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DEN LJUSNANDE FRAMTID 
ÄR VÅR!

Nu står vi precis i början av sommaren och grönskan är 
ljuvlig runt omkring oss. Försiktigt kan vi nu äntligen börja öppna 
upp samhället igen även om det fortfarande gäller att vara noggrann 
och följa restriktionerna. Det är dock ingen tvekan om att längtan 
efter en mer normal vardag är stor och coronakrisen har varit en stor 
utmaning för våra verksamheter och tiden med Covid-19 har verkli-
gen tvingat oss att lösa våra uppdrag på helt nya sätt. Digitaliserings-
takten har ökat markant vilket också lärt oss att arbeta klimatsmar-
tare och effektivare när vi inte längre reser på samma sätt och arbetar 
mer hemifrån.

Hållbar framtid
Att som kommun arbeta mer klimatsmart spelar också en avgörande 
roll för vår hållbara framtid. Därför kan jag med stor glädje meddela 
att Ljungby kommun förbättrat sig i rankingen kring Sveriges bästa 
miljökommun där vi nu är 13:e bästa kommun i kommungruppen  
”Mindre städer och landsbygdskommuner”.  Det är ett kvitto att på 
att vi faktiskt arbetar långsiktigt med miljö- och hållbarhetsfrågorna 
och att vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar.

Tillitsbaserad styrning
Med tillit och invånarens upplevelse och kunskap i fokus följer bättre 
resultat därför har vi infört tillitsbaserad styrning i Ljungby kom-
mun. Det är viktigt med en tydlig vision, tydliga mål och en tydlig 
strategi, det vill säga en tydlig väg för att nå den uppsatta visionen 
och målen. Det krävs också en bra kultur och en god arbetsmiljö så att 
människor både kan, vill men framförallt vågar tänka nytt och prova 
nya vägar. I dagarna har vi precis fått tillbaka medarbetarenkäten 
som visar på ett mycket positivt resultat, exempelvis så ser 94,6 % av 
våra anställda fram emot att gå till jobbet*! Det är fantastiskt roligt att 
vi har så engagerade och motiverade medarbetare som trivs i Ljungby 
kommun. Tillsammans fortsätter vi utveckla kommunen och skapa 
en positiv rörelse i organisationen och oavsett position så har vi sam-
ma mål och det är tillsammans vi lyckas! 

Jag vill verkligen rikta mitt varmaste tack till er alla för ett fantas-
tiskt genomfört arbete. Jag kan inte nog betona hur otroligt stolt jag 
är över alla er medarbetare i Ljungby kommun som har hanterat 
arbetsuppgifterna så väl i denna svåra tid och mött krisen med nya 
innovativa arbetssätt.  

Jag vill önska er alla en riktigt fin sommar! Med frisk luft, sol och 
värme kommer vi stå stärkta när vi möter en ny spännande höst och en 
ljusnande framtid!

*Summa av svaren "stämmer mycket bra, stämmer bra och stämmer varken bra eller 
dåligt.

JENNIE VIDAL
KOMMUNDIREKTÖR
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kommunikationsavdelningen@ljungby.se

!

Som anställd i Ljungby kommun 
har vi en del förmåner. En av våra 
mest synliga förmåner är med-
lemskapet i personalklubbarna: 
Nonstop och Contur. 

NonStop
I Nonstop är alla som är anställda 
tre månader eller längre medlem-
mar automatiskt. Genom Nonstop 
kan vi ta del av gratis träningspass 
och en mängd rabatter, erbjudan-
den och utlottningar. Dessutom 
erbjuder de en mängd olika aktivi-
teter. Dessa presenteras alltid
här i Tvärdraget och på intranätet.

Contur
Contur är en konstklubb som du 
aktivt måste gå med i. Väl med i 
klubben kan avgiften dras på lönen 
så att det sker automatiskt. Contur 
arrangerar aktiviteter och köper in 
konstverk som lottas ut varje år. Det
kostar 200 kr/år att vara medlem. 
Hur du gör läser du på intranätet: 
intranet.ljungby.se/contur.

Aktivitetsbidrag och entré till 
simhallarna
Du som gillar att simma och basta: 
du vet väl om att vi har kostnadsfri 

entré till kommunens badanlägg-
ningar? Ta med ditt Nonstop-med-
lemskort till simhallen så har du 
fri tillgång. Och ja, det gäller även 
utebaden. 

För att främja vår hälsa och att vi 
rör på oss har vi möjlighet till ett 
aktivitetsbidrag. För att få bidraget 
ska du stå för halva kostnaden själv
och så kan du få bidrag för reste-
rande halva av kostnaden upp till  
1 000 kr/år. Du söker bidraget
senast den sista november. Hur du 
gör hittar du information om på in-
tranätet och i personalhandboken.

Massagebidrag
Det finns ett massagebidrag också. 
Du kan få 200 kr/behandling för 
max 5 behandlingar/år. Alla med-
arbetare kan söka massagebidrag 
oavsett tjänstgöringsgrad förutsatt 
att man har en sammanhängande 
anställning på minst tre månader.

Löneväxling och fler semester-
dagar
Tillsvidareanställda som tjänar 
mer än 8,07 inkomstbasbelopp 
kan löneväxla till pension. Lägsta 
beloppet är 1 000 kronor. 

Träning, rabatter och bidrag
En skön massage, en simtur och en stund i bastun, möjlighet att studera och en massa roliga aktiviteter med kollegor. Aktivitets-
bidrag, massagebidrag och hotellrabatt. Vet du vilka personalförmåner du har? Det hoppas vi verkligen! Annars får du läsa på 
här, samt i den fulla informationen som finns på intranätet. En del av förmånerna gäller även timanställda, fast med kanske lite 
annorlunda regler. Så missa inte att kolla vad just du har möjlighet till!

Du kan också byta ditt semester-
dagarstillägg mot ledig tid. Du som 
har 25 semesterdagar kan få 4 extra 
lediga dagar och du som har 31 eller 
32 semesterdagar kan få 5 extra
dagar ledigt. 

Cykel
Tillsvidareanställda kan skaffa en 
förmånscykel genom löneavdrag. 
Några gånger om året kan man 
beställa en cykel som man hyr i 36 
månader, och när det är dags står 
det alltid på intranätet. Då kom-
mer sen ett mejl med utbudet och 
information och tid för möjlighet 
att prova cyklar. 

Fördelar med förmånscykel:
• Billigare än att köpa en cykel

eller elcykel ute på stan
• Spar pengar på transport till

och från jobbet
• Miljövänligt alternativ
• Cykelhjälm ingår
• Bygger upp hälsan
• Support under hela 36 må-

nadsperioden.
• Förmånligare försäkringar än

som privatperson
• Alla kan välja en kvalitetscykel

Gratis träningspass
Via NonStop har  vi möjlighet till 
kostnadsfria träningspass på trä-
ningsanläggningen Träna i Ljungby. 
Se schemat med aktuella pass på 
intranätet. 

Fler förmåner
Det finns fler förmåner såsom års-
kort på Länstrafiken eller möjlighet 
att hyra stuga.

Mer detaljer kring förmånerna kan 
du läsa på intranätet och i perso-
nalhandboken.

6
HEMESTRATIPS 

INFÖR SOMMAREN

ALLT FINNS PÅ 
INTRANÄTET
Information om förmånerna finns 
på intranätet. En del kräver ansö-
kan, så missa inte sista datum för att 
skicka in den om du är intresserad 
av något! 

Som anställd har du massor med förmåner!

Save the date:  
Cykelvisning 25/8
Vi som är tillsvidareanställda i Ljungby kommun har 
möjlighet att skaffa en förmånscykel. Visning: den 
25 augusti, kl. 11-18, vid Kvarteret fritiden, bakom 
Sunnerbohallen.
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Smått och gottSmått och gott

Efter år av renovering står vårt 
kulturhus äntligen klart och den 18 
september är det dags för invigning. 
Vi bjuder in till biovisning, rund-
vandringar i huset och flertal trevliga 
aktiviteter i och omkring huset. Den 
som passerar huset redan idag kan se 
husets nymålade fasad och den fan-
tastiska nya skylten men Grand har 
fått mycket mer än så! Bland annat 
finns här nya flexibla ytor på båda 
våningarna, balkongerna är öppna för 
fler åskådarplatser och en ny kafeteria 
med inglasad veranda och uteplats. 
Lokalen är numera tillgänglighetsan-
passad och mycket mer. 

Så missa inte att boka in dagen för 
invigning redan idag så kommer mer 
information när vi närmar oss.  

Innan du går på 
semester:
• Hänvisa din telefon om du har någon. 

• Se till att någon annan kan läsa din e-post och 
sätt in autosvar att du är frånvarande. 

• Du som hanterar fakturor - ställ din inkorg. 

• Skriv i Teams att du är frånvarande . 

• Önska dina kollegor en skön ledighet.

AKTUELLA 
PROJEKT
Hjortsbergsenheten utökas med 
ny högstadieskola 
Vi ska bygga en ny 7-9-skola 
med plats för 375 elever intill den 
nybyggda Hjortsbergskolan för F-6 
(förskoleklass till årskurs 6). Infar-
ten till 7-9 skolan blir vid parke-
ringen i början av Hjortstigen. Den 
gamla skolbyggnaden i tegel ska 
rivas innan byggnation påbörjas 
eftersom den nya skolan till viss del 
kommer att ligga där den gamla 
står idag.  

Ekebackenskolan byggs ut 
Skolan utökas från F-5 till F-6, med 
två parallellklasser per årskurs som 
tidigare. Anpassningar ska göras i 
en del av den befintliga skolbygg-
naden samt en tillbyggnad på ca 
450 kvadratmeter med klassrum, 
tillhörande utrymmen samt lärar-
arbetsplatser. 

Arbeten på plats påbörjas i slutet av 
maj 2021. 

Invändiga arbeten i befintlig del 
pågår under sommaren. 

Därefter påbörjas arbetet med till-
byggnaden. 

Bygg- och renoveringsprojekt i 
förstudiefas 
Arbetet påbörjas ofta flera år innan 
det syns något på plats. Byggna-
tionen påbörjas först i fas 5. Nu 
pågår arbete i förstudiefasen enligt 
investeringsprocessen för följande 
verksamhetslokaler;  
• Skola/förskola vid Bolmens

östra strand
• Kånna förskola 
• Kvarteret Fritiden 
• Ny idrottshall på Stensberg-

skolan 

Fler projekt
Fler aktuella projekt hittar du alltid 
på vår webbplats. Läs mer på 
www.ljungby.se/projekt. 

Äntligen inviger vi Grand!Fasetten - vägen till arbete och studier
Vad händer när unga människor inte har någon arbetsplats att gå till? Att hamna utanför arbetsmarknaden riskerar att skapa ett ut-
anförskap, och ett utanförskap i ung ålder riskerar i sin tur att påverka individers självkänsla, självförtroende och framtidstro. Samtidigt som arbetsgivare 
anser sig ha svårt att hitta kompetens och personal anser nästan 70 procent av unga män och kvinnor i åldern 15–24 år att de har otillräcklig information om 
arbetsmarknaden för att göra medvetna val för sin framtid. Att befinna sig i, eller vara på väg mot ett utanför-
skap är därför inte bara kostsamt för individen, utan även för samhället i stort.  

Med bakgrund av forskning inom området har Ljungby, Alvesta, Markaryd och Älmhults kommun skapat ett 
projekt som tar avstamp i att hjälpa unga att navigera sig för ett framtida arbetsliv. Projektet, som kallas 
"Faset-ten - vägen till arbete och studier" vill genom individanpassade insatser hjälpa unga män och kvinnor i 
åldern 15–24 år som i dagsläget står utanför arbetsmarknaden att göra medvetna val till ett framtida arbetsliv.   

Projektet har delvis ett förebyggande syfte där målgruppen ungdomar 15–17 år ska fångas upp för att vägledas 
till de framtidsmöjligheter som finns för dem som fortfarande går i skolan. I målgruppen unga 18–24 år finns 
de som inte är sysselsatta med varken arbete eller studier och som genom en individuell handlingsplan coachas 
mot en väg in i arbetslivet. Insatserna som erbjuds har sin utgångspunkt i individerna och i näringslivets behov 
lokalt och regionalt.  

Projektet, som kommer att pågå fram till år 2023 finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) och 
medverkan-de kommuner, där Ljungby kommun står som projektägare och projektleds av Helena Liljeström.   

Är du nyfiken på att veta mer om projektet? Kontakta Helena via mejl på helena.liljestrom@ljungby.se  vid 
eventuella frågor eller funderingar.

Resultat i korthet 
från medarbetar- 
enkäten 
I våras genomfördes en medarbetarenkät om 
oss som arbetsgivare, sin chef och sin arbets-
situation. Sammanställningen är klar och 
kommer inom kort att publiceras på intranä-
tet. Men här kommer några smygtittar ur re-
sultatet (svarsalternativen "stämmer mycket 
bra" och "stämmer ganska bra" summerat): 
• 1 808 av er svarade på enkäten. 
• 93,9 procent tycker deras arbete känns 

meningsfullt. 
• 80,4 procent ser fram emot att gå till 

arbetet. 
• 68,8 procent kan rekommendera oss som 

arbetsgivare till sina vänner. 
• 89,9 procent är insatta i sin verksamhets 

mål.
• 93,2 procent vet vad som förväntas av 

dem i deras arbete. 
• 79,6 procent har en chef som visar upp-

skattning för deras arbetsinsatser. 
• 86,3 procent har en chef som visar för-

troende för dem. 
• 85,5 procent har en chef som ger förut-

sättningar att ta ansvar i arbetet. 
• 78,2 procent har förtroende för sin chef. 
• 75,1 procent tycker att det finns en bra 

laganda på deras arbetsplats. 
• 75,2 procent anger att deras arbetsplats 

kännetecknas av tillit och ömsesidig 
respekt.

• 60,8 procent tar del av de hälsofrämjan-
de aktiviteter/den friskvård som erbjuds. 

• Aktivitetsbidrag, NonStop och 
massagebidrag är de aktiviteter som 
flest anger att de använder. 

Res Grönt
Sedan 2018 har vi i länet minskat koldioxidut-
släppen från transportsektorn! Andelen person-
transporter med kollektivtrafik, cykel och gång har 
ökat. Det visar undersökningar om resvanor. 

-Till viss beror det på pandemin men den positiva 
utvecklingen beror också på att vi i större grad 
använder fossilfria bränslen och reser något mer 
miljövänligt, säger Hanna Svahnström, miljöstra-
teg.

Det finns en policy och verksamhetsplan för hur 
vi ska resa på ett tryggt och säkert vis i tjänsten 
samtidigt som resorna uppfyller kraven på miljö, 
ekonomi och effektivitet.  

Vill du resa mer miljösmart? Du vet väl att du kan 
hyra cyklar och att vi kan resa med kollektivtrafi-
ken till ett förmånligare pris genom löneavdrag? 

Du kan läsa mer om Res grönt i gröna Kronoberg 
här: http://blogg.regionkronoberg.se/resgront/?-
page_id=367 

Vad gör dig 
glad? Få din 
bild av det på 
ett elskåp i 
Ljungby
Det är temat för de bilder vi vill ha 
till en ny omgång elskåp i Ljungby. 

Till hösten kommer vi på Ljungby 
Energi att klä in ett antal elskåp – 
och vi vill ha din hjälp. Skicka in 
bilder till tavling@ljungby-energi.
se så kommer vi att välja ut några 
stycken. Vi vill ha ditt bidrag senast 
1 augusti.  

Bilden behöver inte vara tagen i 
Ljungby, men vi vill inte att de ska 
vara några ”tydliga” ansikten på bil-
derna. Genom att skicka in bilderna 
så ger ni oss rättighet att använda 
dem fritt.

Bilaga om Ljungby
Visionen om att växa tillsammans är le-
vande och här samarbetar kommun, region, 
akademi, näringsliv och föreningar. I en 
bilaga i Dagens Industri lyfter vi några av de 
spännande områden vi arbetar med: grön vät-
gas, den unika sagobygden, samarbetet över 
gränserna, om det goda logistiska läget och 
om vattnet som gör oss i Ljungby unika.

Visionen om att forma framtiden tillsam-
mans och att växa blir tydlig i reportaget som 
beskriver hur kommun, Region Kronoberg, 
näringslivet och akademin samarbetar kring 
välfärdsteknik.

Läs på www.ljungby.se/di.

300 feriearbetare
I år tar vi i Ljungby kommun emot ungefär 300 som-
marjobbande ungdomar på feriearbete. Vi har en hel 
del sommarvikarier och vi har studentmedarbetare 
på plats hos oss under sommarmånaderna.  

Ta hand om dem på bästa sätt. Förhoppningsvis är 
de våra framtida kollegor. 
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Semester på hemmaplan

Kultur och fritid 
bjuder in till en  
aktiv sommar

Vi står vid ännu en sommar som inte kommer bli som vanligt. Tiden är oviss 
och mycket har fått ställas in, men det är inte något som hindrar  

kultur- och fritidsförvaltningen.  

Med ett år av beslut med kort varsel och omberäkningar har förvaltningen lärt 
sig mycket och sommaren kommer bli långt ifrån aktivitetslös. En arbetsgrupp 
med representanter från alla verksamheter har satt ihop ett gediget sommar-

program för kommunens alla invånare.  

Upptäck kommunen där du bor och/eller jobbar i sommar

Programmet för sommaren 
2021 kommer verkligen 
att innehålla lite av varje. 
Det bjuds på ett par ny-

heter men även gamla klassiker som 
under många år varit populära.

Sunnerboskoj
En återkommande aktivitet är 
Sunnerboskoj, som är en sommar-
lovsaktivitet som riktar sig till barn 
och unga 6-16 år. Den här sommaren 
är det hela åttonde året det ge-
nomförs och det är fortfarande lika 
uppskattat.  
- Det känns så roligt att kunna 
erbjuda så många olika typer av 
aktiviteter, vi har ett bra utbud även 
i år. Vi drar igång under vecka 26 
och håller på i 4 veckor. I år besö-
ker vi hela 10 småbyar runt om i 
kommunen och kommer även finnas 
på plats vid Sunnerbohallen under 
7 dagar. Vi ser verkligen fram emot 
att möta alla härliga besökare, säger 
Chatarina Lundgren, samordnare 
för Sunnerboskoj. 

Sommarläsning och häng
Fler aktiviteter som vi känner igen 
från tidigare år är självfallet biblio-
tekets projekt läs i sommar och hög-
läsningssommar. Där barn och unga 
som läser under sitt sommarlov till 
slut får komma och hämta en gåva i 
form av en bok. En annan återkom-
mande aktivitet, bara från förra året, 
är bibliotekets och Fritidsbankens 
sommarhäng. Varje vardag vid fint 
väder, befinner sig personal från 
dessa verksamheter utanför biblio-
teket i Ljungby för trevligt häng, en 
mängd aktiviteter och en och annan 
utmaning.  

Workshops
Sommaren bjuder också in till 
workshops, både för de lite yngre 
och lite äldre. Kulturskolan håller i 
två olika på temat film och bild och 
form medan fritidsgården har inlett 
ett samarbete med Lokal16 och kör 
workshops i bland annat musikpro-
duktion, ljusteknik och tryck.  

Hårt arbete och bidrag
Mängden av aktiviteter grundar sig 
mycket i ett hårt arbete från förvalt-
ningens alla verksamheter men även 
tack vara både lokala men också 
statliga lovpengar.  

Hela sommalovsprogrammet
Hela lovprogrammet hittar du på 
www.ljungby.se/sommarlov  

Friluftslivets år 
Och som om inte allt detta vore 
nog sätter vi dessutom stort fokus 
på naturen under hela 2021, under 
projektnamnet Friluftslivets år 2021. 
Detta är ett samarbetsprojekt mellan 
organisationer och andra personer 
som vill engagera sig i uteaktiviteter. 
Satsningen går även under kam-
panjnamnet Luften är fri.  

Totalt är det cirka 150 medaktörer 
som arrangerar aktiviteter under 
Friluftslivets år 2021 och kampanj-
namnet Luften är fri. Aktiviteterna 
genomförs över hela Sverige och är 
öppna för alla. Vi i Ljungby kommun 
är självklart med.  
- Det är roligt att få vara med och 
inspirerar människor till att hitta 
nya områden. Många av våra egna 
invånare får genom det här möjlig-
het att hitta ut och upptäcka platser 

i vår kommun som de inte visste 
fanns, säger turismsamordnare 
Michaela Rogal.  

Friluftslivets år ska särskilt 
vända sig till ovana friluftsutövare, 
eller nya i naturen. Om människors 
välbefinnande och hälsa ökar av att 
vistas i naturen är det viktigt att alla 
människor ges samma möjlighet att 
vistas i naturen och ha tillgång till 
friluftsliv.  

Olika månadsteman  
Friluftsåret har bland annat blivit 
indelat i olika månadsteman, där 
man varje månad sätter fokus på en 
specifik aktivitet. Under maj månad 
fick vi varje dag tips på fantastiska 
naturreservat i vår kommun i Tourist 
Centers sociala kanaler och nu i juni 
handlar det om att äta ute och alla 
möjligheter det bär med sig.  
- Så gör du inte det redan idag, följ 
då visit Ljungby i våra sociala ka-
naler och ta del av alla härliga tips. 
Eller varför inte dela med dig av dina 
egna tips genom att tagga visit-
ljungby i dina inlägg, säger Monica 
Fransson, turismsamordnare. 

text: Emelie Andersson Bild: Alexander Hall och Chatalina Lundgren

BOKTIPS
Biblioteket erbjuder alltid 
massor av bra boktips till dig 
som behöver. Här kommer 
två av dem, från bibliotekarie 
Katarina Malmberg, för dig 
som vill resa utan att lämna 
trädgården.  

FEEL GOOD 

”Je m´apelle Agneta” är en 
feelgood bok som författaren 
Emma Hamberg själv läst in 
som ljudbok på ett mycket 
roligt och levandegörande 
sätt. Agneta bor med Magnus 
som är fanatisk fågelskåda-
re och cykelfantast och är 
nyttigheten själv. Barnen är 
stora och bor på andra orter. 
Agneta känner att det fattas 
något får syn på en annons 
om att passa någon pojke i 
Frankrike och råkar svara på 
den. Plötsligt befinner hon 
sig i ett annat land och ska 
passa en dement man som 
heter Einar och hon kan ju 
inte ens franska… men hon 
upptäcker många nya delar 
av sig själv. 

BERÖRANDE

En berörande och uppröran-
de samtidsskildring men ab-
solut läsvärd är ”Amerikansk 
jord” av Jeanine Cummings. 
Man kastas in i handlingen 
från första sidan och befinner 
sig i en komplicerad historia 
som tvingar en vanlig mam-
ma att fly och utsätta sig själv 
och sin son för onormala 
strapatser. I bakgrunden finns 
en obesvarad kärlekshistoria, 
men framförallt en inblick i 
hur omständigheter kan få en 
att fatta beslut som man inte 
visste man var kapabel till.  

Sunnerboskoj återvänder. 

Visitljungby.se, 
utflyktstips och 
aktiviteter  
- även för vana
Ljungbybor
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–Det är roligt att se att elevernas 
utbildning efterfrågas och att de får 
märka det direkt, säger Marie.

Distansundervisning 
Under det senaste året har även 
vård- och omsorgsutbildningen 
påverkats av pandemin och tvingats 
att periodvis endast ha distansun-
dervisning. Överlag har undervis-
ningen fungerat bra och de berättar 
att de har lärt sig jättemycket när det 
kommer till att undervisa digitalt på 
distans.  
– Självklart har man saknat elever-
na jättemycket och tyckt att det varit 

tråkigt att bara undervisa via en 
dator – det är ju inte därför som jag 
valt att vara lärare, men jag tycker 
att det har fungerat jättebra, säger 
Tasse.  
– Jag tycker också att det har 
fungerat jättebra och ser en del stora 
vinster i att det har blivit lättare för 
elever att delta i undervisningen 
trots att de varit tvungna att vara 
hemma med sjukt barn till exempel. 
Det är en stor fördel för eleverna att 
slippa halka efter men ändå kunna 
vara hemma, säger Elina. 

Arbetsplats Arbetsplats 

ag kliver in i en sal som inte alls 
liknar ett vanligt klassrum och 
det är det inte heller, det är det så 
kallade metodrummet på vård- och 
omsorgsutbildningen på Sunner-
bogymnasiet. Här möts man av 
sängar, blodtrycksmanschetter, 
hemsjukvårdsrum, tvättrum, rull-
stolar, bälten och allt som man som 
undersköterska använder i sin roll 
när man är färdig. 
– Att arbeta som vårdlärare på Sun-
nerbogymnasiet är berikande, säger 
Elina Andersson som är en av sju 
lärare som undervisar på vård- och 
omsorgsutbildningen.

På vård- och omsorgsutbildningen 
kan man utbilda sig till underskö-
terska på två sätt. Eleven kan välja 
utbildningen på gymnasiet och läser 
då i tre år. Ett annat alternativ är att 
gå utbildningen som en vuxenut-
bildning efter gymnasiet på 1,5 år. 

Utbildningen är likvärdig oavsett 
vilken typ man går och förutsätt-
ningarna för jobb är mycket höga.  
– Det är ju allmänt känt att det är en 
stor brist på undersköterskor både 
inom kommun och region och det 
känns fint att vi får vara med att 
utbilda nya undersköterskor hela 
tiden, berättar Marie Karlsson som 
är lärare. 

Marie arbetade innan som under-
sköterska på medicinavdelningen på 
Ljungby lasarett där hon ansvarade 
för att ta emot studenter som skulle 
göra praktik, eller APL som det 
kallas. Det var så hon kom i kontakt 
med studenter för första gången och 
tyckte att det var så roligt att hon för 
fem år sen började att arbeta som 
lärare istället.  

Gemensamt för alla lärare som 
arbetar på vård- och omsorgsutbild-
ningen är att de tidigare har arbetat 
inom vården, antingen inom sluten- 
eller öppenvård och där träffat och 
handlett studenter. För många var 
det också där intresset för undervis-
ning väcktes. 
– När jag började att ta emot sjuk-
sköterskestudenter så tyckte jag att 
det var så roligt och jag saknade dem 
så mycket mellan APL-perioderna, 
berättar Elina Andersson. Elina 
arbetade som sjuksköterska i 10 år 
innan hon kände att hon ville byta 
bana och utbilda sig till yrkeslärare 

och börja arbeta som vårdlärare.  

Anastasios Chatzivassilion (”Tas-
se”), vårdlärare på Vuxenutbildning-
en, berättar om hans väg till att bli 
lärare. 
– Det var samma för mig, jag job-
bade som sjukgymnast och började 
handleda universitetsstudenter och 
tyckte att pedagogiken var så in-
tressant och spännande. Jag kände 
att det ger så mycket att jag valde att 
byta bana.

Mötet med elever ger mest 
Eleverna som går vård- och om-
sorgsutbildningen på vuxenutbild-
ningen är i alla åldrar, från 20–60 år 
och har olika kulturella bakgrunder 
och tidigare arbetslivserfarenheter.  
– Det är en stor och rolig utmaning 
att möta vuxna med så mycket 
tidigare kunskap med sig från olika 
områden och att vi ska utbilda dem 
åt samma håll, förklarar Elina.
– Det bästa och roligaste med att 
vara lärare är mötet med alla elever, 
fyller Marie i.
– Och det är så roligt att se elever 
som i början av terminen sitter långt 
ifrån varandra på introduktionen 
men som under terminens gång 
succesivt närmar sig varandra. Det 
sker möten från olika kulturer och 
över olika åldrar som kanske aldrig 
annars hade skett men det gör det 
här, förklarar Elina.

Populär utbildning  
Vuxenutbildningen har antagning 
till sin vård- och omsorgsutbildning 
två gånger per år och kursstarten till 
hösten är full. 
– Det är jätteroligt att intresset för 
vår utbildning ökar och växer och att 
vi får elever inte bara från Ljungby 
utan även från Älmhult, Markaryd 
och Strömsnäsbruk, berättar Marie. 
– Ja, och en annan rolig förändring 
är att antalet sökande män till ut-
bildningen ökar, vilket jag tycker är 
mycket positivt, säger Tasse.

Och solskenshistorierna är många. 
Det har hänt flera gånger att det 
har börjat elever som blivit av med 
sina tidigare jobb av en eller annan 
anledning och tänkt att de tillfälligt 
ska ta ett jobb inom vården, men 
som istället känner att de hamnat 
helt rätt och då påbörjat en under-
sköterskeutbildning.   

Det är även flera elever som fått en 
tillfällig anställning inom vården 
och trivts väldigt bra men som vill 
skapa en tryggare arbetssituation 
och därför valt att studera till un-
dersköterska. Det har i många fall 
lett till att eleverna blivit erbjudna 
anställningar innan utbildning-
en är avklarad. Eleverna har flera 
APL-perioder (praktikperioder) 
vilka brukar vara en bra väg för elev-
erna att erbjudas jobb.  

Välkommen till vård- och omsorgsutbildningen!

Här utbildas eftertraktade 
och stolta undersköterskor

J
 Anastasios Chatzivassilion (”Tasse”) trivs som vårdlärare.

Hela gänget som utbildar inom vård och omsorg.  

text och bild Evelina Jahnsén

OM VO
Vård- och 
omsorgsprogrammet på 
gymnasiet är ett 
yrkesprogram som leder till 
en yrkesexamen för den som 
vill arbeta inom hälso- och 
sjukvård, psykiatri, 
äldreomsorg och med 
personer som har 
funktionsnedsättning. Efter 
avklarade studier får du en 
yrkesexamen och kan 
påbörja din yrkesbana direkt 
eller fortsätta att studera 
inom yrkeshögskolan.

Elina Andersson får sin puls kollad. 

Har saknat 
eleverna  men 

det digitala 
har fungerat 

bra. 



inför byggstart. Gällande trafiken tar 
jag hjälp av vår trafiktekniker Peter 
för att hitta lösningar. Vi har en plan 
A, plan B och en plan C, för det 
måste bara funka på plats när vi drar 
igång, säger Mikael Eriksson, 
projektledare. 

Mikael finns med genom hela 
projektet och har ett nära samarbete 
med entreprenörer.  
- Jag är mycket ute på byggplatser-
na. Ingen dag är den andra lik och 
det blir aldrig som man tänkt sig. Det 
är varierande och det gillar jag! 

Andra exempel på infrastrukturpro-
jekt gäller vatten och avlopp. Många 
har nog hört talas om överförings-
ledningar för VA från Ljungby till 
Bollstad och även till Bäck, där 
projektering pågår.  

Bara toppen på isberget syns 
Det är en lång procedur att planera 
för att bygga och utveckla en 
välfungerande infrastruktur. Ofta 
krävs flera utredningar och under-
sökningar, arbetsmiljöplaner och 
även tillstånd hos myndigheter som 
Länsstyrelsen som kan ha 
handläggningstider på uppemot 10 
månader.  
- Det är en längre väg än jag trodde 
innan, säger Mikael som tidigare har 
jobbat i den privata sektorn.

Äldre ritningar och annan 
dokumentation stämmer inte alltid 
överens med verkligheten. 
- När vi gräver hittar vi ofta gamla 
ledningar som inte finns med på 
ritningarna och en del ligger inte där 
de verkar finnas. Det gör att vi får 
bygga om, koppla om ledningar, 
ändra och anpassa till de befintliga 
förhållandena på platsen. Det påver-
kar tidplanen allra mest.  
- Även om vi följer tidplanen tycker 
folk det tar för lång tid, säger Peter.  
Det är inte så konstigt eftersom det 
man ser bara är toppen på isberget. 
Mycket av det som behöver rustas

upp finns under marken – lednings-
nätet som förser alla med vatten, 
värme, el och fiber. Många känner 
inte heller till vilka förberedelser som 
krävs innan man kan sätta igång, och 
hur komplext det är att koppla om 
vattenledningar som helst ska funka 
för alla dygnet runt.   
- Vi måste ha koll på helheten. Där 
har vi utvecklats tillsammans och 
fortsätter att göra det för att det ska 
bli så bra som möjligt för alla 
inblandade aktörer, säger Mikael. 

Många invånare berörs  
På Bergagatan och Skånegatan be-
rörs många människor, vilket ställer 
krav på information. Mikael har en 
ständig dialog med fastighetsägare 
och andra aktörer som berörs, träffar 
dem i ett tidigt skede, letar möjlig-
heter och samarbeten och är öppen 
med att det kommer bli struligt under 
byggtiden.   
- Personlig dialog med folk på plats 
är oslagbart! Tack vare fastighets-
ägare och näringslivet så hittar 
vi alltid vägar och lösningar för 
framkomlighet. Jag möts ibland av 
attityden "det kommer aldrig gå", 
men det gör det när vi samarbetar.

Regnfall simuleras i datorn 
Isabel jobbar med vatten och avlopp 
och får frågor från alla håll att lösa. 
- Ett exempel är fastighetsägare som 
får in dagvatten på sin tomt som vi 
behöver hitta en lösning för, berättar  
hon. 
Dagvatten är regnvatten som 
leds ner i ett system av dagvatten-
ledningar. På en del ställen behövs 
fördröjningsdammar som tar emot 
vattnet, som den intill Märta Ljung-
bergsvägen med en liten fontän i.  

- Att det blir fint och vackert är bara 
en bi-effekt. Jag är en tekniker, 
skrattar Isabel, mitt uppdrag är att 
dimensionera dammen och se till att 
den kan ta emot dagvatten. Hur lång, 
djup och bred behöver den vara? Ska 
den klara ett 5 eller 10-årsregn,

 eller mer? Och vad blir konsekven-
sen om den inte tar emot allt? 
För att kunna beräkna det jobbar 
Isabel i ett program där hon gör 
simuleringar för olika regnmängder.  
- Som ingenjör på kommunen har 
jag direkt tillgång till fakta om VA-
ledningsnät, fastighetsgränser, 
markägande med mera i databaser 
och geografiska informationssys-
tem (GIS), vilket underlättar mycket 
säger Isabel. 

Trafiken ska flyta på, säkert 
såklart  
Trafiken påverkas allt som oftast. 
Det är där trafiktekniker Peter 
Johansson kommer in i bilden.  
- Om en väg stängs av mer än en dag 
skriver vi en LTF och skickar till 
polisen, räddningstjänsten, ambu-
lansen, lokaltrafiken och 
Transport-styrelsen. Så de vet om 
vilka vägar de ska ta. Vi har ett bra 
samarbete med dem, säger Peter.

Det som tar mest av Peters tid är 
grävtillstånd och TA-planer.  
- När någon ska gräva på kommu-
nens mark behöver man ta hänsyn 
till våra ledningsnät. Därför krävs 
grävtillstånd, som jag beviljar, innan 
man påbörjar. Om någon behöver 
”inkräkta” på allmän platsmark 
behövs en trafikanordningsplan. Det 
är ett krav för att de ska få vara på 
eller i anslutning till våra vägar och 
jobba, för trafiksäkerheten, säger 
Peter. 

Avdelningen tar också emot många 
synpunkter om trafikfrågor från 
invånare, vilket leder till att säker-
heten kan förbättras. 
- Vi har en åtgärdslista med det vi får 
in och utifrån den kommer vi ut och 
mäter hastigheter för att kunna göra 
rätt prioriteringar.

- Jobbet är omväxlande, det är aldrig 
samma problem att lösa. Jag kan 
faktiskt inte komma på något dåligt, 
jag trivs jättebra! avslutar Peter. 

Coronapandemin
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Varför tar 
det alltid så 

lång tid?
Undrar 
många.  

 Svaret får 
du som läser 

reportaget. 

Nya bostadsområden, industriområ-
den, ledningar för vatten och avlopp 
(VA), gator, gång- och cykelvägar, 
kommunens egna och andra aktö-
rers byggprojekt, centrumplaner, 
trafikfrågor och torghandel är bara 
några exempel på vad de hanterar. 
- Det är lätt att göra en plan men 
svårt att få den att hänga ihop hela 
vägen. Arbetet ska samordnas och 
ske i rätt ordning. Det vi gör ska 
fungera med alla andra funktio-
ner så vi måste vara flexibla, säger 
Mattias Sjögren som är kommunens 
planeringschef. 

Planeringsavdelningen består utöver 
honom av tre projekteringsingenjö-
rer, en projekteringsledare, två pro-
jektledare och en trafiktekniker. De 
tillhör tekniska förvaltningen och är 
lite av en spindel i det stora nätet av 

infrastruktur i kommunen. 
- Vi jobbar nära VA-avdelningen 
och gatuavdelningen främst, även 
exploateringsavdelningen. Det finns 
ingen skarp gräns mellan våra av-
delningar och det är jag glad för. Det 
är mycket som hänger ihop och sker 
samtidigt, säger Mattias. 

Arbetet handlar mycket om 
infrastrukturprojekt 
Några projekt som syns nu är 
ombyggnaden av Skånegatan/
Hammarrondellen, Bergagatan och 
VA-arbeten på Nygatan. Syftet med 
dem är gemensamt - att säker-
ställa att nätet av ledningar och 
gator fungerar idag och i många år 
framöver. 

En stor del av arbetet sker långt 
innan det syns något på plats. Först 

in är projekteringsingenjörerna 
som reder ut förutsättningarna och 
lägger grunden med utredningar, 
beräkningar, ritningar och tillstånd. 
-  Att projektera är att beräkna 
dimensioner, göra terrängmodeller, 
reda ut hur många som är anslutna 
till en ledning och så vidare. 

Det är mycket att utreda innan det 
blir bygghandlingar av det, och rit-
ningarna är bara en liten del, säger 
Isabel Richter som är projekterings-
ingenjör. Hon arbetar bland annat i 
CAD-program och ritar allt digitalt.
-  Vi tar fram digitala modeller som 
entreprenörerna sedan kan styra 
sina grävmaskiner efter. 

Under projekteringen deltar även 
projektledaren.  
- Det är mycket som ska vara klart 

De jobbar mycket i det dolda 
- mitt i nätet av infrastruktur och utveckling
Planeringsavdelningen. Vad i hela friden jobbar de med? Planerar hela dagarna? Nej, namnet säger 
inte allt. Det handlar om infrastruktur, samhällsbyggnad och samhällsplanering. Deras vardag består 
av arbete med trafik, projektering och projektledning när kommunen rustas för framtiden.

text: Catarina Bengtsson Bild: Catarina Bengtsson och  Mikael Eriksson

Mikael och Peter sköter projekt och trafik, här på Skånegatan. 
- Även när vi skyltar och informerar så kör många rakt förbi avspärrningarna, på cykelvägar och över gräs. 

Det var ett skådespel här när vi stängde av trots alla skyltar och förvarningar, berättar Mikael och Peter. 

TRE BEN 
Trafik och tillstånd - trafik-
utredningar och trafikmätningar, 
TA-planer, markupplåtelser, flytt 
av övergivna fordon, grävtillstånd 
och parkeringstillstånd med mera.  

Projektering – det stora förarbetet. 
Tar fram ritningar och andra 
handlingar inför upphandling och 
byggnation, kostnadsberäkningar 
med mera. 

Projektledning - håller ihop, styr 
och leder arbetet framåt. En 
projektledare är med hela vägen 
genom projektering, utförande 
och avslut.  

På kommunens webbplats 
www.ljungby.se/projekt/
infrastruktur kan du läsa mer om 
några av de projekt som 
planeringsavdelningen arbetar 
med. 

ORDLISTA
Optokabel – samma sak som 
fiberkabel. Opto betyder ljus. 

TA-plan - trafikanordningsplan, 
visar hur man leder trafiken förbi 
platsen på ett trafiksäkert sätt.  

LTF - lokal trafikföreskrift, trafik-
regler som gäller i vår kommun, t.ex. 
hastighet eller parkering. 

Allmän platsmark - ett område 
avsett för gemensamt behov, t.ex. 
gata, torg eller park. 

Markupplåtelse - att nyttja 
kommunens mark för annat än 
avsett ändamål t.ex. byggbod, 
container, byggställning, ute-
servering. 

CAD – Computer-aided design.

Såhär såg det ut under Bergagatan/Södra Torggatan. 
Ledningar för fjärrvärme, el, fiber, dricksvatten, dag- och spillvatten. 

Till höger en ritning som visar samma korsning.
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Tillitsbaserad styrning och ledning Smått och gott

Medarbetare och invånare är 
kommunens största tillgång  

En länga av gråa moduler på 
Ågårdsvägen. Fyrkantiga, 
personlighetslösa moduler som 
har stått där i flera år, men där 
innanför väggarna är det allt 
annat är grått och tråkigt. När 
man går in på gården ser man 
spår av lek, liv och rörelse - här 
har förskolan Haraberget haft 
sin verksamhet sen årsskiftet.  

Den som öppnar dörren in till 
förskolan och möts av stora, luftiga 
lokaler och stora fönster med här-
ligt ljusinsläpp. I rummet bredvid 
pågår kanske ett kojbygge – kojan 
ska byggas ända upp till Karlsson 
på Taket.  

På Förskolan Haraberget går 74 
barn utspridda på fyra avdel-
ningar: Älvan, Trollet, Draken 
och Pysslingen, alla med åldrarna 
1-5 år. Förskolan Haraberget låg 
tidigare på Harabergsgatan men 
där ska det byggas en ny förskola 
som preliminärt är färdig kring 
årsskiftet 2023/2024.  
– Det var några intensiva dagar 
kring jul men när vårterminen 
började den 8 januari kunde vi 
glatt öppna dörrarna och välkom-
na alla barn in i våra nya lokaler, 
berättar rektor Marie Svensson.

När förskolan flyttade in i modu-
lerna fick personalen och barnen 
lära sig att börja äta alla måltider 
gemensamt i en matsal, något som 
kändes nytt och lite nervöst. Hur 
skulle det bli? Nu efter fem måna-

der känns det så skönt att kunna 
gå ifrån avdelningen och äta på ett 
annat ställe.  
– Vi slipper avbryta leken för att 
förbereda för mat, istället kan vi 
låta allt ligga kvar och fortsätta 
efter maten, det är kanon! säger 
Marie.

Modulerna användes tidigare av 
Hjortsbergsskolan årskurs F-3. Det 
krävdes ett kreativt sinne och en 
hel del möbler och ommöblering 
för att fylla de tidigare klass-
rummen och skapa kreativa små 
lekmiljöer för barnen. I ett före 
detta klassrum ryms nu myshörna, 
skapar-hörna, kiosk, bygghörna 
och bord för att lägga pussel eller 
att rita. Rummen kopplas ihop av 
grupprum där de lite större barnen 
kan gå in och leka eller ha disco 
med discokulan och glittret som 
hänger i taket.  

Den enda nackdelen som Marie 
ser det med att vara i modulerna 
är utegården. För att får en härlig 
miljö för utelek har pedagogerna 
även här tänkt till och varit kre-
ativa och numera sker utelekarna 
på flera olika sätt. Ena dagen leker 
de på Hjortsbergsskolans skolgård, 
nästa i Brunnsparken och tredje i 
hembygdsparken.  
- Det har fungerat otroligt bra! Jag 
är så imponerad över personalen 
och barnen som fann sig i de nya 
lokalerna och den nya miljön di-
rekt, avslutar Marie Svensson. 

Förskola tillfälligt i 
moduler

e som har kommit längst 
har arbetat i flera år. Vår 
resa började i vintras när 
politikerna beslutade att 
vi ska arbeta med tillits-

baserad styrning och ledning. 
-Det är fantastiskt att vi startat den-
na förändringsresa. Tillitsbaserad 
styrning och ledning är styrning, 
kultur och arbetssätt med fokus på 
vår verksamhets syfte och kundens 
behov, det vill säga kommuninvå-
nare och de vi är till för, säger Jennie 
Vidal, kommundirektör.    Det hand-
lar även om att skapa ett helhets-
perspektiv i organisationen och att 
beslut ska fattas så nära verksam-
heten som möjligt.

Förändringar tar tid 
Från och med i år och till och 
med år 2023 ska hela organisationen 
få utbildning och filosofin imple-
menteras. Kommunens chefer har 
fått en bok och efter sommaren fort-
sätter deras utbildning. Under våren 

har ledande politiker och tjänsteper-
soner varit med på föreläsningar och 
workshops. Genom att utveckla 
samarbetet mellan våra folkvalda 
politiker och tjänstepersoner kom-
mer vi nå bättre resultat. Vi har olika 
roller men samma mål: att leverera 
högkvalitativ service och tjänster till 
invånare och företag. 
- Det är viktigt att rollerna mellan 
politiker och tjänstemän är tydliga 
och att man skickliggör varandra för 
att tillsammans nå uppsatta mål. I 
beslutsprocesser är det grundläg-
gande att beslut fattas på rätt nivå 
och att det är väl känt att politiker 
beslutar om VAD-frågan, vad de 
politiskt vill åstadkomma, med-
an tjänsteorganisationen ansvar 
för HUR-frågan, hur det politiska 
beslutet ska genomföras, förklarar 
Jennie Vidal.

 3 000 anställda med potential 
Grunden för filosofin är att ha tillit 
till varandra och varandras kom-

petens och att beslut fattas så nära 
verksamheten som möjligt.   
- Min grundinställning är att alla 
vill göra ett gott arbete. Det är be-
tydande att välja att lita på de man 
samarbetar med och ha positiva för-
väntningar. Tillit måste man bygga 
och för det krävs en god kultur och 
god arbetsmiljö så att vi kan, vill och 
framförallt vågar tänka nytt. Ibland 
går det inte som man tänkt sig, då 
måste vi våga prata om vad vi borde 
gjort annorlunda. På så sätt blir vi 
starkare, lär oss och skapar utveck-
ling. Det finns alltid flera perspektiv: 
vi är 3 000 anställda var och en med 
inneboende potential och kraft. 
Den kraften ska vi ta vara på, säger 
Jennie. 

 Att våga   
Förändringar kräver mod: att 
våga bidra, att våga prata om det 
som inte gick som det var tänkt och 
mod att släppa taget. Jennie: 
-Politiker och chefer har ett stort 

ansvar och som ledare ska man ange 
mål och visa vägen. För att göra 
det behöver vi våga tänka nytt. Led-
arna är oerhört viktiga i att skapa en 
miljö med respekt, förtroende och 
trygghet.  

-När man bygger tillit så måste 
normen i kulturen vara öppenhet: vi 
måste dela information, välkomna 
olikheter och som ledare måste man 
också vara duktig på att informera 
och kommunicera. Med information 
kan man ta ansvar. Varje medarbe-
tare ska kunna påverka och alla ska 
känna att man bidrar till helheten. 
På så vis kan vi ställa om till nya 
krav och vi kan vara ännu stoltare 
över allt det vi gör tillsammans, 
avslutar Jennie. 

Genom att vara lyhörda för kommuninvånarnas behov och använda medarbetares fulla kraft kan 
vi göra verkliga förändringar, förbättringar och därmed skapa effektivare verksamhet. För att ta till 

vara på den kunskap, de initiativ och den kraft som finns behövs tillit. Det är i korthet en beskrivning 
av ledningsfilosofin tillitsbaserad styrning och ledning som det offentliga Sverige allt mer anammar. 
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Mitt jobb som…

Namn: Petronella Rooth

Bakgrund 
– Jag har under hela mitt yrkesverk-
samma liv jobbat på Ljungby kommun, 
men i olika roller. Jag började jobba 
i gruppboende för att sedan fortsätta in i förskolan som såväl barn-
skötare som förskollärare. Därifrån vidare till F-7-lärare, här jobbade 
jag några år i lågstadiet såväl som mellanstadiet. Oftast hamnade jag 
med de elever som på något sätt hade det svårt i skolan så valet att läsa 
vidare till specialpedagog var inte svårt att ta. Jag har under mina se-
naste år jobbat i den centrala elevhälsan där jag hunnit skaffa mig lite 
extra kompetens i bland annat tal och språk och kring hörsel. Under 
det senaste året har jag också jobbat i ett projekt gällande Nyanländas 
lärande som varit oerhört lärorikt och utvecklande. 

Vad gör du på jobbet? 
– Mitt arbete är otroligt allsidigt. Jag jobbar både i förskolan och 
skolan. Jag möter verksamheten på individ- grupp- och organisations-
nivå. Mitt främsta uppdrag är att jobba förebyggande och hälsofräm-
jande tillsammans med övriga professioner i skolan. Detta för att barn/
elever ska ges bästa förutsättningar att nå målen. De ska ges möjlighet 
att utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar och 
behov.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Alla möten med såväl barn/elever som med de vuxna. Att tillsam-
mans med andra förändra och se en positiv utveckling på olika nivåer i 
vår verksamhet. Att få möjlighet att också själv utvecklas i mitt arbete 
och som människa tillsammans med andra.

Specialpedagog

Namn: Magnus Johansson

Bakgrund 
– Jag har jobbat som ekonom i någ-
ra andra kommuner men de senaste 20 åren har jag jobbat i Ljungby 
kommun, varav 15 år som ekonomichef. Jag är född och uppvuxen i 
Ljungby där jag även bor med fru och två barn. På fritiden läser jag 
mycket och spelar tennis. 

Vad gör du på jobbet? 
– Jag är chef över ekonomiavdelningen som jobbar med ekonomifrå-
gor, upphandlingsfrågor och professionella gode män. Det jag annars 
jobbar mycket med är de övergripande ekonomiprocesserna – bud-
get, bokslut och budgetuppföljning, tillsammans med andra chefer, 
ekonomer och politiker. Sedan jobbar jag även med finansfrågor med 
till exempel placering av pengar i olika fonder och låna upp pengar 
vid behov. Jag skriver mycket yttranden eller skrivelser till framför allt 
kommunstyrelsen i ekonomiska ärenden. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Det är väldigt varierande arbetsuppgifter där jag får jobba med en 
mängd olika frågor kopplat till ekonomi. Väldigt bra kollegor både på 
ekonomiavdelningen och kommunen i stort. Även om jag har jobbat i 
kommunen länge så har arbetsuppgifterna hela tiden förändrats och 
utvecklats. 

Ekonomichef

Jennie Vidal och ett gäng från hemsjukvården i Ljungby. 
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19 augusti 
Morgonsimning med frukost 
Vi njuter av utesäsongen på Kro-
noskogsbadet och bjuder in alla 
medlemmar till morgonsimning med 
efterföljande frukost. Badet öppnar 
kl 6.00. Frukost serveras från kl 6.30-
8.00. Badet är gratis men frukosten 
kostar 30 kr. 
Plats: Kronoskogsbadet 
Tid: 6.00-8.00 
Pris: 40 kr 

28 augusti 
SUP Yoga 
Utmana dig med att köra yoga på en 
SUP-bräda. Det ger dig en utmaning 
att yoga på ett instabilt underlag sam-
tidigt ger naturen och vattnet yogan 
en annan dimension.  
Du behöver vara simkunnig på djupt 
vatten. Det funkar bra att yoga i 
träningskläder. Ta med ombytesklä-
der och vattenflaska. Anmäl storlek 
(S-XXL) för lån av flytväst.  
Plats: Angelstad badplats 
Tid: 9.00-10.00 
Pris: 300 kr  

28 augusti 
SUP - Stand up paddle 
Under ledning av Anna Maslovskaya 
testar vi Stand up paddle – SUP. 
Du behöver vara simkunnig på djupt 
vatten. Det funkar bra att paddla i 
badkläder, eller träningskläder, annars 
finns våtdräkt för utlåning.  
Ta med ombyteskläder och vattenflas-
ka. Anmäl storlek (S-XXL) för lån av 
flytväst och eventuellt våtdräkt.  
Plats: Angelstad badplats 
Tid: 10.15-11.15 
Pris: 300 kr 

31/8 & 7/9 eller 12/10 & 19/10 
Padelturnering 
Två tillfällen till spel, ny singeltur-
nering varje vecka enligt en modell 
som heter Americano. Americano är 
en spelform där man lottas med olika 
med- och motspelare i varje match. 
Man spelar själv och samlar poäng. 
Matcherna är korta och poängen från 
alla matcher räknas samman och 
sammanställs i en tabell. Den spelare 
som har flest poäng totalt vinner tur-
neringen. Lånerack och bollar ingår. 
Plats: Ljungby padelcenter, Långg. 14 
Tid: 19.30-21.00 
Pris: 200 kr 

2 september 
Berättarkväll på Ljungby kom-
muns högsta punkt, Hunnsber-
get  
Har du inte varit på Ljungby kom-
muns högsta punkt ännu så passa på. 
Här bjuds du på berättelser från Sa-
gomuseets personal, kaffe och macka 
och dessutom en vidunderlig utsikt. 
Samling: vid parkeringen vid Hunns-
berget kl.17.30. Hemfärd ca.kl.20 
Kostnad: 200 kr 

8 september 
Sminktips på Sussies café  
Välkomna till Sussies café där vi får 
njuta av en räkmacka och alkoholfritt 
bubbel medan vi får sminktips av 
makeup artist Tiina, och möjlighet att 
handla smink till rabatterat pris.  
Det serveras även en god kopp kaffe 
med kaka.  
Plats: Sussies café, Flattinge Gärdet 1 
Tid: 18.00 
Pris:180 kr 

9 september 
Medlemskväll på Intersport  
25% på hela sortimentet på ord pris 
(Gäller ej cykel, beställningsvaror eller 
presentkort).  
Under övriga året gäller 15% rabatt 
på skor och träningskläder (dam 
och herr) vid ett köptillfälle. Medtag 
medlemskort.  
Plats: Intersport, Ringvägen 1A  
Tid: 15.00-18.00 
Kostnadsfritt 

start 14 september 
Padelkurs  
Nybörjarkurs i padel. Ta chansen och 
lär dig grunderna och regler i den 
omåttligt populära träningsformen 
padel. 4 tillfällen, tisdagar vecka 37-40. 
Viktigt att kunna alla tillfällen. Låne-
rack och bollar ingår. 
Plats: Ljungby padelcenter, Långg, 14 
Tid: 19.30-21.00 
Pris: 500 kr 

15 september 
Kango Power  
Kango power är ett utmanade pass för 
benen, mage och höft. Under ledning 
av Maria Berggren får vi testa att 
”hoppa”. Medtag strumpor med höga 
skaft.  
Skor finns att låna, meddela skostorlek 
i anmälan. 
Plats: Puls i Lagan, Parkgatan 1 
Tid: 18.00-18.45 
Pris: 50 kr 

23 september 
Medlemskväll på Jaktia Lagan  
Jaktia har ett brett sortiment inom 
trädgård, skog, fiske, jakt och vapen. 
Snygga fritidskläder, något inför 
jaktsäsongen eller höstfixet i träd-
gården, här hittar du det mesta. 20% 
rabatt på stora delar av sortimentet. 
Visa ditt Nonstopkort för att utnyttja 
erbjudandet.  
Plats: Jaktia Lagan, Laganvägen 8 
Tid: kl.17.00-19.00 
Pris: Kostnadsfritt 

6 oktober 
Digitalt bokcafé  
Känner du att du behöver inspiration 
och tips om nya böcker. 
Passa på att anmäl dig till vårt digitala 
bokcafé där bibliotekarierna Tomas 
och Katarina ger boktips. 
Plats: Digitalt.
Tid: 18.00-19.00 
Kostnadsfritt 

Information från Nonstop
Rabatter 
Du har väl inte missat att medlems-
kortet ger dig rabatter och 
erbjudanden. Till exempel har vi fina 
erbjudanden på flera träningsställen 
i Ljungby,  gratis bad på alla våra sim-
hallar, och rabatter i olika butiker och 
behandlingar. För aktuella erbjudan-
den, kolla på intranätet. 

Medlemskapet i Nonstop är 
personligt. Vid utnyttjande av 
rabatter och erbjudanden ska giltig 
legitimation kunna visas upp.

Genom KAF (Kommunanställdas 
fritidsförbund), som Nonstop är 
medlem i, finns olika rabatter. Läs 
mer på kafinfo.se. 

Res med Personal - 
klubbar i Sydost 
Prisvärda resor till olika delar av 
världen. Du kan boka plats till dig och 
medföljande, se www.personalklub-
ben.com. Läs mer på intranätet. 

Personalklubbar

intranet.ljungby.se/nonstop Ljungby kommunNonstop

Nonstop
Ljungby kommun
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SUP OCH SUP YOGA

FRI TRÄNING PÅ 
TRÄNA 
Kostnadsfri träning på Träna med 
två lunchpass och tre kvällspass 
startar vecka 34. 

För aktuella pass se intranätet i 
augusti.  
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BERÄTTARKVÄLL

Aktiviteter inte bara för medlemmar
Vi hoppas kunna genomföra fler aktivi-
teter under 2021. Håll utkik på intranätet 
samt i e-postutskicken när det dyker upp 
något!   

På flera av våra aktiviteter är även 
icke-medlemmar välkomna, men inte till 
lika subventionerat pris som medlem-
marna. Information om vad som gäller 
står alltid i samband med aktiviteten. 
Men det betyder att man kan njuta av 
kultur-aktiviteter även om man inte är 
medlem.  

Sen sist 
Sen sist har vi hunnit ha vårt årsmöte och 
en digital gallerivisning.  

Inträde på Ljungbergmuseet 20 kr  
Våra medlemmar går på Ljungbergmu-
seet för 20 kr! När du kommer till museet, 
ange att du är medlem i Contur och säg 
namn och personnummer till dem.   
Har du lön från kommunen dras då 20 
kr på din lön senare. Har du inte lön från 
kommunen (är pensionär, förtroende-
vald, föräldraledig utan tillägg, sjukskri-
ven eller liknande) kan du betala via vårt 
plusgiro (se nedan) eller swish (nummer 
finns på museet).  

Förslag och önskemål?  
Har du förslag eller önskemål på aktivi-
teter? Kanske kan du till och med tänka 
dig att anordna något med hjälp av oss 
i styrelsen? Hör gärna av dig till oss till 
anna.gummesson@ljungby.se.  

Information via e-post 
Via vår e-postlista får du information 
om aktiviteter, årsmöte, vernissager med 
mera. Mejla anna.gummesson@ljungby.
se om du vill vara med! Extra viktigt om 
du inte har tillgång till intranätet och 
inte vill missa de där korta snabba akti-
viteterna vi ibland ordnar. 

Vill du bli medlem?
Vill du bli medlem kan du betala in 
medlemsavgiften (200 kronor) på vårt pg 
14 89 59-0, CONTUR - kommunanställdas 
konstklubb, c/o Elsie-Britt Carlsson, 
Norhagen, 340 15 Vittaryd. Är du tills-
vidareanställd dras därefter avgiften på 
lönen i april varje år så länge du vill vara 
medlem.  

Glöm inte att skriva ditt namn,  
personnummer och din adress på in-
betalningskortet.

Behöver du betala in manuellt?
Är du medlem sedan innan men 
föräldra ledig (utan föräldrapenning-
tillägg), sjukskriven, pensionär, eller på 
annat sätt just nu inte får lön från kom-
munen så behöver du betala in avgiften 
manuellt. Är du osäker, kolla på ditt 
lönebesked i april om där är nån avgift 
dragen. Detsamma gäller dig som är 
förtroendevald eller anställd inom något 
av kommunens bolag. Du måste alltså 
betala in medlemsavgiften varje år du vill 
vara med. Glöm inte att göra det innan 
året är slut!

Alla som är anställda eller förtroende valda politiker i Ljungby kommun 
kan bli medlemmar i Contur som är kommunens konstklubb. Varje år 
har vi en utlottning av konstverk bland medlemmarna och anordnar 
aktiviteter. 

CONTUR

Aktuellt från Contur 
– kommunanställdas konstklubb

Chrysoperla-larv som  
fångat en bladlus.

Experten tipsar

Vi är alla experter inom våra jobb. Här tipsar Magnus 
Juhlin på service- och IT-avdelningen oss om de nya 
verktygen för att hantera våra telefoner.  

Avtalet på kommunens gamla telefonväxel löpte ut och upp-
graderades till en mer framtidssäkrad molnväxel från Telenor. 
Det har inneburit en del förändringar för dem med telefoner. 
Den största förändringen är att fasta telefoner försvunnit och 
ersatts av telefon genom datorn och en app i mobilen för att 
hantera sina samtal. I dessa verktyg kan man bland annat 
hänvisa sin telefon.  

I förändringen försvann den gamla telefonkatalogen som 
många var vana vid att använda och därför har IT-avdelningen 
tagit fram en egen lösning för detta. 
– Vi kände att behovet av en telefonbok där man kan söka på 
mer än namn och telefonnummer var så stor att vi inte kunde 
blunda för det och skapade därför en egen lösning för detta, 
säger Magnus.

Telefonboken hittar du på intranätet (i rutan till höger på 
startsidan). Här kan du förutom att söka på namn och tele-
fonnummer även söka på titel, avdelning och speciella sökord. 
Sökorden är hämtade från den gamla telefonkatalogen och kan 
behöva ses över av var och en. Det finns på sidan en länk till ett 
formulär där man kan fylla i sådant som man vill ha ändrat.  

En annan smart lösning är att e-postadresserna och telefon-
numren i telefonboken är klickbara. Klickar du på e-post-
adressen så öppnas ett nytt mejl. Har du loggat in i Telenor One 
X-programmet på datorn och klickar på ett telefonnummer i 
telefonboken så ringer programmet upp personen via datorn.

Här finns alla guider 
Vill du ha fler tips, guider och manualer för att använda telefo-
nen på allra bästa sätt?  Du hittar allt du behöver på intranätet 
under IT och telefoni.

Ny telefonbok 
med utökad sök-
funktion8/9
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Hänt sen sist…

VACCINATION SLUTFÖRD
I slutet på maj avslutades den kommu-
nala vaccinationen mot covid-19. Då 
hade runt 1 800 patienter fullvaccinerats 
av kommunens vaccinationsteam. En 
enorm arbetsinsats av alla inblandade!

BIBLIOTEKEN HAR FÅTT EN NY WEBBPLATS
På samma adress som tidigare, bibliotek.ljungby.se, hittar du nu en ny, 
fräsch och funktionell webbplats med bibliotekens alla tjänster. Få tips 
på evenemang, böcker, hantera dina lån och mycket mer. 

Biblioteket i Ljungby livesände en invigning av webbplatsen på sin 
facebooksida. 

DIGITALA FIRANDEN
Både Valborgsmässoafton och nationaldagen 
fick i år firas digitalt. Vi satte ihop filmer med 
framträdanden av vårtalare och nationaldagsta-
lare samt en massa härliga och duktiga elever från 
Kulturskolan. 

ÅRETS UF-SKOLA
Stort grattis till Sunnerbogymnaiset som i mars 
vann Ung Företagsamhet Kronobergs pris årets 
UF-skola. Vi vill också gratulera Mia Johansson, 
lärare i ekonomi på Sunnerbogymnasiet som 
vann utmärkelsen årets UF-lärare. Som om det 
inte vore nog var det flera av elevernas UF-fö-
retag som vann priser som årets bästa Socialt 
hållbara företag och bästa Ekologiskt hållbara 
företag i Kronoberg bland annat. Bra jobbat alla 
inblandade. 

FÖRSKOLANS DAG
Den 20 maj, var det förskolans dag, något 
som Ekebackensenhetens förskolor – Klö-
verängen och Ekebacken uppmärksamma-
de. Denna dag firas varje år traditionsenligt 
den tredje torsdagen i maj. Dagen bjöd på 
sång och dans med motorik och rörelse i 
fokus. 

DEMOKRATIDEKLARATION 
PÅSKRIVEN
Sverige firar 100 år av demokrati, vilket 
uppmärksammades med genom att 
underteckna deklarationen för en stark 
demokrati! Detta för att visa på att vi 
som organisation under 2021 ska arbeta 
för att stärka och utveckla demokratin. 
Medverkade under signeringen gjorde 
oppositionsråd Anne Karlsson, kommu-
nalråd Lars-Ove Johansson, kommun-
fullmäktiges ordförande Ann-Charlotte 
Wiesel och kommunstyrelsens ordfö-
rande Magnus Gunnarsson.  

BRUNNSGÅRDEN FÅTT ETT LYFT
Genom ett statligt finansierat projekt kunde Brunnsgårdens mötes-
plats renoveras och anpassas till en lugn och hemlik miljö. Samtidigt 
gjordes personalens matsal och vilorum om och innehåller numera 
en helt tyst avskild del, som uppskattas mycket.  
- Det har blivit jättebra i matsalen och vilorummet. Särskilt den tysta 
delen som är avskiljd från matsalen gör att man verkligen kan få en 
paus, berättar Dzenana Coneva och Helena Carlsson som jobbar på
boendet.

DIGITAL FRAMTIDSMÄSSA
Pandemi eller inte så behöver vi göra rekryte-
ringsinsatser. I år var den stora rekryteringsmäs-
san Framtidsmässan digital och vi var givetvis 
med på den. Representanter från kommunen 
svarade på frågor och i vår monter och på vår 
webbplats kunde de intresserade studenterna 
läsa mer, söka jobb direkt och lämna intresse för 
annat.




