd programfas
Tekniska nämnden 2019-10-08, beslut om godkänd förstudie och uppstart av
programfas.
Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-19, beslut om godkänd förstudie och uppstart
av programfas.

10. Investeringskalkyl
Antal m2 x pris/m2
Ca 400 m2 x 35 000 kr/m2 = 14 Mkr.
Engångskostnader
Elservis - behöv ev. större dimension på kabel för att kunna säkra upp.

11. Investeringens driftskostnader

Driftskostnaderna för verksamheten kommer att öka i enlighet med kommunens demografimodell,
och även internhyreskostnaden ökar p g a större yta.

12. Beräknad total verksamhetskostnad
Alla kostnader förutom den ökade internhyreskostnaden finansieras av kommunens
demografimodell. Kompensation för den ökade internhyreskostnaden behöver därför tillföras barnoch utbildningsnämndens budget.
Verksamhetskostnader redovisas i Bilaga 5 Sammanställning av verksamhetskostnader
Ekebackenskolan2020-02-03
Underlag tillhandahållet av Barn- och utbildningsförvaltningen, Anita Arnmark.

13. Planerad finansiering

Finansieringen av projektet görs genom investeringsanslag.
Utlåtande/tjänsteskrivelse från Magnus Johansson, Ekonomichef, se Bilaga 6, yttrande
tjänsteskrivelse ekonomichef. 2020-03-02
Alla kostnader förutom den ökade internhyreskostnaden finansieras av kommunens
demografimodell.
Eftersom även internhyreskostnaden ökar, behöver kompensation för detta tillföras Barn-och
utbildningsnämndens budget.
Ett preliminärt hyresavtal bifogas denna handling, se Bilaga 7 preliminärt internhyresavtal
Ekebackenskolan 2020-02-25

14. Entreprenadform

Projektet planeras att handlas upp som en totalentreprenad.

15. Tidplan

Tidplanen redovisas i Bilaga 8, Tidplan Ekebackenskolan 2020-02-20

16. Kort beskrivning av arbetet med programmet, arbetsprocesser, deltagare och
budget.
Programmet har gjorts i samverkan mellan fastighetsavdelningen och barn- och
utbildningsförvaltningen samt kostavdelningen. Verksamhetens funktionskrav för tillbyggnaden
kartlades och skisser bearbetades fram utefter dessa. Även övergripande installations- och
byggnadstekniska krav, detaljplanens förutsättningar, fastighetens förutsättningar och
markförhållanden kartlades och bearbetades in i förslagsskissen.
Deltagare
Projektledare från fastighetsavdelningen, Anna Tönnesen, Gunlög Lindell

Av verksamheten utsedd lokalsamordnare/projektledare, Eva Jönsson (Tekniska förvaltningen,
fastighetsavdelningen)
Rektor från verksamheten, Ulrika Linder
Kostchef, Mariana Axelsson
Kostnader för programfasen uppskattas till 230 000 kr.
En sammanställning av programarbetet redovisas i Bilaga 9, Sammanställning av programarbetet
2020-02-18.

LJUNGBY KOMMUN
KQMMUNSTYRILIPW

Ank

Upphandling - Anmodan

2020 -03- 0 3

KOMMUNLEDNLfvSGFÖRVALTNINGEN

Datum:
Vara/tjänst:
Innehåll:
(beskriv uppdraget kortfattat)

2020-02-12
Tillbyggnad av befintlig skola
Upphandling av en tillbyggnad på Ekebackenskolan, ca 415
m2.

Beställaransvarig: *1
(ange namn och förvaltning)
Beställarrepresentant: *2
(ange namn och enhet/avdelning)
Referensgrupp:
(ange namn och avdelning)

Sonja Edén, Tekniska förvaltningen
Anna Tönnesen, Tekniska förvaltningen,
F astighetsavdelningen
Ulrika Linder, Rektor Ekebackenskolan,

Önskad avtalsform:
t.ex ramavtal eller köpekontrakt
(engångsköp)

Totalentreprenad

Avtalets beräknade värde:

Vid ramavtal: ange i kr/år
Vid engångsköp: ange i kr för hela köpet
2021-03-01 -2022-04-30
Totalentreprenör

Önskad avtalsperiod:
Förslag till samordning:

14 000 000

Beställaransvarig:*l

Den som har avgörande ansvar för vad som
ska beställas och till vilken kvalitet. Beställaransvarig tar anskaffningsbeslut, utser beställarrepresentant
och vid behov externt expertstöd.

Beställarrepresentant:*2

Den som på beställaransvariges uppdrag
praktiskt handlägger beställaransvaret och
kravspecifikationen.
Beställarrepresentanten utser referensgrupp.

Underskrift beställaransvarig

Namnförtydligande

Anmodan skickas via e-post (inskannad) till ekonomihandläggare Åsa Linnarsson
Uppdrag fördelas varje vecka på enhetens upphandlingsmöte. Återkoppling sker senast under
veckan därpå genom att kallelse till uppstartsmöte skickas ut till referensgruppen.
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EKEBACKENSKOLAN
PLANRITNING
SKISS TILLBYGGNAD
SKALA 1:100

IT T TI

Ank

LJUNGBY
KOMMUN

Funktionsprogram

Tekniskaförvaltningen
Fastiglielsavdelningen

Funktion

Rum

Storiek

Antal

Förvaltning:

Barn-och Utbildningsförvaltningen

Ansvarig:

Objekt:

Ekebackenskolan

Ändrad datum:

Person

Tidsbeläg Fast inredning

belastning

gning,

Utrustning

Särskilda behov/ krav

Golv

Gunlög Lindell, Anna Tönnesen

Väggar

Fas:

Programfas

KOM M U N LE D NI NS G F OR VAITN INGEN

2020-02-03
Dörrar & fönster

Tak

Ventilation

Värme och

EL

Data

Läs

Övrigt

Wifi,

Täckbricka och

Mörkläggningsgardiner

datauttag

cylinder

Nyckel

sanitet

minuter/
vecka
Undervisning och Frilids Klassrum

60 kvm inkl

3

25

grupprum

3300.

Vask m över- o

Projektor, duk/skärm,

Fritids

underskåp

högtalare Kinnarpsskåp

Linoleum

Målade

innerdörrar med

Undertak,

Enligt

Radiatorer,

runt fönster

plocktak,

agkrav

manuell

akustik

7450 min

alandare

nfälld allmänbelysning,
närvarostyrd bel, dimbar
aelysning, tavelbeiysning,
eluttag, uttag projektor, uttag
lögtalare

Undervisning Musik

Musik

ca 40 kvm

1

25

Skåp förförvaring av

Projektor, duk/skarm,

instrument

högtalare

1 bef rum 1102

Linoleum

Målade

Innerdörrar med

Undertak,

runt fönster

alocktak,

Enligt
agkrav

Radiatorer,

Infälld allmänbelysning,

Wifi,

Befintliga

närvarostyrd bel, dimbar

datauttag

akustik

Nyckel även till grupprum
För musiken

Belysning, tavelbeiysning,
eluttag, uttag projektor, uttag
lögtalare

Undervisning

Grupprum

10-12 kvm

3

10

Whiteboard

Linoleum

Målade

Innerdörrar med

Undertak,

Enligt

runt fönster

plocktak,

lagkrav

Radiatorer

Infälld allmänbelysning,

Wifi,

Täckbricka och

närvarostyrd bel, dimbar

datauttag

cylinder

belysning, tavelbeiysning,

akustik

eluttag, uttag projektor, uttag
högtalare
Kapprum

Kapprum

20-50 kvm

2

25-50

Kapprumsinredning

Torkskåp stort,

Forbo coral

Undertak,

Enligt

med hyllor och krokar.

torkmatta

duo

plocktak,

lagkrav

Skåp för personal

Radiatorer

Infälld allmänbelysning,

Passersystem

närvarostyrd bel, dimbar

akustik

belysning, eluttag, uttag
torkskåp

Undervisning, praktik

Hemkunskap

1

ca 5

Köksinredning m

Placeras i nytt torg

Linoleum

vitvaror lika befintligt

Matservering, Fritids

Torg

40-S0 kvm

1

ca 40

Se hemkunskap

Fast utrustning torg

Uppställningsplats för

Linoleum

Målade,

Undertak,

Enligt

Wifi,

Köksutrustning (spis, K,F,

kakel ovan

plocktak,

lagkrav

datauttag

diskmaskin, mikro)

diskbänd

akustik

Målade

matvagn, samt

Bänkbelysning, övrigt se torg

Utrymningsväg

Undertak,

Enligt

Uttag för matvagnar. Infälld

Wifi,

med beslag.

plocktak,

lagkrav

allmänbelysning, närvarostyrd

datauttag

elanslutning för denna

akustik

bel, dimbar belysning, eluttag,
uttag projektor, uttag

Lärararbetsplatser

Personal

20-30 kvm

1

8

höatatare
Duk och Whiteboard

Yta för både skrivbord

Linoleum

Målade

och bord för samtal

arbetsrum

Innerdörrar med

Undertak,

Enligt

runt fönster

plocktak.

lagkrav

Bef.

akustik

Infälld allmänbelysning,

Wifi,

närvarostyrd bel, dimbar

datauttag

Nyckel

belysning, skrivbordsarmatur,
eluttag,

wc

HWC

ca 2 kvm

S kvm

2
1

1

1

Spegel, tvålautomat,

Plastmatta

Undertak,

Enligt

WC-stol.

Infälld allmänbelysning,

pappersdispenser,

ftalatfri

plocktak

lagkrav

handfat,

närvarostyrd belysning

vagghängd

sensorstyrd

papperskorg

blandare

Spegel, tvålautomat,

Plastmatta

Undertak,

Enligt

WC-stol,

Infälld allmänbelysning,

pappersdispenser,

ftalatfri

plocktak

lagkrav

handfat,

närvarostyrd belysning

blandare

papperskorg

Rektorsrum

Kontor

10-15 kvm

1

Skärm

HWC

sensorstyrd

vägghängd

ca 4

Vred

Yta för både skrivbord

Linoleum

Målade

och bord för samtal

Innerdörrar med

Befintligt

Enligt

Bef.

lagkrav

runt fönster

Infälld allmänbelysning,

Wifi,

närvarostyrd bel, dimbar

datauttag

Nyckel

belysning, skrivbordsarmatur,
eluttag, uttag skärm

Kurator

Samtalsrum

10 kvm

1

2

1 bef rum 1083

Linoleum

Målade

Befintligt

Enligt

Bef.

Infälld allmänbelysning,

Bef.

närvarostyrd bel, dimbar

lagkrav

belysning, skrivbordsarmatur,
eluttag.

Vila vid behov

Vilrum

5 kvm

1

1

1 bef rum 1020 Rött

Linoleum

Målade

Befintligt

Enligt
lagkrav

Bef.

Nyckel, vred

JUNGBYKOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

An k

Förklaringar
S - Skola
FSK - Förskola
SB - Särskilt boende
LSS - LSS- boende
Ö - Övriga IDR Idrottshall

Ekebackenskolan, Taltrasten 1, Ljungby
Översiktligt tekniskt program

DE

2020 03- 0 3
1)20-01-27
Bilaga 4

Avser verksamhet

NEJ OK

Standarder

n
f1

Växter: E planterar, B tillhandahåller växter+jord.
Garantier, B (Ljungby kommuns parkavdelning) för växt och E för utförande.
Lekutrustning: Underlag sand eller flis, B levererar lekutrustning, E gräver ut för montering, B monterar

Administrativa föreskrifter

X
X

fundament och fyller igen, lägger sand/flis och monterar lekutrustning.

□mo
Lekutrustning: Underlag gummiasfalt eller platsgjuten platta, B levererar lekutrustning, E gräver för
montering och fyller upp med rätt material. B gräver ut för fundament, monterar fundament och
monterar lekutrustning. B förbereder för gjutning. E lägger gummiasfalt och platsgjuten platta.
Inmätning av B:s mätningtekniker, E betalar. Faktura direkt till E.

X

E ska var behjälplig med montering konstverk
Byggström på TE
Fuktprojektering tillhandahålls av TE
Akustrikprojektering tillhandahålls av TE
Anmäla till Arbetsmiljöverket utförs av E
Anmälan till skatteverket gällande personalliggare på Entreprenör

X
X
X
X
X
X
X

Bestämma entreprenörspåslag (%-sats)
Vi ska begära in dagbok för signering lggr/vecka
Driftgenomgång DU-grupp
Du-pärm och relationsritningar ska lämnas i samband med slutbesiktning
Handlingar som ska lämnas in från E ska lämnas 2v efter avtalsskrivning

X
X
X
X

RAM Bygg

Elslutbleck mm (elmaterial inbyggt i dörrar/fönster) ska ingå i dörr/fönster, alltså bygg.
Tvålbehållare, pappersdispensrar mm anpassas efter Ljungby kommuns ramavtal.
Behjälplig montering konst, whiteboard, ljudsystem, projdukar, hänvisningsskyltar mm.
Glanstal vid målning. Väggar glans 20, Tak glans 7, Kök glans 30-35

X
X
X
X

Rumsbeskrivning

|x II

II

X
X
X
X
X
X
X
X
X

—

I

Samtliga materialval ska anpassas efter akustikerns krav.

S, FSK, SB, LSS, Ö, IDR

Golvmaterial, linoleum som standard i torra utrymmen.
Golvmaterial, plastmatta, ftaltfri, på WC, städ mm. Där uppvik krävs. Tarkett IQ Natural
Golvmaterial, epoxigolv i storkök, tillagningskök, mottagningskök.
Golvmaterial, Altro Stonghold i storkök, tillagningskök, mottagningskök.

S,
S,
S,
S,
S,

FSK, SB,
FSK, SB,
FSK, SB,
FSK, SB,
FSK, SB,

LSS, Ö,
LSS, Ö,
LSS, Ö,
LSS, Ö,
LSS, Ö,

IDR
IDR
IDR
IDR
IDR

S,
S,
S,
S,

FSK, SB,
FSK, SB,
FSK, SB,
FSK, SB,

LSS,
LSS,
LSS,
LSS,

IDR
IDR
IDR
IDR

Golvmaterial, Forbo coral duo, i entréer.
Golvmaterial, plastmatta, ftalatfri, halksäker i utrymmen med dusch, Tarkett IQ Granit multisafe.
Golvmaterial, ska vara homogena.
Golvmaterial, ljudbaksida ska vara integrerad i golvmattan.
Golvlister där uppvik inte krävs.

Ö,
Ö,
Ö,
Ö,

S, FSK, SB, LSS, Ö, IDR

X
X

Väggar, målas i torra utrymmen. Glanstal enligt ram bygg. Kulör NCS S0500-N
Väggar i våtutrymmen, plastmatta, homogen.

X

Väggar, i storkök, Altro Whiterock

S, FSK, SB, LSS, Ö, IDR
S, FSK, SB, LSS, Ö, IDR

X

Undertak, plocktak. Dimensioneras efter akustikers krav. Extra studie i matsal erfordras.

S, FSK, SB, LSS, Ö, IDR

X

Kakel ovanför diskbänk, utslagsback, handfat (som ej har plastmatta i rum)

S, FSK, SB, LSS, Ö, IDR
S, FSK, SB, LSS, Ö, IDR

X
X
X

Kakel i storkök, tillagningskök, mottagningskök.
Fasta skohyllor, klädhängare, bänkar mm är fast inventarie och ingår i byggnation.
Projektorer, ljudsystem, Witeboard är inventariebudget, ingår ej i projektet.
Vitvaror, levereras av B, monteras av TE. Antal vitvarar skrivs i Rumsbeskrivningen.

S, FSK, SB, LSS, Ö, IDR
S, FSK, SB, LSS, Ö, IDR
S, FSK, SB, LSS, Ö, IDR

|Är konstens placering framtagen skrivs denna i rumsbeskrivningen.

Fl

|s, FSK, SB, LSS, Ö, IDR

RAM Mark

Byte befintliga betongrör till plaströr.
Höjdsättning där byggnaden ska placeras ska bifogas i FFU.
Lekutrustning levereras av B enligt gränsdragning i AF-del.
Växter levereras av B enligt gränsdragning i AF-del.

X
X
X
X

RAM VS

X

Sensorstyrda tappställen i offentliga miljöer.

i

vägghängda WC-stolar
VS-entreprenör levererar M-bus-mätare (varmvattenmätare).
VA-avdelningen levera rar M-bus-mätare för inkommande kallvatten.

X
X
X
X
X
X

Ljungby Energi levererar M-bus-mätare för fjärrvärme.
VS-entreprenör levererar M-bus för energimätning av värmebatteri för luftbehandlingsaggregat.
VS-entreprenör levererar M-bus för flödesmätning, total varmvattenförbrukning för storkök.

X

Solfångare på tak
RAM Vent
|Enligt BBR

X

j
RAM Styr

Styr-entreprenör ansvarar för samordnad provning.

X
X

Styr-entreprenör levererar M-bus för elmätning av styrskåp.
Brandspjäll ska styras från Styr-entreprenör.
Reservutrymme i apparatskåp ska vara minst 25 %.
Montageskena ska möjliggöra montage av ytterligare minst 25% plintar.
Frånluftsreglering min/max-begränsning tilluftstemperatur
Möjlighet för nattsänkning av VS-börvärde via rumstemperaturgivare.
Kompensering av framledningstemperatur skall ske via rumsmedelvärde

X
X
X
X
X
X

RAM El

Dörrautomatik inkl fördröjning armbågskontakt 2-3s.

X
X
X
X
X

Trefas (400V) ska vara föreskrivit för utrustning.
Uttag och timeruttag ovan alla köksinredningar (definition inredning)
Belysning konst. B bekostar dragning och montering, ingår i entreprenaden. Konstnär bekostar armatur.
Projektorer, duk, whiteboard ljudsystem köps på inventarierbudgeten, ingår ej i projektet.

X

Eldragning för projektor, och ljud ingår i projektet.
Elslutbleck mm (elmaterial inbyggt i dörrar/fönster) ska ingå i dörr/fönster, alltså bygg.
Alla dörrar i brandcellsgräns ska förses med freeswing alt magnetkontakt. Beskrivs i RAM EL.
Samordnas med Tillgänglighetsbeskrivning.
Passersystem på alla passagedörrar i fasad, ej altandörrar.

X

Lås, larm och dörrbeslag samordnas med el, brand och B.

X
X

El-entreprenör levererar M-bus på fastighetsel.
El-entreprenör levererar M-busmätare för verksamhetsel.
Hörslingor ska finnas där behov finns.
El-entreprenören ska stå för inkoppling av spjäll.
Microprissma i belysning, ej opalt bländskydd.

X
X
X

—

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Färgåtergivning RA 80
Reservkraftsintag levereras av B. 400A. Dimensionerna på lådan är xxxx
Alla dörrar i fasad ska kunna låsas samtidigt från en plats i byggnad, exvis personalrum/Exp. Nyttjas vid hot utifrån.
FSK
Summer på altandörrar från avdelning och ut.
Indikeringstablå inför pålarmning
Kravspecifikation brandlarm ska upprättas av E- El
Inbrottslarm

X
Standard

SSF130:8
Fabrikat

Fabrikat ASSA ARX-säkerhetssystem eller Honeywell Galaxy G3D
Omfattning

Omfattning. Larmklass 2 med indraget skalskydd (dvs. oftare rörelsedetektorer istället för
glaskross och magnetkontakter på samtliga dörrar och fönster), (undantag och tillägg kan finnas i

FSK, S

vissa fall). Detektorer ska vara avsedda för den miljö dem sitter i
Tillägg

Rörelsedetektorer (IR) med antimask ska användas i publika lokaler
IR-detektorer med mikrovåg kan användas vid behov
Undantag från SSF130:8 larmklass 2

Till-/från koppling av larm görs via kortläsare (om passersystem finns)
Installation/service

Installatör/serviceföretag får inte fjärransluta till kommunens inbrottslarm
Larm ska skicka (minst följande)

Inbrottslarm
Sabotagelarm
Fellarm/tekniskt fel
Efter driftssättning

Samtliga koder ska överlämnas till beställarens ombud t.ex. installations-, masterkoder m.m.
Under garantitiden är det installatören som anlitas för felsökning och åtgärder
Överlämna installationsritningar i redigerbar DWG
Överlämna orienteringsritningar i redigerbar DWG samt PDF
Batteribackup ska finnas även om reservkraftverk finns
Brandlarm
Standard

SBF110:8 (Beställaren avgör omfattning, avvikelser och tillägg, dvs. inte installatören)
Fabrikat

Esmi/Schneider
Omfattning ska vara efter behov

Nivå A "fullskydd" i vissa fall är detta en onödigt hög nivå (kostnad och funktion ger inte alltid ett
mervärde) (lämpligt för t.ex. vårdboende)
Nivå C med komplettering kan med fördel användas. Utrymnings- och kommunikationsvägar,
komplettering med t.ex. merparten av rummen. Exempel kan vara detektering i vartannat rum.
Detektorkabel (värmekabel) på fasad om det är utfört i brännbart material
Manuell aktivering av larm

Samtliga personer ska kunna aktivera larmet manuellt - normalfallet, undantag kan finnas och
behöver då diskuteras tillsammans med verksamheten
Larmlagring

Kan med fördel användas - men endast om larmorganisation finns
Larmsystemet ska kunna hantera larmlagring
Utrymningslarm

Hörbart i samtliga utrymmen
Utrymningsselektering kan användas - detta måste då diskuteras med verksamheten, (utrymma
hela byggnaden eller delar)
Optiska larmdon ska komplettera i utrymmen med hög ljudnivå, stora publika lokaler eller där
annat behov finns (t.ex. pga. hörselskador)
Styrning - vid behov (exempel nedan)

Släcksystem
Brandgasventialtion
Ventilation - oftast
Hissar
Branddörrar - oftast
Övrigt
Nyckelskåp

Infällt i fasad, på ca 2 meters höjd.
Räddningstjänstens låscylinder, Ljungbycylinder
Larmat skåp
Larm ska skicka (minst nedanstående)

Brandlarm
Inbrott i nyckelskåp
Fellarm/tekniskt fel
Larmöverföring

Fabrikat Addsecure
Modell Airborne DC Dual SE (både fiber och trådlös överföring)
Serviceavtal

Ett servicebesök/år
Avläsning av detektorers smutsighetsgrad
Stickprovskontroll i samtliga sektioner på detektorer och larmknappar
Kontroll av samtliga styrningar
Testa larmdon och larmöverföring
Byta batterier vid behov
Instruera anläggningsskötare (om denne vill det)
Batteribackup ska finnas även om reservkraft finns
Efter driftsättning

Överlämna installationsritningar i redigerbar DWG
Överlämna orienteringsritningar i redigerbar DWG
Bilaga nätverksuttag
Bilaga låsprojektering
RAM Hiss

1

X

1
RAM Storkök

X
X

Köket placeras mot norr.
RAM Varukyla

1

X

1
Brandskyddsbeskrivning

Brandsläckare levereras av B, monteras av E
Utrymningsplaner ingår i entreprenaden.
Kravspecifikation brandlarm ska upprättas av E- El

X
X
X

Ram Sprinkler

X

1

1
Akustik

X
X
X

Allt materialval ska anpassas till akustikers krav.
Ljudklass B. Vissa rum som är särskilt känsliga har ljudklass A.
Matsal studeras speciellt.
Lås

X

Låssystem
Fabrikat

Kaba eller Assa
Modell

Ska anpassas efter verksamheten
X

Beslag på dörrar
Beslag

Beslag på dörrar ska vara nickelfritt
Ej låsbara innerdörrar ska vara försedda med:

låshus med tryckesfall och t.ex. hakregel
bör vara förberedda för lås (täckbricka)
Låsbara dörrar (ej dörrar med passersystem) ska förses med:

Hakregellås
Cylinder på utsida
Vred på insida (vid behov 179-beslag)
Trycke
Låsbara dörrar med passersystem till mindre verksamheter ska förses med:

Tryckesfall
Cylinder på utsida
Vred på insida (vid behov 179-beslag)
Draghandtag eller trycke
Dörrstängare (vid dörrautomatik)
Låsbara dörrar med passersystem till större verksamheter t ex skolor, sporthallar mm.

Tryckesfall
Cylinder på utsida
Vred på insida (vid behov 179-beslag)
Draghandtag
Dörrautomatik
Toaletter

Öppning/låsning med enhandsgrepp/flip up funktion t.ex. Assa 9565T
RWC - enhandsgrepp/flip up funktion t.ex. Assa 9565T samt draghandtag
Utrymningsbeslag

Beslag 179 i första hand
Vid behov panikregel t.ex. 1125/1125:1
Godkänd låsenhet i klass3 enligt SSF3522 är en vanlig standard, men det är sällan som den är förenlig
med vår verksamhet
Dörrautomatik

Fabrikat Assa eller Besam
X

Passersystem
Fabrikat

Assa Arx
Teknik (vid nyinstallation)

Kortläsare - Mifare
Kombitaggar- EM/Mifare 1K
Beslagning dörrar

Elslutbleck (1 undantagsfall eltryckeslås)
Utsida kortläsare
Utsida cylinder
Insida öppningsknapp
Insida DAC
Insida vred (vid behov 179-beslag)
Draghandtag eller trycke (beror på verksamhet)
Funktioner

Alla dörrar i passersystemet ska logga öppning/stängning oavsett om de öppnas via
passersystemet eller med nyckel/vred
Varje dörr ska ha sin egna dörrkontrolenhet (DAC) oavsett om det sitter kortläsare eller ej
Installation/service

Installatör/serviceföretag får inte fjärransluta till kommunens ARX-server/passersystem
Systemförvaltare ger behörighet till passersystemet och lägger upp t.ex. domännamn
Batteribackup ska finnas även om reservkraftverk finns
Elektrisk låsning

Oftast elslutbleck
Elslutbleck med rättvänd/omvänd funktion
Ofta låskolvskontakt - används för att övervaka öppning/stängning av dörrar
Endast i undantagsfall - bör aldrig användas så vida det inte finns särskilda skäl

Motorlås - dyra, ofta problem vilket ger ytterligare kostnader
Låsning med magnet - tveksam lösning, utrymningssäkerheten äventyras
Byggritningar

S
S
FSK
FSK

X

Invändiga fönster ska finnas i dörr eller bredvid dörr in till klassrum från korridor.
Invändiga fönster ska finnas i dörr eller bredvid dörr in till grupprum från klassrum.
Invändiga fönster ska finnas in till skötrum från avdelning/korridor.

X

Invändiga fönster ska finnas mellan avdelningar.

X

Freeswing och magnetkontakter markeras ej på ritning. Föreskrivs i RAM EL och tillgänglighetsbeskrivning.

Markritningar

X

Storköksritningar

X

2020-02-03 20:25:41

AAK

Anita 5 pos

Bilaga 5

Verksamhetskostnader underlag Programfas Ekebackenskolan

Ökad driftkostnad
KONTO

60111 Internhyra lokaler
61310 Renhållning
61320 Lokalvård, tex städning
61520 Planerat underhåll
61740 Kraft, elinstallation, kablage
62000 Bränsle, energi o VA/Budgetkon
62170 El
62340 Fjärrvärme
62810 Vatten- och avlopp
64000 Förb.inv/förb.matr/Budgetkonto
64110 Förbrukningsinventarier
64190 Reservdelar
64400 Livsmedel
64510 Läkemedel o sjukvårdsartiklar
64610 Pedagogiskt material
64650 Plast- och pappersvaror, städ
64670 Kemisktekniska artiklar, städ
64810 Arbetskläder
64900 Övrigt förbrukningsmaterial
64920 Blommor och växter
64930 Träd
65100 Kontorsmaterial
65210 Datortillbehör
66020 Rep o u-håll övr maskiner/inv
68120 Mobil telefoni
73110 Ansvarsförsäkringar
73310 Bevakningstjänster (rondering)
73321 Inbrottslarm
73400 Brandskyddsutrustning mm
74310 Dataprogram o licenser IT sys
74330 Serviceavtal kontorsmask m m
74340 Serviceavtal övrigt
74350 Avgifter inkassobolag
76120 Granskningsavgift
79200 Avskrivning, byggn o tekn anl
79300 Avskrivning, maskiner o invent

Kostnader2019

kr/kvm 2019
2420

kr/kvm 2019
2820

864 778
28 649
5 360
3 395
6 312

357

0

0
68

1 007 716
33 385
6 246
3 956
7 355

12
2
1
3

164 675
105 383
37 261

tillbygg.

44
15

0
27 219
17 419
6159

0
6 814

0

0

17

3

48 041
274
448
1107
5 923
19 373
2 990
4 449
853
751
500
1898
15 127
3 465
9 419
364
21060
524
1678
/] 535

12
0

33 187
769

1
2
0
0
0
1
5

1
3
0

7

18 073
450
1440
4-034
28 479
660
4-464
5 754
8 777
71081

0
1

2 59i

4

2

6 705
10 228

4
29

82 829

1 454 729

39
43
157
840
2 748
424
631

121
107
71
269
2146
492
1336
^QQ

2 987
74
238

666
4 707
109
340
951
OKÄND
OKÄND
83 284

Exkl. el
|Uppskattad kostnad inventarier

886
561
1043

0

0

7

4 735

191 894
122 802
43 420

41 226
235
4Ö1
950
5 083
16 625
2 566
3 818
732
644
429
1629
12 982
2 974
8 083

0
0
0
2

OKÄND

56 065

LJUNGBY KOMMUN

475 000|

KOMMUNSTYRELSEN
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KOMMUNLEDNItySGFÖRVALTNINGEN

Dnr

1/1

Bilaga 7

LJUNfiM. KOMMUN

INTERNHYRESKONTRAKT

LJUNGBY
KOMMUN

Sida 1(2)

kom wCi WörmetSEN

FÖR LOKAL

Ank
Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal:
Hyresvärd
Hyresgäst(er)

KQMMUNLEDNltySGFQRVALTf^ INGEN
Dnr^2 C0]cj/é)^<4^ 6

ÖL.

Ljungby Kommun 212000-0670

Ljungby Kommun 212000-0670

Tekniska Förvaltningen
34183 LJUNGBY
Telefon: 0372-78 90 00

Förvaltning:
Barn och Utbildningsförvaltningen
Hyresansvarig: Nils-Göran Jonasson
Kontaktperson:

Lägenhetens
adress mm.

Fastighetsbeteckning:
Objektnummer:
Lokalens adress:

Talltrasten 1
Avtalsbenämning:
11340
Ekebackenskolan
Ekebacksvägen 4, 341 31 Ljungby

Användning

Skolverksamhet

Storlek, typ

Lokalens area

2820

2020 -03" 0 3

m2

Fastighetsägare
(inhyrda lokaler)

Hyrestid

Från och med

2022-07-01

Till och med

Uppsägning/
förlängning

Uppsägning av detta hyresavtal ska ske skriftlige n minst
hyrestidens utgång.
1 annat fall är kontraktet förlängt med
12

2042-06-30
9

månader före den avtalde

månader för varje gång.

Hyra

Hyran är

Värme och
varmvatten

Ingår i hyran om inget annat anges.

Hushållsel

Kostnad för hushållsel ingår ej i hyran. Hyresgästen har eget abonnemang
(Såvida annat ej anges)

Specifikation
i övrigt

Detta är ett preliminärt avtalsförslag.

Hyrans
betalning
Andel i %

Hyran betalas varje månad via överföring i ekonomisystemet. Hyresgästen anger
nedan kodsträng för betalning:
Ansvar
Konto
Verksamhet
Objekt
Akt
Projekt

100

Nycklar
Övrigt

Underskrifter

60111

2 336 000

53100

kronor per år exklusive tillägg och tillval.

44080

11340

Hyresgästen medgiver hyresvärden rätt att inneha reservnyckel till
ordinarie lås i lägenheten.
1 övrigt gäller "Regler för internhyra" och "Ansvarsfördelning i driftskede" / "Ansvars
fördelning i driftskede för fritidsanläggningar".
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare hyresavtal mellan parterna upphör att gälla vid dettta avtals ikraftträdande.
Ort, datum
Ort, datum
Ljungby Kommun

Hyresansvarig

Namn

Namn

Motpart
370

Sida 2(2)

LJUNGBY
KOMMUN

INTERNHYRESKONTRAKT

Nr INL-1014

FÖR LOKAL

Utdrag ur "Regler för internhyra"

Uppsägning
del av lokal

Avflyttning

Uppsägning av
inhyrda lokaler
Återställningsskyldighet av
inhyrda lokaler
Förutsättning
för tillfällig
andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning för
tillfällig ut
hyrning
Förutsättningar
för permanent
uthyrning

Andrahandskontrakt för
permanent
uthyrning

Hyresgästen kan säga upp "uthyrningsbara enheter". Dessa enheter skall granskas av
Tekniska Förvaltningen. En enhet kan bestå av en lokal med egen ingång, kapprum, toalett
och eventuellt pentry.
När kontrakt på en lokal är tecknade med flera förvaltningar måste dessa gemensamt säga
upp lokalen, för att det ska bli en uthyrningsbar enhet.
Hyresgästen förbinder sig att vid avflyttning bortföra sin egendom och städa lokalen på
godtagbart sätt. Tekniska Förvaltningen ska godkänna städningen. Samtliga nycklar till
till ytter- och innerdörrar, även sådana som anskaffats av hyresgästen, skall vid avflyttningen
överlämnas till Tekniska Förvaltningen.
Hyresgästen skall direkt meddela Tekniska Förvaltningen när inhyrda lokaler inte längre
behövs, samt göra en skriftlig uppsägning till Tekniska Förvaltningen. Fastighetsavdelningen.
Fastighetsavdelningen säger upp lokalen hos den externa hyresvärden.
Den hyrande förvaltningen ansvarar för uppkomna kostnader vid återställning av inhyrda
lokaler till ursprungligt skick.
Med tillfällig andrahandsuthyrning avses uthyrning för kortare tid än ett år. Hyresgästen har
möjlighet att själv hyra ut friställda lokaler under avtalsperioden. Hyresgästen kan även hyra
ut lokaler under de tider dessa inte används av verksamheten. Intäkter från andrahands
uthyrning tillfaller den hyresgäst som hyr ut lokalen. Om en hyresgäst önskar hyra ut lokaler
i andra hand måste den ta hänsyn till den ekonomiska driften av anläggningen. Hyresgästen
bör därför, i tveksamma fall, samråda med Tekniska Förvaltningen om möjligheten att hyra
ut lokaler.
Andrahandskontrakt skall inte ha längre löptid än förstahandskontraktet. Tekniska
Förvaltningen bör medverka vid utformning av andrahandskontrakten. 1 de fall detta inte sker
skall Tekniska Förvaltningen granska och godkänna andrahandskontrakten före kontraktsskrivandet.
Med permanent andrahandsuthyrning avses uthyrning för längre tid än ett år. Detta gäller
främst Socialförvaltningens uthyrning till boende inom äldreomsorg och övrig omsorg.
Tekniska Förvaltningen ansvarar normalt för hyresfrågor vid andrahandsuthyrning. Av
praktiska skäl ansvarar dock Socialförvaltningen för hyresdebitering för en del av sina
lokaler. Intäkter från andrahandsuthyrning tillfaller den hyresgäst som hyr ut lokalen.
Hyresgästen skall samråda med Tekniska Förvaltningen om möjligheten att hyra ut lokaler
permanent.
Tekniska Förvaltningen skall utforma andrahandskontrakten vid permanent uthyrning.

LJUNGBY KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

Ank
Tidplan ombyggnad Ekebackenskolan

KOMMU NLEDNINSGFÖRVALTNINGEN

LJUNGBY
KOM MUN

Datum:

2020-02-20

Upprättad av:

2020 -03- 0 3

AnnaTönnesen

Pnr2

Rev. Datum.
Pos

Aktivitet
Programfas
Beslut i BUNAU, BUN, TNAU, TN, KSAU.KS, KF
Projekteringsfas
inkl. bygglov
Upphandlingsfas
Utförandefas
Detaljprojektering

Färdigställa utvändiga arbeten
Inflyttning
Förvaltningsfasen

2019
2020
2021
2022
Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Auq Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug
G

LJUNGBY KOMMUN
kommunstyrelsen

Ank

2020 -03- 0 3

KOMMUNLEDNINSGFÖRVALTNINSIW
Dnr2

dt4/é)24?-M

Ekebackenskolan, tillbyggnad, Taltrasten 1 Ljungby

Bilaga 9

2020 02-18
-

Sammanfattning av programarbetet
Beskrivning av programarbetet
Syftet med programfasen är att konkretisera funktionskrav, kartlägga alla förutsättningar,
villkor och kostnadsdrivande faktorer. De färdigställda programhandlingarna utgör underlag
för investeringsbeslut och beslut om projektering för upphandling.
Följande frågor har genomarbetats:

1. Programskisser - skisser är framtagna och dessa är underlag för vidare projektering,
se bilaga 1 och 2.
2. Funktionsprogram med rumsspecifikationer - enligt bilaga 3.
3. Tekniska program - enligt bilaga 4.
4. Systemhandlingar - upprättas inte för detta projekt.
5. Inredningsprogram - program upprättas efter entreprenadupphandling.
6. Olika myndighetskrav - byggnad uppföres enl. BBR.
7. Kopplingar till styrdokument - kommunens politiska viljeinriktning för
lokalförsörjningsstrategi.
8. Planerad finansiering - finansieras genom investeringsanslag.
9. Eventuella möjliga bidragsmöjligheter - finns inga.
10. Eventuella engångskostnader
11. En investeringskalkyl - ca 400 m2 x 35 000 kr/m2 = 14 Mkr
12. Uppgifter om framtida drift- och förvaltningskostnader - beräknat av ekonomer på
Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Se bilaga 6 och 7
13. Tidplan för investeringsprojektet - preliminär byggstart 2021-, klart 2022-04-30. Se
bilaga 8.
14. Eventuell tomtutredning - befintlig skolfastighet
15. Geotekniska utredning - utfördes februari 2020
16. Trafikutredning - klart i detaljplan
17. Underlag för detaljplan - detaljplanändring utförd.
18. Program för mark och trädgård - Utemiljöns yta enligt Boverkets regler. Miljön
utformas så att den stimulerar den pedagogiska verksamheten. Utformningen bestäms i
projekteringsfasen.
19. Miljökonsekvensbeskrivning - erfordras inte i detta projekt
20. Internhyresavtal - ett preliminärt avtal framtaget enligt nya internhyresmodellen. Se
bilaga 7.
21. Verksamhetsförändringar - se punkt 12
22. Kostnaderna för programmet ska redovisas mot den budget som tilldelats för
programfasen - kostnader för programmet uppskattas till 230 000 kr
23. Entreprenadform för projektet - totalentreprenad

Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen

LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-06-02

29(36)

Kommunstyrelsen

KS § 106

KS2020/0041

003

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
avseende enkla frågor
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger till ”en enkel fråga får enbart ställas till presidiet i
nämnder, styrelser och bolag” och tar bort ” en enkel fråga far enbart ställas till
ordföranden eller vice ordföranden i nämnder, styrelser och bolag” i förslaget
till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige antar demokratiberedningens förslag till
revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige avseende enkla frågor med
kommunstyrelsens ändring gällande till vilka enkla frågor far ställas.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kan kommunfullmäktige skriva in i sin arbetsordning att
enkla frågor får ställas under kommunfullmäktiges sammanträden. En sådan
paragraf har funnits i Ljungby under många år, med samma ordalydelse som i
Sveriges Kommuner och Regioners förslag till arbetsordning.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning beslutade den 3 mars 2020 att
överlämna ett förslag om ändring av kommunfullmäktiges hantering av enkla
frågor. Förslaget innebär att enkla frågor inte ska kräva en omfattande utredning
och att kommunfullmäktiges presidium ska fa avgöra om den inlämnade frågan
ska fa ställas som en enkel fråga eller om den lämpligen bör omformuleras till
en interpellation eller motion. Förslaget innefattar även skrivelser om att enkla
frågor bara ska fa ställas till ordförande eller vice ordföranden i nämnder,
styrelser och bolag, om att enbart den ledamot som har ställt frågan och som
svarar på frågan ska få delta i debatten och om att debatten ska genomföras utan
begränsat antal inlägg och tidsgräns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 26 maj 2020 att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige fastställer demokratiberedningens förslag till
revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige avseende paragrafen om
enkla frågor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-05-26 § 77
Kommunfullmäktiges demokratiberednings förslag till beslut, 2020-03-03 § 10
Demokratiberedningens förslag till revidering av kommunfullmäktiges
arbetsordning, 2020-03-03
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-30
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll

XU LJUNGBY
KOMMUN

30(36)

2020-06-02

Kommunstyrelsen

Yrkanden
Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att lägga till ”en
enkel fråga får enbart ställas till presidiet i nämnder, styrelser och bolag” och att
ta bort ” en enkel fråga får enbart ställas till ordföranden eller vice ordföranden i
nämnder, styrelser och bolag” i förslaget till revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar
demokratiberedningens förslag till revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige avseende enkla frågor med kommunstyrelsens ändring
gällande till vilka enkla frågor får ställas.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med AnnCharlotte Wiesels yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Ann-Charlotte
Wiesels yrkande.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll

LJUNGBY
KOMMUN

7(12)

2020-03-03

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

DB § 10

Ks2020/0041

003

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
avseende enkla frågor
Beslut
Demokratiberedningen lägger till följande i förslaget om enkla frågor:
1. Frågan ska inte kräva en omfattande utredning för att kunna besvaras.
2. Presidiet bedömer om den inlämnade frågan får ställas som en enkel
fråga eller om det bör omformas till exempelvis en interpellation/motion.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer
demokratiberedningens förslag till revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige avseende paragrafen om enkla frågor.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kan kommunfullmäktige skriva in i sin arbetsordning att
enkla frågor får ställas under fullmäktiges sammanträden. En sådan paragraf har
funnits i Ljungby under många år, med samma ordalydelse som i Sveriges
Kommuner och Regioners förslag till arbetsordning. Inför fullmäktiges
sammanträde i januari visade det sig dock att reglerna kring enkla frågor är
något otydliga och behöver därför förtydligas i arbetsordningen.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunledningsförvaltningen lämnar förslag till revidering av arbetsordningen
som inkluderar följande tillägg i § 35 Enkla frågor:
1. Enkla frågor får enbart ställas till ordföranden eller vice ordföranden i
nämnder, styrelser och bolag
2. Enbart den ledamot som har ställt frågan och den som besvarar frågan
far delta i debatten.
3. Debatten genomförs utan begränsat antal inlägg och tidsgräns.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer
förslaget till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.

Justerandes sign

LJUNGBY
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
2020-03-03

8(12)

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-30
Yrkanden
Ordföranden föreslår efter diskussion att demokratiberedningen lägger till
följande i förslaget till kommunfullmäktige:
1. Frågan ska inte kräva en omfattande utredning för att kunna besvaras.
2. Presidiet bedömer om den inlämnade frågan får ställas som en enkel
fråga eller om det bör omformas till exempelvis en interpellation/motion.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om demokratiberedningen beslutar att lägga till de två
förslagen till kommunledningsförvaltningens förslag och finner att de gör så.
Ordföranden frågar därefter om demokratiberedningen föreslår att
kommunfullmäktige fastställer förslaget till revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige avseende enkla frågor och finner att de gör så.

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
i Ljungby kommun
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Arbetsordning för kommunfullmäktige i Ljungby kommun
Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antal ledamöter (kl 5 kap. 1-3 §§)
§ 1.

Kommunfullmäktige har 49 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Presidium (KL 5 kap. 6 §)
§ 2.

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland
ledamöterna en ordförande, samt en förste och en andre vice ordförande som
tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska förrättas på ett
sammanträde som hålls före december månads utgång.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

§ 3.

Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit
ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den av dem som
dessutom har varit ersättare längst tid vara ålderspresident.

§ 4.

Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin
presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden
av tjänstgöringstiden för den som har avgått.
Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten
ordförandens uppgifter.

§5

Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget
vid nästa fullmäktigesammanträde, om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den
förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan
ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska
göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör.
Ansökan ska lämnas till kommunstyrelsens kansli.

Tid och plats för sammanträdena (KL5 kap. 7,8 och 10 §§)
§ 6.

Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom i juli. För varje år
bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
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De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda
fullmäktige första gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd
med kommunstyrelsens presidium.
§ 7.

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med
vice ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska
innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra
sammanträdet.

§ 8.

Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för
ett sammanträde ska ändras låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och
ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens
anslagstavla.

§ 9.

Fullmäktiges sammanträden hålls på den plats fullmäktige för varje år beslutar.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett
visst sammanträde.

Deltagande på distans (5kap. 16§kl)
§ 10.

Fullmäktige far, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar före sammanträdet anmäla detta
till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Tillkännagivande av sammanträdena
§11.

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och
uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska
tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.
Vaije ledamot ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen.
Varje ersättare ska underrättas om sammanträde minst en vecka före
sammanträdesdagen.
Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden
som ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot.
I 15 kap 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.
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Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
§ 12.

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta
sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt
sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall
beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett
tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte
utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare
som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta
sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträde
§13.

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla
ett ärende, om inte annat följer av lag.

§14

Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden
som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas vaije ledamot och ersättare före
sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och
ersättare före sammanträdet.
Handlingar skickas elektroniskt om inte skäl talar däremot.

Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
§15.

En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Sekreteraren
underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

§ 16.

Om en ledamot uteblir från ett sammanträde utan att anmäla det eller om hinder
uppkommer för en ledamot att fortsätta deltagandet i ett pågående sammanträde, kallar
ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

§ 17.

Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare som har kallats till
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tjänstgöring.
§18.

Ordföranden bestännner när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra
under ett pågående sammanträde.

Upprop
§19.

En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas
tillgänglig under hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också
ske i början av vaije ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när
ordföranden anser att det behövs.

Protokolljusterare
§ 20.

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justering av protokollet från
sammanträdet.
Sedan upprop har skett enligt § 19, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda
ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
§ 21.

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i
tillkännagivandet. Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera
ärenden.
Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte
finns med i tillkännagivandet.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde
för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena
§ 22.

Rätt att delta i överläggningen har
> kommunalråd/oppositionsråd
> ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid
behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs,
> ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige
behandlar ett ärende som beredningen har handlagt,
> ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som
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besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning som hålls med
anledning av svaret,
> styrelses ordförande i ett sådant bolag som avses i 10 kap 2-6 §§ KL, när
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i bolaget.

§ 23.

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar
revisionsberättelsen och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som
berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.
Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av
revisionsberättelsen.

§ 24.

Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs,
kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningama,
revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid
sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs
kalla ordföranden och vice ordförandena i de gemensamma nämnderna samt anställda i
de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på
ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

§ 25.

Kommundirektören_får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid
sammanträdena.

Talarordning och ordning vid sammanträdena
§ 26.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning talaren
har anmält sig och har blivit uppropad.
Turordningen för anförandena bryts dock när någon ledamot får ordet för replik med
anledning av vad en talare anfört. Replik ska begäras under eller omedelbart efter
anförandet. Samtliga ledamöter har möjlighet att lämna replik.
En talare får avge två repliker på samma huvudanförande, replik och slutreplik. Den
som har ordet för replik får tala i högst en minut.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter
tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta ordet från talaren. I övrigt får ingen
avbryta en talare under anförandet.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.

9

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller
upplösa sammanträdet.

Yrkanden
§ 27.

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad går ordföranden
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de
har uppfattats korrekt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande
ändras eller läggas till om inte fullmäktige enhälligt beslutar att medge det.
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande
lämna det skriftligt.

Deltagande i beslut
§28.

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till
ordföranden, innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om
fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar
§ 29.

När omröstningar genomförs biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att
justera protokollet.
Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster via mötesappen
eller efter upprop. Upprop sker enligt uppropslistan.
Ordföranden avger sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag.
Därefter får inte någon ledamot avge, ändra eller återta sin röst.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning
genomföras omedelbart.

§30.

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet
avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig:
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt.
För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner
§31.

En motion
> ska vara skriftlig och undertecknad eller inskickad per e-post med tydlig
avsändare, av en eller flera ledamöter,
> far inte ta upp ämnen av olika slag,
> väcks genom att den lämnas till kommunstyrelsens kansli, eller vid ett
sammanträde med fullmäktige.
Kommunfullmäktige ska, så snart som möjligt efter det att en motion inlämnats, besluta att
remittera den till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens ordförande ska så
snart som möjligt därefter besluta om från vilka remissinstanser yttrande ska infordras.
En ersättare far endast väcka en motion när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett
sammanträde.
En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes.
Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts
färdigt inom ett år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i
april och oktober.

Me4kefgafféfsta g
§ 32.—Alla som är folkbokförda i Ljungby kommun får lämna medborgarförslag. Det innebär
att även de som saknar rösträtt far lämna-förslag.
Etf-medborgarförsl ag
>—sk-a vara skriftligt och undertecknat- av en eller flera personer
> ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
>- far inte ta upp ämnen av olika slag i samma medborgarförslag. Finns mer än ett
förslag så ska de lämnas var för sig.
> väcks genom att det lämnas till kommunstyrelsens kansli.
Ett-medborgarförslag-kan-bara behandlas-i sak i fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde.
Medborgarförslag får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon
enskild. Det far inte heller avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd
och det far i-nte innehålla någon form av diskriminering.
Medborgarförslag som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommunen
ska beredas av kommunstyrelsen och beslut i ärendet fattas av fullmäktige. Vad gäller
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övriga ärenden som väckts genom medborgarförslag kan fullmäktige, utan att ärendet
bereds i kommunstyrelsen, överlåta till styrelsen eller en nämnd att besluta i ärendet:
Styrelse eller nämnd får inte delegera beslutanderätten till utskott eller tjänsteman.
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsätt-magen-kommer
att-handlägga ärendet.
Medborgarförslag ska i möjligaste mån beredas så att beslut kan fattas inom-ett år från
det att förslaget-väcktes.
När ett medbergarförslag har beretts färdigt och-beslut ska fattas, ska-förslagsställaren
underrättas.
Information om på vilket sammanträde förslaget-kemmer upp ska skickas till
förslagsställaren;
Styrelsen och-övriga nämnder ska två gånger per år till fullmäktige redovisa-de beslut
som fattats med anledning av medborgarförslag och de medborgarförslag som inte-bar
beretts--färdigt--inom ett år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges-ordinarie
sammanträden i april och oktober.

Bolagens initiativrätt
§33.

Styrelsen i ett sådant bolag som avses i 10 kap. 2-6 §3 KL far väcka ärenden i fullmäktige
om sådana ärenden som bolaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer
§34.

En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, eller inskickad per
e-post med tydlig avsändare. Den ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast två
vardagar före det sammanträde vid vilken ledamoten avser att ställa den. Samtliga
ledamöter och ersättare bör fa ta del av interpellationen före det sammanträde då det ska
ställas.
En ersättare far lämna en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör
som ledamot vid sammanträdet.
En interpellation får enbart ställas till ordföranden eller vice ordföranden i nämnder,
styrelser och bolag.
En interpellation ska besvaras under det sammanträde som följer närmast efter det då
interpellationen ställdes, eller därpå nästkommande sammanträde när både
interpellanten och den svarande är närvarande. Interpellanten ska ha möjlighet att delta
under just den punkten, även om det är en ersättare som inte tjänstgör.
En ersättare som har ställt en interpellation far delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas, oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller
inte.
Svaret på interpellationen ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer
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att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.
Den ledamot som har ställt interpellationen ska få ta del av svaret minst två vardagar
före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. En kopia av det skriftliga svaret ska
också delges ledamöterna.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant bolag som avses i 10 kap 2-6 §§
KL får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.

Enkla frågor
§35.

En enkel fråga ska

> vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, eller inskickad per e-post med tydlig
avsändare,
> lämnas till kommunstyrelsens kansli senast två arbetsdagar före det sammanträde vid
vilken ledamoten avser att ställa den,
> far enbart ställas till presidiet i nämnder, styrelser och bolag.
> inte kräva en omfattande utredning för att kunna besvaras.
Presidiet bedömer om den inlämnade frågan får ställas som en enkel fråga eller om det
bör omformas till exempelvis en interpellation/motion.
Vad som sägs i 3-1 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på fråga behöver
dock inte vara skriftligt.
En enkel fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Enbart
den ledamot som har ställt frågan och den som besvarar frågan far delta i debatten.
Debatten genomförs utan begränsat antal inlägg och tidsgräns.

Frågestund
§36.

Kommunfullmäktiges sammanträden ska inledas med en frågestund för allmänheten
och därefter för ledamöterna. Frågestunden far pågå högst 20 minuter för allmänheten
och högst 20 minuter för ledamöterna.
Frågor får bara ställas som handlar om den kommunala verksamheten. Frågor ska vara
korta och raka och kan enbart ställas till ordföranden och vice ordföranden i styrelser
och nämnder. Allmänheten ska stämma av sin fråga med kommunfullmäktiges
ordförande innan sammanträdet startar.
Den frågande får max två minuter för att ställa frågan och den svarande får max två
minuter för att svara på frågan. Den frågande far därefter max en minut för replik och
den svarande far därefter max en minut för replik.
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Beredning av ärenden
§37.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska behandla ska beredas.
Styrelsen far uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna (3 kap. 15 § KL)
§38.

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av
uppdrag som fullmäktige lämnat. Bestämmelser om detta anges i reglementet för varje
nämnd.

Information i fullmäktige
§ 39.

Fullmäktiges presidium kan bjuda in gästföreläsare till kommunfullmäktige.
Informationen som lämnas ska vara av större betydelse för kommunen. Om
informationen har anknytning till ett ärende som behandlas av fullmäktige under samma
sammanträde eller närliggande, ska även andra sidor i frågan ges utrymme till
information i fullmäktige vid samma tidpunkt.

Allmän kommunalpolitisk debatt
§ 40.

Fullmäktiges presidium kan besluta att allmän kommunalpolitisk debatt ska hållas vid
fullmäktiges sammanträde. Fullmäktiges presidium bestämmer formerna för debatten.

Justering av protokollet
§ 41.

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde,
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av
förhandlingarna som ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Reservation
§ 42.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som
reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under
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den sammanträdesdag beslutet fattades.

Expediering och publicering
§ 43.

Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av
besluten i protokollet för verkställande av besluten eller för kännedom.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid tillställas hela protokollet.
Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad
som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på
kommunens webbplats i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan
författning.

Beredning av revisorernas budget
§ 44

Presidiet bereder revisorernas budget.

Beredning av ansvarsprövning
§ 45. Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning.
Beredningen omfattar att
> inhämta förklaring över anmärkning som framställts i revisionsberättelse samt
över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks,
> lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag
till beslutsmotivering,
> lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning
också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering, samt
> lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till
motivering.

Delegering av undertecknande av handlingar
§ 46.

Avtal, skrivelser och andra dokument i ärenden som har beslutats av fullmäktige
undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kontrasigneras av
kommundirektören.
När kommunstyrelsens ordförande inte har möjlighet att skriva under dokument får
kommunstyrelsens vice ordförande göra det istället.
När kommundirektören inte har möjlighet att kontrasignera dokument får
ekonomichefen göra det istället.

Valberedning
§ 47.

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning
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för den löpande mandatperioden.
Valberedningen består av en ledamot och en ersättare från varje parti som har mandat i
Ljungby kommunfullmäktige.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice
ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen behöver inte sammanträda vid enkla fyllnadsval. Ordföranden avgör
när valberedningen ska kallas in.
Vid enkla fyllnadsval kommunicerar ordföranden med det parti vars medlem har avsagt
sig förtroendeuppdrag.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Demokratiberedning
§ 48.

Demokratiberedningen har ansvar för att stärka den lokala demokratin. Arbetsformerna
för beredningen regleras i Reglemente för Demokratiberedningen.
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Beslut om att ta bort medborgarförslag i förmån för
medborgarinitiativ
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta bort
medborgarförslag och istället införa medborgarinitiativ. Kommunfullmäktige
föreslås därmed besluta att:
1. ta bort paragrafen om medborgarförslag.i arbetsordningen för
kommunfullmäktige,
2. upphäva Reglemente för medborgarförslag,
3. fastställer förslag till Reglemente för medborgarinitiativ.
Kommundirektören fastställer därefter Rutin för hantering av medborgarinitiativ
som gäller för Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Intresset är stort bland Ljungby kommuns invånare att lämna medborgarförslag,
vilket bidrar till utvecklingen av kommunens verksamheter och service
gentemot kommuninvånarna.
Sedan möjligheten att lämna in medborgarförslag infördes 2008 har fler än 360
förslag lämnats in. Cirka 15 procent av dessa har bifallits och genomförts. Till
exempel har tillagningskök i Hamneda skola, utegym vid Åsikten, webbTVsändningar från fullmäktige och kommunens engagemang i Fairtrade tillkommit
efter förslag från våra invånare.
Kommunens förvaltningar har under åren noterat att medborgarförslag, i sin
nuvarande form, tar lång tid att besvara. Det beror dels på administrationen när
förslaget lämnas till fullmäktige och dels på att alla förslag utreds innan de
lämnas till en nämnd för beslut. Demokratiberedningen föreslog därför i oktober
2019 att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillsätta en utredning om
hantering av medborgarförslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hanteringen av
medborgarförslag. I centrum för utredningen står att ta bort de formella
medborgarförslagen och istället införa en annan hantering av förslag inlämnade
av kommuninvånare.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört utredningen av medborgarförslag.
I en tjänsteskrivelse från den 30 januari 2020 redogör
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

kommunledningsförvaltningen för sitt förslag. Kommunledningsförvaltningen
föreslår att medborgarförslagen tas bort och att medborgarinitiativ istället införs
i kommunen. Medborgarinitiativ utgör en annan typ av hantering av förslag från
medborgare varigenom förslagen inte behandlas av kommunfullmäktige. Istället
behandlas förslagen direkt av nämnden eller styrelsen eller dess förvaltning. Den
21 januari 2020 fick kommunfullmäktiges demokratiberedning förslaget
presenterat för sig. Demokratiberedningen beslutade vid detta tillfälle att ställa
sig positiv till förslaget och att överlämna förslaget till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 april 2020 att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta bort medborgarförslag och istället
införa medborgarinitiativ. Kommunfullmäktige föreslås därmed besluta att:
1. ta bort paragrafen om medborgarförslag i arbetsordningen för
kommunfullmäktige,
2. upphäva Reglemente för medborgarförslag,
3. fastställa Reglemente för medborgarinitiativ med tillägg om att
kommunfullmäktige ska få inkomna medborgarinitiativ redovisade som
meddelanden vid kommunfullmäktiges sammanträden. Inför kommunstyrelsens
sammanträde den 2 juni 2020 har förslag till Reglemente för medborgarinitiativ
därför kompletteras med en skrivelse om att kommunfullmäktige ska få
inkomna medborgarinitiativ redovisade som meddelanden vid
kommunfullmäktiges sammanträden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut, 2020-04-28 § 63
Kommunfullmäktiges demokratiberednings beslut, 2020-01-21 § 3
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-01-30
Förslag till Reglemente för medborgarinitiativ, 2020-04-28
Förslag till Rutin för medborgarinitiativ, 2020-04-28
Yrkanden
Kerstin Wiréhn (V) och Arm-Charlotte Wiesel (M) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Kerstin
Wiréhns och Ann-Charlotte Wiesels yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Kerstin
Wiréhns och Ann-Charlotte Wiesels yrkande.
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Eva-Marie Norén Holgersson
Bruce Byrskog

Utredning avseende hantering av medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta bort medborgarförslag och
istället införa medborgarinitiativ. Kommunfullmäktige föreslås därmed besluta att:
1. Ta bort paragrafen om medborgarförslag i arbetsordningen för kommunfullmäktige,
2. Upphäva Reglemente för medborgarförslag
3. Fastställa Reglemente för medborgarinitiativ
Kommundirektören fastställer därefter Rutin för hantering av medborgarinitiativ som gäller
för Ljungby kommun.
Sammanfattning av ärendet
Intresset är stort bland Ljungby kommuns invånare att lämna medborgarförslag, vilket bidrar
till utvecklingen av kommunens verksamheter och service gentemot kommuninvånarna.
Sedan möjligheten att lämna in medborgarförslag infördes år 2008 har fler än 360 förslag
lämnats in. Cirka 15 % av dessa har bifallits och genomförts. Till exempel har
tillagningskök i Hamneda skola, utegym vid Åsikten, webbTV-sändningar från fullmäktige
och kommunens engagemang i Fairtrade tillkommit efter förslag från våra invånare.
Kommunledningen och förvaltningarna har under åren noterat att medborgarförslag, i sin
nuvarande form, tar lång tid att besvara. Det beror dels på administrationen när förslaget
lämnas till fullmäktige, dels på att alla förslag utreds innan de lämnas till en nämnd för
beslut. Demokratiberedningen föreslog därför i oktober 2019 att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar att tillsätta en utredning om hantering av medborgarförslag med
inriktningen att ta bort de formella medborgarförslagen och istället införa en sorts
medborgarinitiativ som skulle bidra till minskad administration och utredningstid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hanteringen av medborgarförslag. I
centrum för utredningen står att ta bort de formella medborgarförslagen och istället införa en
annan hantering av förslag inlämnade av kommuninvånare.
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Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunledningsförvaltningen har utrett frågan och föreslår att medborgarförslag ersätts av
medborgarinitiativ. Förvaltningen har också tagit fram en rutin för hanteringen av initiativen.
Enligt förslaget ska medborgarinitiativ inte lämnas till fullmäktige, utan tas emot av
kommunstyrelsens kansli som sedan skickar dem direkt till berörd nämnd för beslut om
hantering. Presidiet i berörd nämnd avgör om initiativet kan besvaras av förvaltningens
tjänstemän som en synpunkt eller om det ska beslutas av nämnden som ett initiativ. På detta
sätt får medborgaren ett snabbare svar på sina svar och förvaltningen lägger enbart
utredningstid på de förslag som nämnden bedömer vara intressanta för verksamheten.
Samtliga inkomna initiativ redovisas för berörd nämnd.
Om kommunfullmäktige väljer att byta medborgarförslag till medborgarinitiativ måste
arbetsordningen för fullmäktige revideras. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit
fram ett förslag till revidering som innefattar ett borttagande av medborgarförslag.
Förvaltningens beredning
Nämndsekreterargruppen och demokratiberedningen har fått lämna synpunkter på förslaget i
januari 2020.

Eva-Marie Norén Holgersson och
Bruce Byrskog Rambelo
Kommunsekreterare

Beslutsunderlag
Förslag till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag till Rutin för medborgarinitiativ
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Ändring av hantering av medborgarförslag
Beslut
Demokratiberedningen ställer sig positiv till förslaget och överlämnar det till
kommunstyrelsen för beslut av kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Den 9 oktober 2019 ställde kommunfullmäktiges demokratiberedningen en
förfrågan till kommunstyrelsens arbetsutskott. Demokratiberedningen ville att
kommunstyrelsens arbetsutskott tillsätter en utredning av medborgarförslag.
Utredningen bör enligt demokratiberedningen fixera kring vilka möjligheter som
finns för att ersätta de formella medborgarförslagen med en annan hantering av
förslag från kommuninvånare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019 att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hanteringen av
medborgarförslag. I centrum för utredningen står att ta bort de formella
medborgarförslagen och istället införa en annan hantering av förslag inlämnade
av kommuninvånare.
Kommunledningsförvaltningen har därefter tagit fram förslag till en förändring
som framför allt innebär att administrations- och utredningstiden minskar så att
medborgarna får svar på sina förslag mycket snabbare. Kommunlednings
förvaltningen föreslår att medborgarförslag i sin nuvarande form tas bort och att
kommunfullmäktige istället beslutar att införa medborgarinitiativ. Förvaltningen
har därför tagit fram förslag till nytt reglemente för medborgarinitiativ och en
rutin för hanteringen av dessa.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges demokratiberednings beslut, 2019-10-09 § 25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-29 § 142
Förslag till reglemente för medborgarinitiativ
Förslag till Rutin för hantering av medborgarinitiativ

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Reglemente för medborgarinitiativ i Ljungby kommun
Från den 1 januari 2008 das månad 2020 far alla, oavsett ålder, som är folkbokförda i
Ljungby kommun lämna medborgarinitiativ.
Ljungby kommun vill ge alla invånare möjligheten att vara delaktiga i utvecklingen av
kommunen, att vi fonnar framtiden tillsammans. Invånarnas förslag till förändring och
utveckling i våra kommunala verksamheter är därför mycket viktiga. Alla förslag beaktas
noggrant. Alla förslag kan dock inte genomföras av olika anledningar, såsom en begränsad
budget, regler, etc. Alla medborgare som lämnar initiativ till kommunen ska dock få svar så
snart som möjligt. Syftet med medborgarinitiativ är att på ett enkelt och effektivt sätt beakta
de inkomna förslagen och lämna ett tydligt och snabbt svar till invånaren.

Inlämnande av medborgarinitiativ
Medborgarinitiativ får lämnas av en eller flera personer. Initiativet måste innehålla namn och
bostadsadress samt e-postadress eller mobilnummer där vi kan nå medborgaren. Föreningar,
organisationer eller andra sammanslutningar har inte förslagsrätt.
Medborgarinitiativ ska avse ämnen som hör till kommunens ansvarsområde.
För att få en effektiv behandling av inkomna förslag ska medborgarinitiativ endast avse ett
enskilt ämne. Den som önskar lämna flera olika förslag ska lämna ett medborgarinitiativ för
vaije ämne.

Begränsningar
Medborgarinitiativ får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.
Medborgarinitiativ får inte avse ärenden som har odemokratisk eller rasistisk innebörd och det
får inte heller innehålla någon form av diskriminering.
Medborgarinitiativ som:
- Rör myndighetsutövning mot enskild,
- Har odemokratisk eller rasistisk innebörd, eller
- Klagomål på enskilda personer
avvisas direkt av mottagande enhet eller kommunstyrelsens presidium, med hänvisning eller
förklaring.

Hantering och besvarande av inkomna förslag initiativ
(Flyttas ner: En bekräftelse på att medborgarinitiativet är mottaget av kommunen ska skickas
till förslagsställaren.) Kommunfullmäktige tar ställning till inlämnade medborgarförslag. Om
ett medborgarförslag bedöms vara- av-principiell beskaffenhe-Felle-pav större vikt för
kommunen sänds det av kommunfullmäktige till beredning i kommunstyrelsen. Efter
beredningen fatt-as-slutligt beslut i ärendet av-fullmäktige.
Övriga ärenden som väckts genom medborgarförslag överlämnas av fullmäktige till styrelse
och/eller nämnd som får beslut-a-i-ä-rendet. Styrelse eller nämnd far inte överlämna (delegera)
bes lut ander ätten-tdl utskott eller tjänsteman.
Medborgarinitiativet tas emot av kommunstyrelsens kansli och behandlas därefter enligt rutin
fastställd av kommundirektören. I rutinen ingår återkoppling till medborgaren fram till dess
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att beslut har fattats. En bekräftelse på att medborgarinitiativet är mottaget av kommunen ska
skickas till förslagsställaren.
Initiativen (förslagen) fördelas till den nämnd som ansvarar för frågan i enlighet med de
reglementen som har fastställts utav kommunfullmäktige.
Förslaget kan ändras till en synpunkt av kommunstyrelsens kansli eller tilldelad
nämnd/förvaltning om det är av enklare karaktär, i enlighet med fastställd rutin.
Medborgarinitiativ ska i möjligaste mån beredas så att beslut kan fattas inom sex månader,
allra senast ett år från det att förslaget väckts mottogs av kommunen.

Närvaro vid behandlingen av medborgarinitiativ
När ärendet är klart till slutbehandling i fullmäktige, styrelse eller nämnd ska förslagsställaren
underrättas om datumet då förslaget kommer upp. Fullmäktige, styrelse och nämnd får besluta
atFden eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag medborgarinitiativ får är
välkomna att närvara när ärendet behandlas och presentera förslaget, men inte att delta i
beslutet.

Uppföljning av inlämnade medborgarinitiativ
Styrelse-eeh-flämnd som handlägger medborgarförslag ska två gånger om året till fullmäktige
redovisa de beslut som fattats med anledning av medborgarförslag samt de förslag som inte
har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges april- och oktobersammanträde.
Nämndens presidium ska regelbundet redovisa hanteringen av inkomna medborgarinitiativ till
nämnden.
Inkomna medborgarinitiativ meddelas kommunfullmäktige vid kommunfullmäktiges
nästkommande sammanträde
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Inledning
Den XX beslutade kommunfullmäktige att Ljungby kommun inte längre ska
tillämpa medborgarförslag enligt reglerna som föreskrivs i kommunallagen.
Kommunfullmäktige har istället beslutat att Ljungby kommun ska införa medborgarinitiativ.
Medborgarinitiativen kan till skillnad från medborgarförslag lämnas direkt till nämnderna
utan kommunfullmäktiges inblandning. Förslagen kan även, under vissa omständigheter,
ändras till synpunkter och därmed besvaras direkt utav tjänstepersoner istället för nämnder.

Varför behövs en rutin?
Syftet med rutinen för medborgarinitiativ är att kommunens nämnder och förvaltningar ska
arbeta enhetligt med mottagande och behandling av initiativen för att på ett enkelt och
effektivt sätt beakta de inkomna förslagen och lämna ett tydligt och snabbt svar till invånaren.
För att kunna uppnå syftet och de önskvärda effekterna så behövs en rutin som förtydligar hur
vi ska förhålla oss till medborgarinitiativ.

Vem riktar sig rutinen till?
Rutinen riktar sig framförallt till handläggare som ska ta emot medborgarinitiativ, politiker
som ska ta ställning till dem och kommuninvånare som lämnar in medborgarinitiativ.
Handläggarna behöver kunskap om hur de ska hantera de förslag som lämnas in. Politiker
behöver ha kännedom om ärendegången kring medborgarinitiativ. För medborgaren blir
denna rutin ett dokument som tydliggör de riktlinjer som redan framgår i reglementet för
medborgarinitiativ, men också ett dokument som på ett transparant sätt visar kommunens
ärendehantering av medborgarinitiativ.
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1. Mottagande av medborgarinitiativ
Nedan förklaras hur medborgarinitiativ tas emot, skickas vidare och hanteras i ett inledande
skede.

Mottagarenhet
Kansliavdelningen på kommunledningsförvaltningen utgör mottagarenhet för
medborgarinitiativ. Kansliavdelningens uppdrag som mottagarenhet innebär att ta emot,
bekräfta mottagandet till medborgaren och skicka vidare medborgarinitiativen.

Mottagande och bedömning
Medborgarinitiativen skickas via epost till info@liungbv.se eller via fysisk post adresserat till
kansliavdelningen på kommunledningsförvaltningen. När kansliavdelningen tar emot ett
medborgarinitiativ så upprättar medarbetarna på kansliavdelningen ett ärende och ett
diarienummer. Om inte blanketten används ska dokumentet eller mej let vara märkt med
”Medborgarinitiativ”.
När ärendet har upprättats gör kansliavdelningen en bedömning av innehållet i
medborgarinitiativet. Bedömningen görs utifrån reglerna som framgår i Reglemente för
medborgarinitiativ. Därefter avgör kansliavdelningen vilken förvaltning som ska hantera
initiativet.
Om kansliavdelningen kommer fram till att medborgarinitiativet ska avvisas så kontaktas
förslagsställaren som även informeras om vad som föreligger kansliavdelningens beslut.

Skicka vidare
Kansliavdelningen skickar förslaget till den nämnd vars verksamhet medborgarinitiativet i
huvudsak berör. Om förslaget berör fler nämnder ska den mottagande nämnden vara
huvudansvarig och samråda med övriga nämnder.

Bekräfta
Mottagande förvaltning informerar snarast medborgaren att de har tagit emot initiativet.

2. Administration i mottagande förvaltning
Initiativet tas med till nästkommande beredning med nämndens presidium för beslut om den
fortsatta hanteringen.
Nämndens presidium ska regelbundet redovisa hanteringen av inkomna medborgarinitiativ till
nämnden.
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Initiativ eller synpunkt
Ett medborgarinitiativ kan antingen hanteras som ett initiativ som bereds av utskott och
beslutas av nämnd, eller som en synpunkt som besvaras av förvaltningen. Nämndens
ordföranden som deltar i beredningsmötet avgör om medborgarinitiativet ska hanteras som ett
initiativ eller som en synpunkt.
Nedanstående kriterier utgör riktlinjer för tolkningen och gränsdragningen mellan initiativ och
synpunkter.
Ett medborgarinitiativ hanteras som ett initiativ om:
Medborgarinitiativet innefattar ett tydligt förslag som i regel kan avslås eller bifallas
och som inte ligger inom ramen för befintlig delegation till förvaltningen.
Medborgarinitiativet ryms inom ramen för befintlig delegation men förvaltningen
bedömer att medborgarinitiativet behöver föregås av en utredning för att kunna
besvaras. Nämnden tar ställning till huruvida utredning ska genomföras. Om ingen
utredning genomförs så besvaras initiativet med att förslaget inte kommer utredas.
Medborgarinitiativet inte kan besvaras utan att det tolkas som om förvaltningen tar
ställning i en fråga som är politiskt laddad.
Ett medborgarinitiativ hanteras som en synpunkt om:

-

Medborgarinitiativet inte innefattar ett tydligt förslag som i regel kan avslås eller
bifallas.
Medborgarinitiativet ryms inom ramen för befintlig delegation till förvaltningen och
kan besvaras utan att en utredning genomförs.
Medborgarförslaget kan besvaras utan att det tolkas som om förvaltningen tar ställning
i en fråga som är politiskt laddad.
Medborgarinitiativet kan besvaras med hjälp av vad som beslutats i styrdokument.

3. Hantering av synpunkter
Ärendet flyttas över till synpunktshanteringen. Medborgaren får ett svar inom tio arbetsdagar.

4. Hantering av medborgarinitiativ
A. Nämnden beslutar om utredning
När nämndens presidium har beslutat att medborgarinitiativet ska hanteras utav nämnden sätts
initiativet upp på dagordningen till nästkommande sammanträde.
På sammanträdet beslutar nämnden om initiativet ska utredas eller inte.
Om initiativet inte ska utredas skickar förvaltningen ett svar till medborgaren.

B. Initiativ som ska utredas
Förvaltningen utreder och skriver en tjänsteskrivelse till ärendet. I tjänsteskrivelsen framgår
förvaltningens resonemang, bedömning och eventuellt förslag till beslut.
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Exempel på svar på initiativ
Kommunen bedömer medborgarinitiativ som värdefulla men ser samtidigt inte att
medborgarinitiativen är av samma politiska dignitet som en motion. Detta innebär att
medborgarinitiativen besvaras på ett annat sätt än hur en motion gör. Ett traditionellt och
korrekt svar av en motion låter ”motionen avslås” eller ”motionen bifalls”. Även om ett
sådant svar är tydligt så kan medborgaren, som inte är van vi det politiska språk som vi
vanligtvis använder, uppfatta svaret som hårt eller känslolöst. Medborgarinitiativ besvaras
därför på ett sådant sätt att det blir tydligt för medborgaren vad som kommer hända samtidigt
som kommunen visar sin tacksamhet över att medborgarinitiativet skickats in. Nedan följer
några exempel på hur medborgarinitiativ kan besvaras.
Exempel på svar när initiativ till beslut är att medborgarinitiativet ska avslås
Medborgarinitiativet: Ansök om vinter-OS år 2020.
Kommunstyrelsen tackar för medborgarinitiativet och meddelar förslagsställaren att
kommunstyrelsen inte har för avsikt att för Ljungby kommun ansöka om vinter-OS år
2020.
Medborgarinitiativ: Sluta servera fisk i skolrestaurangema.
- Tekniska nämnden tackar för medborgarinitiativet men meddelar förslagsställaren att
nämnden inte har för avsikt att sluta servera fisk i skolrestaurangema. En varierande
kost bestående av fisk, kött och vegetarisk mat är hälsosamt.
Medborgarinitiativ: Låt krogen ha öppet till klockan 5 på morgonen.
Socialnämnden tackar för medborgarinitiativet och besvarar initiativet med
nedanstående resonemang. Socialnämnden meddelar även förslagsställaren att
nämnden inte avser att ta vidare ställning i frågan utöver vad som framgår i
motiveringen nedan.
Motivering: Krogens öppettider utgör ofta föremål för diskussion och särskilt av den
yngre målgruppen.. .förslaget kan vara något att överväga i den långsiktiga
planeringen av Ljungby centrum.. .samtidigt ska man ha eventuella samhälleliga
konsekvenser i hänseende när man tar beslut i en sådan fråga...
Exempel på svar när förslag till beslut är att medborgarinitiativet ska bifallas
Medborgarinitiativ: Gör kommunen kranmärkt.
Kommunstyrelsen tackar för medborgarinitiativet och beslutar att påbörja arbete om
att erhålla certifiering om kranmärkning.
Medborgarinitiativ: Bygg en Skatepark.
Kultur- och fritidsnämnden tackar för medborgarinitiativet och beslutar att begära
medel till en Skatepark.
Medborgarinitiativ: Sänd Webb-TV från kommunfullmäktiges sammanträden.
Kommunstyrelsen tackar för medborgarinitiativet och beslutar att utreda möjligheten
att sända Webb-TV från kommunfullmäktiges sammanträden. Utredningen
återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2020.
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Exempel på svar när förslag till beslut är att medborgarinitiativet ska besvaras, tas med till
framtida planering eller liknande
Medborgarinitiativ: Börja använda parkeringsbiljetter inom Ljungby centrum.
Tekniska nämnden tackar för medborgarinitiativet och meddelar förslagsställaren,
med nedanstående motivering, att tekniska nämnden tar med förslaget till
Arbetsgruppen för parkeringar i Ljungby.
Motivering: Frågan om parkeringskostnad har länge varit föremål för diskussion i
Ljungby.. .Gällande hållning har varit att låta det vara gratis att parkera i Ljungby
centrum.. .Framöver ska planen om X revideras och då blir frågan aktuell
igen...förslaget kommer tas med i det fortsatta arbetet med arbetsgruppen för
parkering.. .förslaget kommer vägas mot andra förslag...

Återkoppling till medborgare
Medborgaren bjuds in till det sammanträde där ärendet kommer att slutbehandlas.
Medborgaren har dock inte rätt att yttra sig på sammanträdet.
Efter att nämnden har besvarat medborgarinitiativet underrättas medborgaren om beslutet.

5. Tillkännagivande
Besvarade synpunkter och initiativ publiceras på kommunens webbplats så att alla kan ta del
av dem.
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Beslut om att ställa in ett av kommunfullmäktiges
sammanträden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa in
sammanträdet den 31 augusti 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 16 december 2019 ett nytt arvodesreglemente
och beslutade samtidigt att ställa in ett av kommunfullmäktiges planerade
sammanträden för år 2020. Fullmäktige beslutade också att ge samtliga
verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen i uppdrag att ställa in ett av de
planerade sammanträdena för år 2020. Nämnderna och kommunstyrelsen får på
egen hand avgöra vilket sammanträde som ska ställas in.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2020 att ställa in sitt sammanträde den
18 augusti. Då kommunfullmäktiges ärenden bereds av kommunstyrelsen är det
mest lämpligt att kommunfullmäktige ställer in sammanträdet som infaller efter
det sammanträde som kommunstyrelsen valt att ställa in. I tjänsteskrivelsen från
den 27 maj 2020 föreslår kommunledningsförvaltningen därför att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ställa in
sammanträdet den 31 augusti 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-27
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.
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliavdelningen

Kommunfullmäktige

Eva-Marie Norén Holgersson
0372-789116

eva-marie. noren-holgersson@ljungby. se

Beslut att ställa in ett av kommunfullmäktiges sammanträden
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa in sammanträdet den 31 augusti 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog den 16 december 2019 ett nytt arvodesreglemente och beslutade
samtidigt att ställa in ett av kommunfullmäktiges planerade sammanträden för år 2020.
Fullmäktige beslutade också att ge samtliga verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen i
uppdrag att ställa in ett av de planerade sammanträdena för år 2020. Nämnderna och
kommunstyrelsen får på egen hand avgöra vilket sammanträde som ska ställas in.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2020 att ställa in sitt sammanträde den 18 augusti.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Då kommunfullmäktiges ärenden bereds av kommunstyrelsen är det mest lämpligt att
kommunfullmäktige ställer in sitt sammanträde samma månad som kommunstyrelsen, det
vill säga, i augusti.

Eva-Marie Norén Holgersson,
kommunsekreterare

tf kommundirektör

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-16 § 192
Kommunstyrelsen 2020-03-10 § 51
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Kommunstyrelsen

KS §51

Beslut om att ställa in ett av kommunstyrelsens
sammanträden år 2020
Beslut
Kommunstyrelsen ställer in det planerade sammanträdet den 18 augusti år 2020.
Sammanfattning av ärendet
Den 16 december 2019 beslutade kommunfullmäktige att anta ett nytt
arvodesreglemente och att uppdra till nämnder och styrelse att ställa in ett
sammanträde under 2020. Besluten grundar sig i kommunfullmäktiges
budgetbeslut från juni 2019 vilket innefattade att genomfora besparingar inom
arvoden.
Yrkanden
Lars-Ove Johansson (C) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ställa in det
planerade sammanträdet den 18 augusti 2020.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Lars-Ove
Johanssons yrkande.
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Kommunfullmäktige

KF § 192

KS2019/0413

024

Besparingar inom arvoden och revidering av
arvodesreglemente
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anta nytt arvodesreglemente i enlighet med förslag daterat 2019-12-02.
Arvodesreglementet böljar gälla från och med den första januari år 2020.
2. ställa in ett av kommunfullmäktiges planerade sammanträden för år
2020.
3. ge samtliga verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen i uppdrag att
ställa in ett av de planerade sammanträdena för år 2020. Nämnderna och
kommunstyrelsen får på egen hand avgöra vilket sammanträde som ska
ställas in.
Sammanfattning av ärendet
Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om kommunens budget för år
2020. Budgetbeslutet innefattar besparingar avseende en miljon kronor för
arvoden.
Den 5 november 2019 beslutade kommunstyrelsens personalutskott att lämna
förslag på nytt arvodesreglemente. Förslaget som personalutskottet lämnade till
kommunstyrelsen innefattade att sänka grundarvodet med fem procent och att
sänka inställelsearvodet med 25 procent. Den 2 december 2019 träffades en
parlamentarisk grupp som kom fram till att lämna ett annat förslag. Den 2
december 2019, det vill säga samma dag som den parlamentariska gruppen
träffades, så beslutade personalutskottet att upphäva sitt beslut från den 5
november 2019 och istället föreslå det förslag som lämnats fram av den
parlamentariska gruppen.
Förslaget som nu lämnas fram av den parlamentariska gruppen innefattar att
grundbeloppet sänks med fem procent. Grundbeloppet är det belopp som
samtliga arvoden utgår från och en sänkning av grundbeloppet påverkar därför
samtliga arvodesbelopp. Arvodesreglementet reviderades senaste den 17
december 2018 och sedan dess har kommunstyrelsens personalutskott gjort
tolkningar som förändrar omständigheterna kring utbetalning av arvoden.
Förslaget innefattar därför även ändringar som medför att personalutskottets
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tolkningar inkluderas i arvodesreglementet. Vissa stycken har i det tidigare
arvodesreglementet upplevts som otydliga eller överflödiga. Sådana stycken har
antingen ändrats eller tagits bort.
Genom att minska ner på antalet sammanträden så kan ekonomiska medel
sparas. Utöver ovannämnda förändringar i arvodesreglementet så innefatta
förslaget även att samtliga verksamhetsnämnder, kommunstyrelsen samt
kommunfullmäktige ställer in ett av de planerade sammanträden för år 2020.
Kommunstyrelsen föreslår den 3 december 2019 att kommunfullmäktige:
4. antar nytt arvodesreglemente i enlighet med förslag daterat 2019-12-02.
Arvodesreglementet böljar gälla från och med den första januari år 2020.
5. Ställer in ett av kommunfullmäktiges planerade sammanträden för år
2020.
6. Ger samtliga verksamhetsnämnder och kommunstyrelsen i uppdrag att
ställa in ett av de planerade sammanträdena för år 2020. Nämnderna och
kommunstyrelsen får på egen hand avgöra vilket sammanträde som ska
ställas in.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2019-12-03 § 204
Skrivelse signerad av ordföranden i kommunstyrelsens personalutskott och
ordföranden i kommunstyrelsen, 2019-11-26
Förslag på nytt arvodesreglemente, 2019-12-02
Beslutsordning
Ordföranden frågar om fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag till beslut och finner att de gör så.
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KS § 102

KS2020/0167

046

Godkännande av årsredovisningar för Ljungby kommuns
stiftelser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för år 2019 samt
årsredovisning för Stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond och att
kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun
samförvaltade stiftelser lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2019.1
samförvaltningen ingår stiftelsen Social samfond för äldreomsorgen, stiftelsen
Social samfond för allmänna hjälpändamål, stiftelsen C E Dahlins biblioteksoch kulturfond och stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond.
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerad i den
samförvaltade depån för Ljungby kommuns samförvaltning. Den totala
förmögenheten för de samförvaltade stiftelserna uppgår vid räkenskapsårets slut
till 46 542 tusen kronor varav 45 152 tusen kronor avsåg Dahlins biblioteks- och
kulturfond. Förmögenheten ökade under 2019 med 7 833 tusen kronor.
Resultatet för stiftelserna låg på 1 837 tusen kronor vilket består av utdelningar
på aktier, ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna kapitalet uppgick till
38 095 tusen kronor, varav 1 305 tusen kronor är fritt eget kapital.
Ljungby kommun har även lämnat årsredovisning för stiftelsen Lennart
Svenssons minnesfond för verksamhetsåret 2019.1 stiftelsen Lennart Svenssons
minnesfond uppgår förmögenheten till 19 038 tusen kronor. Resultatet för
stiftelsen uppgick till 9 673 tusen kronor. Det egna kapitalet uppgick till 18 150
tusen kronor, varav 280 tusen kronor är fritt eget kapital. Stiftelsen Lennart
Svenssons minnesfond ingår inte ännu i kommunens samförvaltning men det
kommer stiftelsen att göra från och med den 1 januari 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår den 28 april 2020 att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningarna för samtliga samförvaltade stiftelser för år 2019 samt
årsredovisning för Stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond och att
kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019.
Justerandes sign
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Inför kommunstyrelsens sammanträde den 2 juni 2020 har ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott skrivit under årsredovisningarna.
Årsredovisningarna har även kompletterats med revisionsberättelser.
Beslutsunderlag
Sammandrag för Ljungby kommuns samförvaltade stiftelser 2019, 2020-04-21
Revisionsberättelse till Sammandrag för Ljungby kommuns samförvaltade
stiftelser, 2020-05-14
Årsredovisning för stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond 2019,2020-0421
Revisionsberättelse till Årsredovisning för stiftelsen Dahlins biblioteks- och
kulturfond, 2020-05-14
Årsredovisning för stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls mimiesfond 2019,
2020-05-14
Revisionsberättelse till årsredovisning för stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls
minnesfond 2019, 2020-05-14
Årsredovisning för stiftelsen social samfond för allmänna hjälpmedel 2019,
2020-04-21
Revisionsberättelse till årsredovisning för stiftelsen social samfond för allmänna
hjälpmedel 2019, 2020-05-14
Sammanställning av räkenskaperna för stiftelsen Social samfond för
äldreomsorg 2019, 2020-04-21
Revisionsberättelse till sammanställning av räkenskaperna för stiftelsen Social
samfond för äldreomsorg 2019, 2020-05-14
Årsredovisning för stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond 2018-11-06 2019-12-31,2020-04-21
Revisionsberättelse till Årsredovisning för stiftelsen Lennart Svenssons
minnesfond. 2020-05-14
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.
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavd

Kommunfullmäktige

Lisbeth Wikström Svensson
0372-789150

lisbeth. wikstro?nsvensson@ljungby. se

Årsredovisningar för Ljungby kommuns Stiftelser 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för
samtliga samförvaltade stiftelser för 2019 samt årsredovisning för Stiftelsen Lennart
Svenssons Minnesfond och att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser,
har lämnat årsredovisningar för verksamhetsåret 2019.
De stiftelser som ingår i denna redovisning är:
Stiftelsen Social samfond för äldreomsorgen
Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpändamål
Stiftelsen C E Dahlins biblioteks- och kulturfond
Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerad i den samförvaltade
depån för Ljungby kommuns samförvaltning. Den totala förmögenheten för de
samförvaltade stiftelserna uppgår vid räkenskapsårets slut till 46 542 tkr (föreg år
38 709 tkr), varav 45 152 tkr (föreg år 37 560 tkr) avsåg Dahlins biblioteks- och
kulturfond. Förmögenheten ökade under 2019 med 7 833 tkr (den minskade 2018 med
2 281 tkr). Resultatet för stiftelserna låg på 1 837 tkr (föreg år 2 173 tkr), vilket består
av utdelningar på aktier, ränteintäkter och realisationsvinster. Det egna kapitalet
uppgick till 38 095 tkr, varav 1 305 tkr är fritt eget kapital, vilket innebär att det är
kapital som är möjligt att dela ut.
Ljungby kommun, i egenskap av förvaltare för Stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond har
också lämnat årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Denna stiftelse ingår ännu ej i de
samförvaltade stiftelserna, sker först den 1 januari 2020.
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I den nya stiftelsen, Stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond uppgår förmögenheten till
19 038 tkr. Resultatet för denna stiftelse låg på 9 673 tkr. Det egna kapitalet uppgick till
18 150 tkr, varav 280 tkr är fritt eget kapital, vilket innebär att det är kapital som är
möjligt att dela ut.

Förvaltningens bedömning och överväganden
Förvaltning sker av Danske Banks Stiftelsetjänst. Förvaltningen sker med god
redovisningssed. Årsredovisningarna är granskade och påskrivna av vald revisor från
KPMG. Med utgångspunkt i ovanstående resonemang föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för samtliga
samförvaltade stiftelser för 2019 samt årsredovisningen för Stiftelsen Lennart Svenssons
Minnesfond och beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Kommundirektör

Redovisningsekonom

Beslutsunderlag
Årsredovisningar:
2019 Sammandrag för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser
Årsredovisning 2019 Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond 829000-2990
Årsredovisning 2019 Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond 829001-5091
Årsredovisning 2019 Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel 829000-7866
Sammanställning av räkenskaperna 2019 Stiftelsen Social samfond för äldreomsorg 8290007890
Årsredovisning 20181106-20191231 Stiftelsen Lennart Svenssons Minnesfond 802480-8027
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Sammandrag för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser

Förvaltningsberättelse
Ljungby Kommun, med säte i Ljungby, får härmed - i egenskap av förvaltare för Ljungby kommun
samförvaltade stiftelser - avlämna sammandrag för verksamhetsåret 2019.

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

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:
org.nr

namn

829001-5091
829000-2990
829000-7866
829000-7890

Stiftelsen
Stiftelsen
Stiftelsen
Stiftelsen

eget kapital
Dora o Gustav Strömvalls minnesfond
Dahlins biblioteks- och kulturfond
Social Samfond för allm.hjälpmedel
Social Samfond för äldreomsorg

649 410
36 937 003
434 057
74 046

andelstal %
1,67497
97,014520
1,11953
0,19098

%
%
%
%

Disponibelt av årets resultat
Utdelning och förändring i för utdelning disponibla medel (fritt kapital) framgår nedan.
2019

2018

1 539 159
-1 500 933
27 829

1 492 396
-1 462 289
305

Kvarstående disponibla medel
Årets utdelningsbara resultat

66 055
1 238 507

30 412
1 508 747

Vid årets utgång disponibla medel

1 304 562

1 539 159

Vid årets början disponibla medel
Under året beviljade anslag och stipendier
Återförda anslag

At
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Resultat och ställning - rättvisande bild över utvecklingen
Förmögenhet
Marknadsvärdet av stiftelsernas gemensamma förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut
till 46 541 858 kr (38 708 725kr).

Flerårsöversikt
Belopp i kr
Förvaltningsresultat
Fritt eget kapital
Beviljade anslag
Förmögenhet

2019
1
1
1
46

242
304
500
541

166
562
933
858

2017

2018
1
1
1
38

513
539
462
708

157
159
289
725

1
1
1
40

425
492
152
990

263
395
293
065

2016
1
1
1
38

112
167
164
981

704
395
094
423

2015
1
1
1
36

021
099
186
667

319
521
770
209

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

Förändring eget kapital
Bundet
eget kapital

Fritt
eget kapital

Belopp vid årets ingång
Beviljade anslag
Årets resultat
Omföring av realisationsresultat
Kapitalisering av löpande avkastning
Återförda medel

36 191 872

1 539 159
-1 500 933
1 836 590
-594 424
-3 659
27 829

Belopp vid årets utgång

36 789 955

594 424
3 659

1 304 562
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2019

2018

Stiftelsens intäkter
Fondutdelningar
Räntor

1 332 911

1 632 770
543

Summa intäkter

1 332 911

1 633 313

-90 745

-120 156

1 242 166

1 513 157

Resultaträkning

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Not

2

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

3

594 424

659 746

Resultat efter finansiella poster

1 836 590

2 172 903

Årets resultat

1 836 590

2 172 903
t
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Not

2019-12-31

2018-12-31

4

38 550 225
1 600

38 215 826
1 600

38 551 825

38 217 426

Kassa och bank

239 563

183 387

Summa omsättningstillgångar

239 563

183 387

38 791 388

38 400 813

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

36 789 955
1 304 562

36 191 872
1 539 159

Summa eget kapital

38 094 517

37 731 031

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

676 871
20 000

649 782
20 000

Summa kortfristiga skulder

696 871

669 782

38 791 388

38 400 813

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Inteckning
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Stiftelsen tillämpar lättnadsreglerna för mindre företag.
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen
erhållit eller kommer erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna består av
aktieutdelningar, fondutdelningar och räntor.
Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor som inte får förbrukas för
avkastningsstiftelsens ändamål redovisas direkt mot eget kapital när den erhålls.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Värdepappersportföljen består huvudsakligen av aktier, fonder och räntebärande tillgångar.
Räntebärande värdepapper bedöms normalt komma att innehas till slutförfallodagen. Över- och
underkurser på förvärvade obligationer behandlas som ränta och fördelas över värdepapprets
kvarvarande löptid med successiv justering av bokförda värdet.
I den mån marknadsvärdet för vissa värdepapper sjunkit under det bokförda värdet, bedöms
förhållandet inte vara bestående och därför vara av mindre betydelse för stiftelsens ställning. Vid
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov har portföljmetoden tillämpats.
Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på placeringarna
redovisas som upplupen intäkt i resultaträkningen.
Eget kapital
Eget kapital indelas i bundet och fritt kapital. Det bundna kapitalet utgörs av ursprunglig donation,
eventuella senare gåvor och kapitaliseringar samt ackumulerat omplaceringsresultat. Fritt eget kapital
utgörs av de medel, som vid varje bokslutstillfälle är disponibla för utdelning.
Beviljade anslag
Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital. Beslutade ej utbetalda anslag bokförs som kortfristig
skuld.

Not 2

Övriga externa kostnader
2019-12-31

2018-12-31

Förvaltningskostnader
Revisionsarvode
Länsstyrelseavgift

65 570
23 750
1 425

94 731
24 000
1 425

Summa

90 745

120 156
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Not 3

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
2019

2018

Realisationsvinster
Realisationsförluster

597 096
-2 672

677 920
-18 174

Summa realisationsresultat

594 424

659 746

2019

2018

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande och avgående tillgångar

38 217 426
334 399

37 471 515
744 312

Utgående bokfört värde

38 551 825

38 217 426

Aktiefonder
Bokfört värde
Marknadsvärde

27 074 295
34 853 358

28 704 932
29 131 644

Räntefonder
Bokfört värde
Marknadsvärde

11 475 930
11 467 336

9 510 894
9 412 094

1 600

1 600

Summa bokfört värde

38 551 825

38 217 426

Summa marknadsvärde

46 320 694

38 543 738

Not 4

Långfristiga värdepappersinnehav

Inteckning Dragaryd 2:14

Specifikation andelar
Inteckning
Inteckning Dragaryd 2:14
Summa

Antal
1 600,0000

Bokfört
värde

Marknads
värde

1 600
1 600

0

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

89 494,4746
121 148,9930

13 714 962
13 359 333
27 074 295

17 159 548
17 693 810
34 853 358

Räntefonder
DIS SveRänta Wld
DIS EUCoSBdWIshd
Summa räntefonder

7 251,6307
43 873,7143

7 129 821
4 346 109
11 475 930

7 021 174
4 446 162
11 467 336

38 551 825

46 320 694

Summa portföljvärde
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Händelser efter balansdagen

Den snabba spridningen av Covid-19 under mars 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i
världen med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. En snabb inbromsning i ekonomin har effekter
på investeringsportföljen. Börsutvecklingen har varit mycket svag särskilt under mars såväl i Sverige
som internationellt. Värdet på stiftelsens placeringar har i slutet av mars 2020 minskat med 14,3 %.
Trots den negativa utvecklingen överstiger marknadsvärdet av stiftelsens placeringar bokfört värde.
Stiftelsen följer den ekonomiska utvecklingen nära samt följer myndigheternas rekommendationer för
att minimera effekterna för stiftelsen på kort och lång sikt.

Ljungby 2020-0^-12,

För Ljungby Kommun samförvaltade stiftelser

Min revisionsberättelse har avlämnats den / //

Michael Brunosson
Auktoriserad revisor
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Till styrelsen i Sammandrag för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser

Rapport om sammanställningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av sammanställningen över stiftelsens tillgångar och skulder vid räkenskapsårets utgång samt dess inkomster och
utgifter ("sammanställningen") för Sammandrag för Ljungby kommun samförvaltade stiftelser för år 2019.
Enligt vår uppfattning har sammanställningen i allt väsentligt upprättats i enlighet med stiftelselagen.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att sammanställningen upprät
tas enligt stiftelselagen och för att stiftelselagen tillämpas vid upprät
tandet av sammanställningen. Styrelsen ansvarar även förden in
terna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
sammanställning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av sammanställningen ansvarar styrelsen för be
dömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Anta
gandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att lik
videra stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något re
alistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida sam
manställningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 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. Fel
aktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i sammanställningen.
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
sammanställningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut
ifrån 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll.
— skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk
ningsåtgärder 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 an
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar.
— drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av sammanställ
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäker
hetsfaktor 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 uppmärk
samheten detta. 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 sammanställningen, däribland upplysningarna, och
om sammanställningen återger de underliggande transaktion
erna och händelserna i enlighet med stiftelselagen.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie
rat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av sammanställningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sammandrag för Ljungby kommun sam
förvaltade stiftelser för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende 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.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelsela
gen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el
ler om det finns skäl för entledigande, eller
----- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftel
seförordnandet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer

Ljungby den

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går ige
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

oS- /£

KPMG AB

Michael Brunosson
Auktoriserad revisor
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Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond
829000-2990

Förvaltningsberättelse
Ljungby Kommun får härmed, såsom förvaltare av Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond, med
säte i Ljungby, lämna redovisning för sin förvaltning av stiftelsens verksamhet under år 2019.

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

Främjande av stiftelsens ändamål
Stiftelsen har främjat sitt ändamål genom att lämna bidrag på 1 465 300 kr till. Bidragen har fördelats
på följande sätt:
1/7 av medlen har tilldelats biblioteket i Lagan
1/7 av medlen har utdelats till kulturändamål
5/7 av medlen har utdelats till sociala ändamål

Disponibelt av årets resultat
Utdelning och förändring i för utdelning disponibla medel (fritt kapital) framgår nedan.
2019

2018

1 472 099
-1 465 300
27 829

1 444 022
-1 441 289
305

Kvarstående disponibla medel
Årets utdelningsbara resultat

34 628
1 205 571

3 038
1 469 061

Vid årets utgång disponibla medel

1 240 199

1 472 099

Vid årets början disponibla medel
Under året beviljade anslag och stipendier
Återförda anslag
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Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond
829000-2990

Resultat och ställning - rättvisande bild över utvecklingen
Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet är placerad med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Ljungby kommun samförvaltning och
de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser. Ett särskilt
årssammandrag har upprättats över Ljungby kommun samförvaltning.
Marknadsvärdet av stiftelsernas gemensamma förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut
till 46 541 858 kr (38 708 725 kr).
Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut
till 45 152 360 kr (37 560 094 kr).
Stiftelsens andel av samförvaltningen var 97,01452 % den 31 december 2019.

Flerårsöversikt
2019

Belopp i kr
Förvaltningsresultat
Fritt eget kapital
Beviljade anslag
Förmögenhet

1
1
1
45

205
240
465
152

571
199
300
360

2018
1
1
1
37

469
472
441
560

061
099
289
094

2017
1
1
1
39

384
444
125
791

075
022
300
245

2016
1
1
1
37

080
129
050
843

279
097
000
988

2015
998 136
1 064 342
1 162 000
35 491 958

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

Förändring eget kapital
Bundet
eget kapital

Fritt
eget kapital

Belopp vid årets ingång
Beviljade anslag
Årets resultat
Omföring av realisationsresultat
Återförda medel

35 120 029

1 472 099
-1 465 300
1 782 346
-576 775
27 829

Belopp vid årets utgång

35 696 804

576 775

1 240 199
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Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond
829000-2990

2019

2018

Stiftelsens intäkter
Fondutdelningar
Räntor

1 293 080

1 584 620
527

Summa intäkter

1 293 080

1 585 147

-87 509

-116 086

1 205 571

1 469 061

576 775

640 342

Resultat efter finansiella poster

1 782 346

2 109 403

Årets resultat

1 782 346

2 109 403

Resultaträkning

Not

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Förvaltningsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

2

/f
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Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond
829000-2990

Not

2019-12-31

2018-12-31

3

37 399 314
1 552

37 081 820
1 552

37 400 866

37 083 372

Kassa och bank

232 411

177 945

Summa omsättningstillgångar

232 411

177 945

37 633 277

37 261 317

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

35 696 804
1 240 199

35 120 029
1 472 100

Summa eget kapital

36 937 003

36 592 129

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

676 871
19 403

649 782
19 406

Summa kortfristiga skulder

696 274

669 188

37 633 277

37 261 317

Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Inteckning
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Stiftelsen tillämpar lättnadsreglerna för mindre företag.
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen
erhållit eller kommer erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna består av
aktieutdelningar, fondutdelningar och räntor.
Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor som inte får förbrukas för
avkastningsstiftelsens ändamål redovisas direkt mot eget kapital när den erhålls.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Värdepappersportföljen består huvudsakligen av aktier, fonder och räntebärande tillgångar.
Räntebärande värdepapper bedöms normalt komma att innehas till slutförfallodagen. Över- och
underkurser på förvärvade obligationer behandlas som ränta och fördelas över värdepapprets
kvarvarande löptid med successiv justering av bokförda värdet.
I den mån marknadsvärdet för vissa värdepapper sjunkit under det bokförda värdet, bedöms
förhållandet inte vara bestående och därför vara av mindre betydelse för stiftelsens ställning. Vid
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov har portföljmetoden tillämpats.
Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på placeringarna
redovisas som upplupen intäkt i resultaträkningen.
Eget kapital
Eget kapital indelas i bundet och fritt kapital. Det bundna kapitalet utgörs av ursprunglig donation,
eventuella senare gåvor och kapitaliseringar samt ackumulerat omplaceringsresultat. Fritt eget kapital
utgörs av de medel, som vid varje bokslutstillfälle är disponibla för utdelning.
Beviljade anslag
Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital. Beslutade ej utbetalda anslag bokförs som kortfristig
skuld.
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Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
2019

2018

579 369

657 986

-2 594

-17 644

576 775

640 342

2019

2018

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande och avgående tillgångar

37 083 372
317 494

36 377 153
706 219

Utgående bokfört värde

37 400 866

37 083 372

Aktiefonder
Bokfört värde
Marknadsvärde

26 265 997
33 812 818

27 853 151
28 267 200

Räntefonder
Bokfört värde
Marknadsvärde

11 133 318
11 124 981

9 228 669
9 132 802

1 551

1 552

Summa bokfört värde

37 400 866

37 083 372

Summa marknadsvärde

44 939 351

37 401 555

Realisationsvinster
- fondandelar
Realisationsförluster
- fondandelar
Summa realisationsresultat

Not 3

Långfristiga värdepappersinnehav

Inteckning Dragaryd 2:14

Stiftelsens tillgångar ingår som en del i den samförvaltade depån Ljungby kommun anknutna stiftelser.
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Händelser efter balansdagen

Den snabba spridningen av Covid-19 under mars 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i
världen med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. En snabb inbromsning i ekonomin har effekter
på investeringsportföljen. Börsutvecklingen har varit mycket svag särskilt under mars såväl i Sverige
som internationellt. Värdet på stiftelsens placeringar har i slutet av mars 2020 minskat med 14,3 %.
Trots den negativa utvecklingen överstiger marknadsvärdet av stiftelsens placeringar bokfört värde.
Stiftelsen följer den ekonomiska utvecklingen nära samt följer myndigheternas rekommendationer för
att minimera effekterna för stiftelsen på kort och lång sikt.
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Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond 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. Förvalt
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty
relsen 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 misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm
ningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av
ser 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 årsre
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för
väntas 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
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut
ifrån 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 be
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll.
— skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

— utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar.
— drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak
tor 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 uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä
sentliga 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 styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie
rat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Dahlins biblioteks- och kulturfond
år 2019.
Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelsela
gen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el
ler om det finns skäl för entledigande, eller
— på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse
förordnandet 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

Ljungby den

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och haren professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går ige
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

■" ö _$r*~ /^

KPMG AB

Michael Brunosson
Auktoriserad revisor
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Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
829001-5091

Förvaltningsberättelse
Ljungby Kommun får härmed, såsom förvaltare av Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond,
med säte i Ljungby, lämna redovisning för sin förvaltning av stiftelsens verksamhet under år 2019.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen är en avkastningsstiftelse. Stiftelsen förvaltar inga andra stiftelser. Samtliga belopp anges i
kronor om inget annat anges.
Stiftelsens ändamål
Av fondens avkastning skall årligen 10 procent läggas till kapitalet. Resterande del av avkastningen
skall årligen vid varje läsårs slut enligt lärarkollegiets bestämmande utdelas till därtill förtjänta elever
vid läroanstalten (Sunnerboskolan) och bosatta i Ljungby kommun.

Främjande av stiftelsens ändamål
Stiftelsen har främjat sitt ändamål genom att dela ut stipendier på 20 533 kr till 25 elever på
Sunnerbogymnasiet.

Disponibelt av årets resultat
Utdelning och förändring i för utdelning disponibla medel (fritt kapital) framgår nedan.
2019

2018

23 002
-20 533

21 265
-21 000

Kvarstående disponibla medel
Årets utdelningsbara resultat

2 469
18613

265
22 737

Vid årets utgång disponibla medel

21 082

23 002

Vid årets början disponibla medel
Under året beviljade anslag och stipendier
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Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
829001-5091

Resultat och ställning - rättvisande bild över utvecklingen
Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet är placerad med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Ljungby kommun samförvaltning och
de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser. Ett särskilt
årssammandrag har upprättats över Ljungby kommun samförvaltning.
Marknadsvärdet av stiftelsernas gemensamma förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut
till 46 541 858 tkr (38 708 725 kr).
Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut
till 779 562 kr (644 818 kr).
Stiftelsens andel av samförvaltningen var 1,67497 % den 31 december 2019.

Flerårsöversikt
Belopp i kr
Förvaltningsresultat
Fritt eget kapital
Beviljade anslag
Förmögenhet

2019
20
21
20
779

681
082
533
562

2018
25
23
21
644

264
004
000
818

2017
23
21
16
682

628
265
593
366

2016
18 436
16 593
15 872
648 522

2015
16
15
15
610

848
872
400
857

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

Förändring eget kapital
Bundet
eget kapital
Belopp vid årets ingång
Beviljade anslag
Årets resultat
Kapitalisering av löpande avkastning
Omföring av realisationsresultat

616 353

Belopp vid årets utgång

628 328

2 068
9 907

Fritt
eget kapital
23
-20
30
-2
-9

002
533
588
068
907

21 082

/T
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Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
829001-5091

2019

2018

Stiftelsens intäkter
Fondutdelningar
Räntor

22 360

-

27 406
9

Summa intäkter

22 360

27 415

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-1 679

-2 151

Förvaltningsresultat

20 681

25 264

9 907

11 021

Resultat efter finansiella poster

30 588

36 285

Årets resultat

30 588

36 285

Resultaträkning

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

Not

2
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Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
829001-5091

2019-12-31

2018-12-31

645 706
27

636 607
27

645 733

636 634

Kassa och bank

4012

3 055

Summa omsättningstillgångar

4012

3 055

649 745

639 689

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

628 328
21 082

616 353
23 003

Summa eget kapital

649 410

639 356

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

335

333

Summa kortfristiga skulder

335

333

Balansräkning

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Inteckning
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital och skulder

649 745

639 689
4
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Stiftelsen tillämpar lättnadsreglerna för mindre företag.
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen
erhållit eller kommer erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna består av
aktieutdelningar, fondutdelningar och räntor.
Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor som inte får förbrukas för
avkastningsstiftelsens ändamål redovisas direkt mot eget kapital när den erhålls.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Värdepappersportföljen består huvudsakligen av aktier, fonder och räntebärande tillgångar.
Räntebärande värdepapper bedöms normalt komma att innehas till slutförfallodagen. Över- och
underkurser på förvärvade obligationer behandlas som ränta och fördelas över värdepapprets
kvarvarande löptid med successiv justering av bokförda värdet.
I den mån marknadsvärdet för vissa värdepapper sjunkit under det bokförda värdet, bedöms
förhållandet inte vara bestående och därför vara av mindre betydelse för stiftelsens ställning. Vid
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov har portföljmetoden tillämpats.
Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på placeringarna
redovisas som upplupen intäkt i resultaträkningen.
Eget kapital
Eget kapital indelas i bundet och fritt kapital. Det bundna kapitalet utgörs av ursprunglig donation,
eventuella senare gåvor och kapitaliseringar samt ackumulerat omplaceringsresultat. Fritt eget kapital
utgörs av de medel, som vid varje bokslutstillfälle är disponibla för utdelning.
Beviljade anslag
Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital. Beslutade ej utbetalda anslag bokförs som kortfristig
skuld.
.

Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
829001-5091

Not 2

7(8)

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
2019

2018

9 950

11 319

-43

-298

9 907

11 021

2019

2018

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande och avgående tillgångar

636 634
9 099

623 820
12 814

Utgående bokfört värde

645 733

636 634

Aktiefonder
Bokfört värde
Marknadsvärde

453 487
583 783

478 173
485 281

Räntefonder
Bokfört värde
Marknadsvärde

192 219
192 074

158 434
156 789

Inteckning Dragaryd 2:14

27

27

Summa bokfört värde
Summa marknadsvärde

645 733
775 885

636 634
642 096

Realisationsvinster
- fondandelar
Realisationsförluster
- fondandelar
Summa realisationsresultat

Not 3

Långfristiga värdepappersinnehav

Stiftelsens tillgångar ingår som en del i den samförvaltade depån Ljungby kommun anknutna stiftelser.
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Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond
829001-5091

Not 4

Händelser efter balansdagen

Den snabba spridningen av Covid-19 under mars 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i
världen med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. En snabb inbromsning i ekonomin har effekter
på investeringsportföljen. Börsutvecklingen har varit mycket svag särskilt under mars såväl i Sverige
som internationellt. Värdet på stiftelsens placeringar har i slutet av mars 2020 minskat med 14,3 %.
Trots den negativa utvecklingen överstiger marknadsvärdet av stiftelsens placeringar bokfört värde.
Stiftelsen följer den ekonomiska utvecklingen nära samt följer myndigheternas rekommendationer för
att minimera effekterna för stiftelsen på kort och lång sikt.
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Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls minnesfond 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. Förvalt
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty
relsen 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 misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm
ningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av
ser 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 årsre
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för
väntas 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
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut
ifrån 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 be
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll.
— skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

— utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar.
— drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak
tor 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 uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä
sentliga 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 styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie
rat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Dora och Gustav Strömvalls min
nesfond år 2019.
Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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

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

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
----- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el
ler om det finns skäl för entledigande, eller
— på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse
förordnandet 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

Ljungby den

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och haren professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går ige
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

cZ^iZå-O S- /*/

KPMG AB

Michael Brunosson
Auktoriserad revisor
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Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel
829000-7866

Förvaltningsberättelse
Ljungby Kommun får härmed, såsom förvaltare av Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel,
med säte i Ljungby, lämna redovisning för sin förvaltning av stiftelsens verksamhet under år 2019.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen är en avkastningsstiftelse. Stiftelsen förvaltar inga andra stiftelser. Samtliga belopp anges i
kronor om inget annat anges.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att sedan 1/10 av avkastningen årligen lagts till kapitalet, använda resterande
del till hjälp åt behövande inom kommunen. Får ej täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med
utdebiterade medel.

Främjande av stiftelsens ändamål
Stiftelsen har främjat sitt ändamål genom att dela ut 13 000 kr som hjälp åt behövande.

Disponibelt av årets resultat
Utdelning och förändring i för utdelning disponibla medel (fritt kapital) framgår nedan.
2019

2018

38 979
-13 000

24 379

Kvarstående disponibla medel
Årets utdelningsbara resultat

25 979
12 361

24 379
14 600

Vid årets utgång disponibla medel

38 340

38 979

Vid årets början disponibla medel
Under året beviljade anslag och stipendier

0
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Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel
829000-7866

Resultat och ställning - rättvisande bild över utvecklingen
Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet är placerad med andra stiftelser i syfte att uppnå bästa möjliga
kapitalförvaltning. Den gemensamma förvaltningen benämnes Ljungby kommun samförvaltning och
de ingående tillgångarna är således samägda av samtliga ingående stiftelser. Ett särskilt
årssammandrag har upprättats över Ljungby kommun samförvaltning.
Marknadsvärdet av stiftelsernas gemensamma förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut
till 46 541 858 kr (38 708 725 kr).
Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut
till 521 050 kr (430 356 kr).
Stiftelsens andel av samförvaltningen var 1,11953 % den 31 december 2019.

Flerårsöversikt
Belopp i kr
Förvaltningsresultat
Fritt eget kapital
Beviljade anslag
Förmögenhet

2019
13
38
13
521

735
340
000
050

2018
16 222
38 979
0
430 356

2017
15
24
8
441

127
379
800
004

2016
11
19
8
417

938
565
700
261

2015
10
17
8
391

924
521
400
442

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

Förändring eget kapital
Bundet
eget kapital
Belopp vid årets ingång
Beviljade anslag
Årets resultat
Kapitalisering av löpande avkastning
Omföring av realisationsresultat

387 730

Belopp vid årets utgång

395 717

1 374
6613

Fritt
eget kapital
38
-13
20
-1
-6

979
000
349
374
613

38 340

Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel
829000-7866
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2019

2018

Stiftelsens intäkter
Fondutdelningar
Räntor

14 923
0

17713
6

Summa intäkter

14 923

17 719

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-1 188

-1 497

Förvaltningsresultat

13 735

16 222

6 614

7 158

Resultat efter finansiella poster

20 349

23 380

Årets resultat

20 349

23 380

Resultaträkning

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

Not

2
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Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel
829000-7866

2019-12-31

2018-12-31

431 581
18

424 874
18

431 599

424 892

Kassa och bank

2 682

2 039

Summa omsättningstillgångar

2 682

2 039

434 281

426 931

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

395 717
38 340

387 730
38 979

Summa eget kapital

434 057

426 709

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

224

222

Summa kortfristiga skulder

224

222

434 281

426 931

Balansräkning

Not

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Inteckning
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital och skulder

Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel
829000-7866
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Stiftelsen tillämpar lättnadsreglerna för mindre företag.
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen
erhållit eller kommer erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna består av
aktieutdelningar, fondutdelningar och räntor.
Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor som inte får förbrukas för
avkastningsstiftelsens ändamål redovisas direkt mot eget kapital när den erhålls.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Värdepappersportföljen består huvudsakligen av aktier, fonder och räntebärande tillgångar.
Räntebärande värdepapper bedöms normalt komma att innehas till slutförfallodagen. Över- och
underkurser på förvärvade obligationer behandlas som ränta och fördelas över värdepapprets
kvarvarande löptid med successiv justering av bokförda värdet.
I den mån marknadsvärdet för vissa värdepapper sjunkit under det bokförda värdet, bedöms
förhållandet inte vara bestående och därför vara av mindre betydelse för stiftelsens ställning. Vid
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov har portföljmetoden tillämpats.
Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på placeringarna
redovisas som upplupen intäkt i resultaträkningen.
Eget kapital
Eget kapital indelas i bundet och fritt kapital. Det bundna kapitalet utgörs av ursprunglig donation,
eventuella senare gåvor och kapitaliseringar samt ackumulerat omplaceringsresultat. Fritt eget kapital
utgörs av de medel, som vid varje bokslutstillfälle är disponibla för utdelning.
Beviljade anslag
Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital. Beslutade ej utbetalda anslag bokförs som kortfristig
skuld.

Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel
829000-7866
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Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
2019

2018

6 643

7 357

-29

-199

6 614

7 158

2019

2018

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande och avgående tillgångar

424 892
6 707

403 166
21 726

Utgående bokfört värde

431 599

424 892

Aktiefonder
Bokfört värde
Marknadsvärde

303 105
390 194

319 135
323 880

Räntefonder
Bokfört värde
Marknadsvärde

128 476
128 380

105 739
104 642

Inteckning Dragaryd 2:14

18

18

Summa bokfört värde
Summa marknadsvärde

431 599
518 592

424 892
428 539

Realisationsvinster
- fondandelar
Realisationsförluster
- fondandelar
Summa realisationsresultat

Not 3

Långfristiga värdepappersinnehav

Stiftelsens tillgångar ingår som en del i den samförvaltade depån Ljungby kommun anknutna stiftelser.

Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel
829000-7866

Not 4
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Händelser efter balansdagen

Den snabba spridningen av Covid-19 under mars 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i
världen med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. En snabb inbromsning i ekonomin har effekter
på investeringsportföljen. Börsutvecklingen har varit mycket svag särskilt under mars såväl i Sverige
som internationellt. Värdet på stiftelsens placeringar har i slutet av mars 2020 minskat med 14,3 %.
Trots den negativa utvecklingen överstiger marknadsvärdet av stiftelsens placeringar bokfört värde.
Stiftelsen följer den ekonomiska utvecklingen nära samt följer myndigheternas rekommendationer för
att minimera effekterna för stiftelsen på kort och lång sikt.
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Till styrelsen i Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel, org. nr 829000-7866

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälpmedel 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. Förvalt
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty
relsen 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 misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm
ningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av
ser 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 årsre
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för
väntas 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
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut
ifrån 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 be
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll.
— skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

— utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar.
— drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak
tor 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 uppmärk
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä
sentliga 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 styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie
rat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Social samfond för allmänna hjälp
medel år 2019.
Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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

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

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
----- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el
ler om det finns skäl för entledigande, eller
— på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse
förordnandet 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
Ljungby den

^ ^

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går ige
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

^ A

KPMG AB

fans)
Michael Brunosson
Auktoriserad revisor
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Sammanställning av räkenskaperna
2019
Stiftelsen Social samfond för äldreomsorg
Org nr 829000-7890
Ljungby Kommun får härmed, såsom förvaltare av Stiftelsen Social samfond för äldreomsorg, med
säte i Ljungby, lämna redovisning för sin förvaltning av stiftelsens verksamhet under år 2019.
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen är en avkastningsstiftelse. Stiftelsen förvaltar inga andra stiftelser. Samtliga belopp anges i
kronor om inget annat anges.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att sedan 1/10 av avkastningen årligen lagts till kapitalet, använda resterande
del till hjälp åt behövande inom kommunen. Får ej täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med
utdebiterade medel.

Främjande av stiftelsens ändamål
Stiftelsen har främjat sitt ändamål genom att dela ut 2 100 kr till behövande personer.

Disponibelt av årets resultat
Utdelning och förändring i för utdelning disponibla medel (fritt kapital) framgår nedan.
2019

2018

5 078
-2 100

2 729
0

Kvarstående disponibla medel
Årets utdelningsbara resultat

2 978
1 961

2 729
2 349

Vid årets utgång disponibla medel

4 939

5 078

Vid årets början disponibla medel
Under året beviljade anslag och stipendier

Stiftelsen Social samfond för äldreomsorg
829000-7890
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Resultaträkning

2019

2018

Stiftelsens intäkter
Fondutdelningar
Räntor

2 547
0

3 030
1

Summa intäkter

2 547

3 031

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-368

-421

Förvaltningsresultat

2 179

2 610

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

1 129

1 225

Resultat efter finansiella poster

3 308

3 835

Årets resultat

3 308

3 835

Stiftelsen Social samfond för äldreomsorg
829000-7890
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2019-12-31

2018-12-31

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Inteckning

73 623
3

72 525
3

Summa anläggningstillgångar

73 626

72 528

Kassa och bank

458

348

Summa omsättningstillgångar

458

348

74 084

72 876

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

69 107
4 939

67 760
5 078

Summa eget kapital

74 046

72 838

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

38

38

Summa kortfristiga skulder

38

38

74 084

72 876

Balansräkning
Tillgångar

Omsättningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

Summa eget kapital och skulder

/f
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Michael Brunossén
Auktoriserad revisor
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Till styrelsen i Stiftelsen social samfond för äldreomsorg, org. nr 829000-7890

Rapport om sammanställningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av sammanställningen över stiftelsens tillgångar och skulder vid räkenskapsårets utgång samt dess inkomster och
utgifter ("sammanställningen") för Stiftelsen social samfond för äldreomsorg för år 2019.
Enligt vår uppfattning har sammanställningen i allt väsentligt upprättats i enlighet med stiftelselagen.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att sammanställningen upprät
tas enligt stiftelselagen och för att stiftelselagen tillämpas vid upprät
tandet av sammanställningen. Styrelsen ansvarar även för den in
terna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
sammanställning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av sammanställningen ansvarar styrelsen för be
dömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Anta
gandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att lik
videra stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något re
alistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida sam
manställningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 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. Fel
aktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i sammanställningen.
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
sammanställningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut
ifrån 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 misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll.
— skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk
ningsåtgärder 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 an
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar.
— drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av sammanställ
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäker
hetsfaktor 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 uppmärk
samheten detta. 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 sammanställningen, däribland upplysningarna, och
om sammanställningen återger de underliggande transaktion
erna och händelserna i enlighet med stiftelselagen.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie
rat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av sammanställningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen social samfond för äldreomsorg
för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende 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.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelsela
gen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el
ler om det finns skäl för entledigande, eller
— på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftel
seförordnandet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer

Ljungby den

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och haren professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går ige
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

- 0 S'- /

KPMG AB

Michael Brunosson
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse
Ljungby kommun får härmed, såsom förvaltare av Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond,
802480-8027, med säte i Kronobergs län, lämna redovisning för sin förvaltning av stiftelsens
verksamhet under räkenskapsåret 2018-11 -06 -2019-12-31.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen har bildats under 2018 efter ett testamentariskt förordnande av Lennart Svensson.
Stiftelsen är en avkastningsstiftelse. Stiftelsen förvaltar inga andra stiftelser.
Samtliga belopp anges i svenska kronor om inget annat anges.
Stiftelsen kommer fr.o.m. 2020-01-01 att ingå i Ljungby Kommun samförvaltade stiftelser.
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att efter ansökan lämna bidrag till sådana opolitiska organisationer som
bedriver kultur-, barn- och/eller ungdomsverksamhet inom Berga församling.

Främjande av stiftelsens ändamål
Detta är stiftelsens första verksamhetsår och framöver kommer utdelning att ske enligt
efterskottsprincipen.

Disponibelt av årets resultat
Utdelning och förändring i för utdelning disponibla medel (fritt kapital) framgår nedan.
2018-11-06
-2019-12-31
Vid årets början disponibla medel

0
0

Kvarstående disponibla medel
Årets utdelningsbara resultat

279 780

Vid årets utgång disponibla medel

279 780

3(8)

Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond
802480-8027

Resultat och ställning - rättvisande bild över utvecklingen
Förmögenhet
Marknadsvärdet för stiftelsens förmögenhet uppgår vid räkenskapsårets slut
till 19 038 124 kr (0 kr).

Flerårsöversikt
Belopp i kr

2018/19

Förvaltningsresultat
Fritt eget kapital
Beviljade anslag
Förmögenhet

294 505
279 780
0
19 038 124

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

Förändring eget kapital
Bundet
eget kapital
Belopp vid stiftelsens bildande
Beviljade anslag
Årets resultat
Omföring till/från bundet kapital
- realisationsresultat
- avyttring fastighet
- kapitalisering av löpande avkastning
Belopp vid årets utgång

8 477 221

Fritt
eget kapital
-

9 672 649
-274 998
9 653 142
14 725

274 998
-9 653 142
-14 725

17 870 090

279 780

Bundet eget kapital har enligt stiftelsens föreskrifter tillgodoförts 5 % av det redovisade
förvaltningsresultatet.

ft
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Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond
802480-8027

Resultaträkning

Not

2018-11-06
-2019-12-31

Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar
Fondutdelningar
Avyttring fastighet

2 357
300 670
9 653 142

Summa intäkter

9 956 169

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-8 522
9 947 647

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

2

-274 998

Resultat efter finansiella poster

9 672 649

Årets resultat

9 672 649
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Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond
802480-8027

Balansräkning

Not

2019-12-31

3,4

17 982 045

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

17 982 045

85 359

Kassa och bank

181 284

Summa omsättningstillgångar

266 643

Summa tillgångar

18 248 688

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

17 870 090
279 780

Summa eget kapital

18 149 870

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder

98 818

Summa kortfristiga skulder

98 818

Summa eget kapital och skulder

18 248 688

Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond
802480-8027
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Stiftelsen tillämpar lättnadsreglerna för mindre företag.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till verkligt värde. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen
erhållit eller kommer erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkterna består av
aktieutdelningar, fondutdelningar och räntor.
Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Gåvor som inte får förbrukas för
avkastningsstiftelsens ändamål redovisas direkt mot eget kapital när den erhålls.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering
sker utifrån anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och
övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument.
Instrumenten redovisas i balansräkningen när stiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Värdepappersportföljen består huvudsakligen av aktier, fonder och räntebärande tillgångar.
Räntebärande värdepapper bedöms normalt komma att innehas till slutförfallodagen. Över- och
underkurser på förvärvade obligationer behandlas som ränta och fördelas över värdepapprets
kvarvarande löptid med successiv justering av bokförda värdet.
I den mån marknadsvärdet för vissa värdepapper sjunkit under det bokförda värdet, bedöms
förhållandet inte vara bestående och därför vara av mindre betydelse för stiftelsens ställning. Vid
bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov har portfölj metoden tillämpats.
Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip. Upplupen ränta på placeringarna
redovisas som upplupen intäkt i resultaträkningen.
Eget kapital
Eget kapital indelas i bundet och fritt kapital. Det bundna kapitalet utgörs av ursprunglig donation,
eventuella senare gåvor och kapitaliseringar samt ackumulerat omplaceringsresultat. Fritt eget kapital
utgörs av de medel, som vid varje bokslutstillfälle är disponibla för utdelning.
Beviljade anslag
Beviljade anslag redovisas mot fritt eget kapital. Beslutade ej utbetalda anslag bokförs som kortfristig
skuld.
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Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond
802480-8027

Not 2

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
2019-12-31

Realisationsvinster
- aktier
- fondandelar
Realisationsförluster
- aktier
- fondandelar

-11 720
-297 153

Summa realisationsresultat

-274 998

Not 3

368
33 507

Aktier
2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
- Försäljningar/avyttringar

38 163
-38 163

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

Utgående bokfört värde

0

Not 4

Fonder
2019-12-31

Årets förändringar
- Investeringar under året
- Försäljningar/avyttringar

33 501 192
-15 519 147

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

17 982 045

Utgående bokfört värde

17 982 045

Marknadsvärde

18 870 300

Antal

Specifikation andelar
DIS Sve Beta WID
DISSRI GlbWld
DIS EUCoSBdWIshd
DIS SveRanta Wld

35
48
17
3

657,9436
646,0670
418,7738
243,1587

Bokfört
värde

Marknadsvärde

6 333 918
6 712 903

6 860 232

1 757 880
3 177 344

7 104 758
1 765 218
3 140 092

17 982 045

18 870 300

je
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Not 5

Händelser efter balansdagen

Den snabba spridningen av Covid-19 under mars 2020 har skapat stora osäkerheter i Sverige och i
världen med negativa effekter på ekonomin i allmänhet. En snabb inbromsning i ekonomin har effekter
på investeringsportföljen. Börsutvecklingen har varit mycket svag särskilt under mars såväl i Sverige
som internationellt. Värdet på stiftelsens placeringar understiger det bokförda värdet med 1 445 tkr i
slutet av mars 2020. Stiftelsen följer den ekonomiska utvecklingen nära samt följer myndigheternas
rekommendationer för att minimera effekterna för stiftelsen på kort och lång sikt.

Ljungby 2020 - 0'S -IJj
För Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond

Min revisionsberättelse har avlämnats den ^/

Michael Brunosson
Auktoriserad revisor
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Till styrelsen i Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond, org. nr 802480-8027

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond för räkenskapsåret 2018-11-06-2019-12-31.
Enligt min 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. Förvalt
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty
relsen 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 misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm
ningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply
ser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen av
ser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säker
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis
ionen. Dessutom:
— identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll.
— skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in
terna kontrollen.

— utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar.
— drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan
fortsätta verksamheten.
— utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden
tifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Lennart Svenssons minnesfond
för räkenskapsåret 2018-11 -06—2019-12-31.
Enligt min uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obe
roende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

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

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt ut
talande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
— företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el
ler om det finns skäl för entledigande, eller
— på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse
förordnandet 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 ersätt
ningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella be
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhål
landen som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och över
trädelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Jag går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

Ljungby den 15 maj 2020

Michael Brunosson
Auktoriserad revisor
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