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Nu har vi tagit klivet in i 2021 och ett helt nytt år ligger fram-
för oss med såväl utmaningar som nya möjligheter. 2020 har varit 
ett år som präglats av Corona-pandemin och ett år som förändrat 
vår vardag och påverkat oss alla och som också medfört att vi fått 
ställa om både i vårt arbetsliv och privatliv.  Vi behöver jobba i hela 
kommunen för att kunna återstarta och ställa om både under och 
efter coronapandemin och dra nytta av de lärdomar som vi har gjort 
i krisens spår. När det gäller kriser så är det fantastiskt att se hur 
Ljungbyfolket ställer upp för att t.ex. stötta det lokala näringslivet.   

När vi sen också successivt återgår till normalläge kommer det med 
största sannolikhet inte att vara på samma sätt som före coronapan-
demin. Digitaliseringstakten har ökat och förändrat våra beteen-
demönster och arbetssätt på ett sätt som annars skulle tagit flera år 
att genomföra och mer förändring är också att vänta. Tittar man i 
backspegeln så har krisperioder historiskt genererat perioder med 
innovationer och vikten av innovation är kanske av ännu större bety-
delse i dagens läge. Digitalisering av samhället är en stark drivkraft 
som leder till nya beteende och ändrade förväntningar och krav från 
kommunens medarbetare, invånare och företagare.    

Jag vill också dela med mig ett axplock av spännande inslag som 
väntar oss i år. Bland annat så kommer vi fira att demokratin fyller 
100 år och vi kommer arbeta med vårt nya fokusområde “näringsliv”. 
Dessutom kommer vi inviga vårt nyrenoverade kulturhus Grand som 
kommer bjuda på en hel del spännande nyheter. Utöver det kommer 
året genomsyras av vårt spännande utvecklingsprojekt med över-
siktsplanen som politikerna beslutar om hösten 2021.  Översiktspla-
nen har en central roll i kommunernas arbete att formulera strategier 
för en långsiktigt hållbar utveckling och hur vi tillsammans formar 
framtiden mot 35 000 invånare år 2035.  Runt om i kommunen pågår 
och planeras flera byggprojekt, ett par exempel är Regnbågens för-
skola och Harbergsområdet. Dessutom kommer vi att fira friluftsåret 
2021.   

Tillsammans i Ljungby kommun gör vi vårt allra bästa för att leverera 
god service och tjänster till våra kommuninvånare varje dag. För att 
hålla arbetsglädjen vid liv under Coronapandemin initierades under 
början av året ett dansinitiativ (Jerusalema) från kommunens kultur-
skola vilket verkligen spridit stor glädje där anställda med gemensam 
dans visat att vi tillsammans klarar att hålla i, hålla ut och hålla ihop. 
Arbetsglädje skapar dessutom motivation och ”vi -känsla” och glädje 
på jobbet vilket också hänger ihop med resultatet.  

Mitt varmaste tack till er alla för allt fantastiskt arbete som utförs i 
vår kommun varje dag.

KOMMUNDIREKTÖREN 
HAR ORDET

JENNIE VIDAL
KOMMUNDIREKTÖR
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Syftet men enkäten är att ta reda 
på hur medarbetarna upplever sitt 
arbete.  
- Genom att ta reda på det kan vi
utveckla det som fungerar bra och
se vad det är vi behöver arbeta vi-
dare med, berättar HR-strateg Lena
Plomén. 

Chans att bidra till förändring
För dig som är tillsvidareanställd i 
kommunen är den här enkäten en 
möjlighet att anonymt dela med dig 
av dina tankar om din arbetsgivare 
och hur du upplever din arbetssitu-
ation. Det är en chans att bidra till 
en förändring i arbetsmiljön och 
verksamheten.  
- Det är cheferna som ansvarar för
att resultatet redovisas, analyse-
ras och diskuteras på respektive
arbetsplats. Men är det för få som
svarar på en arbetsplats så får inte
chefen resultaten redovisade på
arbetsplatsnivå och det blir svårare
att göra några åtgärder utifrån re-
sultatet. Därför är det viktigt att så
många som möjligt svarar på varje
enskild arbetsplats, poängterar
Lena Plomén.

Anne-Lie använder resultatet 
Anne-Lie Johansson är en av de 
chefer i kommunen som uppskattar 
och använder resultatet av medar-
betarenkäten.  
- Vi utvecklas inte om vi hela tiden
gör som vi alltid gjort och det kan
vara även enkla saker och små
förändringar som gör stor skillnad.
Att lyfta tankar, idéer och arbets-
sätt genom medarbetarenkäten är
betydelsefullt om vi vill utveckla
vår kommun. I medarbetarenkäten
får vi vara delaktiga och i den kan
vi alla vara med och påverka. Du
tycker till och på enheten försöker
vi jobba med det som vi ser att vi
borde utveckla för att vår arbets-
plats ska vara ”top notch” att jobba
på, säger hon.

 När resultaten från enkäten sam-
manställts så får varje chef “sina” 
resultat. Anne-Lie Johansson 
brukar gå igenom det på arbets-
platsträffar och gör en plan utifrån 
svaren. 
- Stress var något som kom fram
vid en medarbetarenkät för några
år sedan. Vi pratade om vad det var
som fick oss stressade och samlade
det vi kom fram till i ett dokument,
och det handlade om alltifrån höga
krav kopplat mot läroplanen till
säkerhet på förskolornas utegårdar.
Numera finns detta dokument med
vid alla skyddsronder och vi pratar
om hur vi kan hålla stressen på en
låg nivå, berättar hon.

Ledde till förändrad kultur 
Även Nina Alm Elgán uppskattar 
att medarbetarenkäten görs och 
använder resultaten för förbätt-
ringar på de arbetsplatser hon är 
chef över.  
- Jag har flera exempel på åtgärder
som vi har gjort men för att välja ett
som nog finns på många arbets-
platser så kan jag lyfta arbetsre-
laterad stress. Det kom upp på en
enkät utan någon tydlig orsak så
då tog jag och medarbetarna fram
en handlingsplan med uppsatta
mål och aktiviteter för att ta oss dit,
berättar hon.

Nina är rektor och aktiviteter som 
kan återfinnas i handlingsplanen 
kan vara kompetensutveckling som 
lösning på att osäkerhet inom något 
område kan vara stressande.  
- Andra aktiviteter vi haft är att
prata på arbetsplatsträffar om 
vad som stressar oss och vilka av 
dessa stressande situationer vi kan 
påverka och hur, och hur vi kan ge 
varandra feedback och stöttning. På 
fritidshemmet lyfter vi varje fredag 
vad som stressar just nu och det 
har blivit en del av kulturen på den 
arbetsplatsen och påverkar till och 

Tyck till om och påverka din 
arbetsgivare!
Nu i mars 2021 är det dags igen för en medarbetarenkät i Ljungby kommun. Då får du som jobbar hos oss chans att ge din syn på 
några frågor om bland annat Ljungby kommun som arbetsgivare och din arbetsplats. Det är viktigt att du besvarar den för att vi 
ska få resultat som leder till förändring, så ta vara på den här möjligheten att tycka till om och påverka din arbetsgivare. 

med hur arbetsuppgifter fördelas, 
säger Nina.

Linn Karlsson som jobbar på en av 
Ninas arbetsplatser håller med om 
att den korta må bra-rundan varje 
vecka varit bra: 
- En kort och återkommande check
varje vecka då vi kan lyfta saker 
som stressar men också saker som 
fått oss att må bra. Vi har fått större 
inblick i vad som stressar varandra i 
gruppen och hur dagsformen är och 
kan på så vis stötta varandra på ett 
helt annat sätt. Vi har blivit mycket 
mer sammansvetsade då vi vågar 
lyfta saker som tynger oss. Det 
kan vara privat eller jobbrelaterat, 
berättar Linn. 

Viktigt att svara
Linn svarar på enkäten för att för-
hoppningsvis kunna se en föränd-
ring. 
- Många gånger tycker jag att det
ältas i personalrummet om saker
som borde vara annorlunda eller
saker man tycker att vi kan göra
bättre. Men då är det också viktigt
att det kommer fram i en sådan en-
kät annars fortsätter det bara. Det
är så lätt att tro att det ändå inte
blir någon förändring men vet inte
chef eller kollegor om situationen
så går det heller inte att förändra.
Många gånger ser ju flera samma
problem eller samma bra saker utan
att veta om det. Sen tar allt tid,
förändring sker sällan över en dag
därför måste man se till att fylla i
enkäten varje gång, säger Linn.

Arbetsmiljön viktig
För Nina är arbetsmiljöarbetet 
något av det viktigaste i hennes 
roll som chef, och då särskilt den 
psykosociala arbetsmiljön. 
- Mår vi inte bra på vårt arbete så
kan vi inte prestera bra. Det gäller 
både personal och elever. Och som 
chef är det viktigt att våga jobba 

med de här frågorna, som till ex-
empel arbetsrelaterad stress, och att 
våga vara närvarande i det arbetet 
och använda det i hela processen. 
Till exempel om man planerar 
kompetensutveckling kan det utgå 
från enkätens resultat och på så sätt 
ge en bra helhet för medarbetarna.  
- Och som medarbetare är det vik-
tigt att svara på enkäten för det är
medarbetarnas chans att göra sin
röst hörd till arbetsgivaren Ljung-
by kommun på övergripande nivå.
Många framför ju synpunkter på
arbetsplatsnivå och har en dialog
med sin chef på medarbetarsamtal
samt i vardagen, men detta är ju en
kanal för att framföra sina syn-
punkter till organisationsnivå, för
att kommunen ska sträva åt det håll
man önskar och för att politiker ska
få bra underlag för framtida beslut,
avslutar Nina.

6
INVESTERINGSPROCESSEN:

VÄGEN TILL EN NY SKOLA

MEDARBETAR- 
ENKÄTEN
Enkäten vänder sig till tillsvidare- 
anställda i Ljungby kommun, 
Ljungbybostäder och Ljungby 
Energi. Alla tillsvidareanställda 
har en e-postadress som enkäten 
distribueras till. 

Enkäten följs upp på arbetsplats-, 
förvaltnings- och kommunöver-
gripande nivå och i samverkan. 
Övergripande handlingsplan och 
löpande åtgärder redovisas för 
personalutskottet. 

SVARA SENAST 
11 APRIL.

Medarbetarenkäten är ute igen. Den har i år kommit till din e-postadress.
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Smått och gottSmått och gott

Digital  
introduktions- 
utbildning för 
nyanställda 
En bra utformad och genomförd 
introduktion är avgörande för att 
känna sig välkommen till en ny ar-
betsplats. Som komplement till den 
verksamhetsnära introduktionen har 
HR-avdelningen tagit fram en di-
gital introduktion med information 
om vision och värdegrund, lagar och 
riktlinjer som är lika för alla oavsett 
vilken tjänst som man arbetar på. 
Detta för att alla medarbetare ska få 
en grundläggande information och 
förstå att de är en viktig del av vår 
organisation samt underlätta vid in-
troduktionen på själva arbetsplatsen 
där man istället kan fokusera på den 
verksamhetsnära introduktionen. 

Den digitala introduktionen är också 
ett komplement till den fysiska 
introduktionsdagen som nu kommer 
genomföras en gång om året. 

All information samt länkar finns på 
HR-avdelningens sida på intranä-
tet under fliken "Introduktion för 
nyanställda".  

I mitten på februari fastställde kom-
munstyrelsen den nya visuella identi-
teten för Ljungby kommun. Den anger 
hur vi från och med nu ska se ut för att 
fungera i dagens medielandskap men 
också för att visuellt kunna signalera 
vissa strategiska värden som vi önskar 
förknippas med – och inte minst för 
att helt enkelt se tilltalande och pro-
fessionella ut för alla som möter oss.  

Processen och arbetet har ni kunnat 

följa i tidigare nummer av Tvärdraget 
samt på intranätet. Och det är också 
där, på intranätet, som ni kan hitta 
material och mer information även 
nu: både arbetsprocessen och det 
färdiga materialet.  

Det som gäller nu är att börja använda 
identiteten. Överallt där det är möjligt. 
Devisen för att införa det är lång-
samt men hållbart, vilket innebär att 
vi under en ganska lång tid framåt 

Digitala möjligheter 
på kulturskolan 
Kulturskolan har gått över till ett digitalt base-
rat system där fokus ligger på att sammanföra de 
funktioner som en kulturskola kan tänkas behöva. 
Förändringen innebär att det mesta är papperslöst 
när det gäller kommunikation, schema.   
- Undervisningen kan också bedrivas digitalt, dels 
som videolektioner men även som distansundervis-
ning med material som kan delas via plattformen, 
förklarar Krister Müller som är chef för kulturskolan. 

Förutom den digitala undervisningen innebär syste-
met också att pedagogerna har smidig kontakt med 
elever och målsmän och att man på ett smidigt sätt 
kan dela undervisningsmaterial.  

AKTUELLA 
PROJEKT
Harabergsområdet 
I centrala Ljungby, på ett 5 hektar 
stort område planeras det att byg-
gas en ny förskola inklusive nattis, 
ett särskilt boende, centralkök och 
trygghetslägenheter. Ljungbybo-
städer ska stå för byggnationen 
och kommunen kommer att hyra 
flertalet av lokalerna som beräknas 
stå klara i sin helhet under 2023. 

Holmsborg 
På Holmsborgsområdet I Lagan 
byggs en ny gruppbostad med 
sex lägenheter och radhus med 12 
anpassade lägenheter för LSS-verk-
samhet. Utemiljön blir i form av 
sinnenas trädgård. Projektet beräk-
nas bli färdigt under våren 2023. 

Överföringsledning Ljungby - 
Bollstad 
Mellan Ljungby och Bollstad ska 
nya ledningar för vatten- och av-
lopp läggas, samtidigt ska en gång- 
och cykelväg byggas på sträckan 
Hovdinge-Tannåker i samarbete 
med Trafikverket.  

Projektet är försenat ett år till följd 
av dialog med berörda fastighets-
ägare och förändringar i projektet. 
Bland annat har ledningsdrag-
ningen till Sjöhagen ritats om, ett 
vänstersvängfält till Hovdinge har 
lagts till och arkeologi har påverkat.  

Projektet genomförs i två etapper. 

Etapp 1 (Ljungby/Hovdinge-Mjä-
len) beräknas bli klar under sista 
kvartalet 2023. 

Etapp 2 (Mjälen-Tannåker/Boll-
stad) beräknas bli klar under sista 
kvartalet 2025.

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

Ny visuell identitet är live!Skolverket uppmärksammar projekt för 
nyanländas lärande 
Skolverket uppmärksammar Ljungby kommuns arbete med Nyanländas lärande, ett 
projekt med målet om en likvärdig förskola och skola.  

Planeringen var gjord och arbetet skulle påbörjas i början av 2020 men då kom pandemin och arbetet 
fick planeras om helt, en omvändning som Skolverket uppmärksammat. Kajsa Weckéus som är utveck-
lingsledare fick frågan om att göra en film om Ljungby kommuns insats Nyanländas lärande för att 
berätta om hur Ljungby kommun har hanterat arbetet Leda förändring. Kajsa Weckéus skulle vara en 
”röst från verkligheten”.  Filmen har spelats in och visats för 150 anställda på Skolverket som arbetar 
med olika insatser mot förskola och skola. Kajsa Weckéus berättade i filmen om hur man istället för fy-
siska föreläsningar började leta efter andra lösningar. Digitala möten och samtal och diskussion i form 
av en podd blev svaret. Och insatsen kunde fortsätta. Detta imponerade stort på Skolverket som ville 
använda Ljungbys arbete som ett gott exempel.  

Nyanländas lärande är ett projekt som pågår mellan 2019-2022 med målet om en likvärdig förskola 
och skola. I augusti 2019 gjordes en överenskommelse att Ljungby kommun skulle ingå i Skolverkets 
satsning med riktade insatser för nyanländas lärande. 

Projektets syfte är att skapa riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning.

behöver komma ihåg att byta ut logga, 
typsnitt, färger med mera när vi ska 
uppdatera något eller köpa in något 
där den gamla loggan har funnits. 
Tillsammans formar vi framtiden 
tillsammans, och även detta är en del 
av det! 

Men den visuella identiteten har vi en 
bra grund för framtida arbete för att 
locka hit både nya medarbetare och 
nya invånare. 

Enkelt och trevligt i 
e-post 
En gemensam e-postsignatur ger ett enhetligt 
intryck och stärker bilden av oss. Signaturen är till 
för att ge mottagaren information om din funktion 
och dina kontaktuppgifter.  

Så här ska e-postsignaturen se ut: 
Förnamn Efternamn 
Titel 
Förvaltning 
Avdelning 
Tel. 0372-xx xx xx 
Webbplats: www.ljungby.se 
Logotyp 

Om du svarar på e-post från telefon eller läsplatta 
så kom ihåg att lägga in din signatur även där. 

På intranätet hittar du information om hur du gör 
och där finns även logotyp att lägga in. 

Så här gör du: 
• Gå in i Outlook 
• Välj “Ny e-post 
• Välj “Signatur” 
• Väj “Ny” 
• Lägg in dina uppgifter och tryck “OK” 

Ny teleoperatör 
och växel
Vecka 15 byter vi teleoperatör och byter 
till molnbaserad växel.

Efter att vårt gamla avtal löpt ut, byter 
vi teleoperatör till Telenor vecka 15. I 
samband med att vi byter teleoperatör 
kommer vi även att gå över till molnba-
serad växel.  

Så påverkas du 
Använder du eller din arbetsplats fast 
telefon kommer dessa inte längre att 
kunna användas. De behöver bytas ut till 
en mobiltelefon eller en softphone (tele-
fon genom datorn). Ta kontakt med din 
chef för att diskutera lämpliga alternativ 
för dig eller er arbetsplats.  
Berörda chefer kommer att få ett beställ-
ningsformulär med alternativ på utrust-
ning. Tänk på att beställa utrustning 
skyndsamt då den kan ha lång leverans-
tid. Det är verksamheterna själva som får 
ta kostnaderna för ny teleutrustning.  

Alla simkort i mobiltelefoner måste bytas 
ut.  Du kommer att bli kontaktad längre 
fram hur det ska gå till för just dig.  

I och med molnbaserad växel kommer vi 
att få en ny webbplats och app för telefo-
nadministration och telefonkatalog som 
påverkar hur vi hänvisar våra telefoner.  
Instruktion hittar du på intranätet.  

Upphandlad filmbyrå 
Det blir mer och mer populärt att kommunicera sina 
budskap via film, vilket har gjort att vi har upphand-
lat en filmbyrå för våra större filmprojekt. Avtalet 
med WeDoMotion går att läsa i avtalskatalogen och 
gäller 7 januari 2021-7 januari 2022. 

Vid filmproduktion kontakta 
kommunikationsavdelningen 
Inför varje filmproduktion ska produktionen plane-
ras tillsammans med kommunikationsavdelningen 
innan beställning hos filmbyrån påbörjas. Har du en 
filmidé, hör av dig till kommunikationsavdelningen. 

Kommunikationsavdelningen hjälper till med att 
konkretisera idéer, tekniskt kunnande, beställning 
av filmproduktion eller genomförande av en hel 
produktion beroende på omfattning. 

På intranätet, under Intern service och rutiner och 
Information och kommunikation kan du läsa mer 
om hur arbetsprocessen för film kan se ut.

Ny videoserie:  
"Tillsammans med 
kommun- 
direktören" 
Under våren kommer kommundirektörens 
nyhetsbrev förändras och bli en videosänd-
ning. Sändningen kommer att ske första 
onsdagen i månaden kl. 11.30-11.45. 

Under sändningen kommer Jennie, tillsam-
mans med HR-chef Liselott Bergström och 
ekonomichef Magnus Johansson att berätta 
vad som är på gång och svara på frågor som ni 
kan skicka in live.  

Du kommer att kunna titta på sändningen 
live, och då även ställa frågor, eller titta på 
sändningen i efterhand, exempelvis på en 
arbetsplatsträff. 

Har du något du vill ha svar på eller något du 
vill att Jennie ska berätta om?  Hör då av dig 
till kommunikationsavdelningen@ljungby.se 

Första sändningen var 3 mars och du hittar 
länken till sändningen på intranätet. 

Nästa sändning är 7 april.  

Save the date:  
Att möta media
Brukar du vara talesperson i media? Välkom-
men till “Att möta media”!  Då har vi bland 
annat en genomgång kring vad du ska tänka 
på och vad du kan träna på för att få ut ditt 
budskap.

Första tillfället 23/3, därefter 13/4 och 27/4.  
Läs mer på intranätet. 
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Att bygga en ny skola är ett omfattande investeringsprojekt. Arbetet påbörjas flera år innan spaden sätts 
i jorden. Här kan du följa vägen till den nybyggda Hjortsbergskolan F-6, med plats för 385 elever från 

förskoleklass till årskurs 6. Det arbetas även med en ny 7-9 skola som ska byggas precis intill. 
Häng med i processen!

Ett exempel från verkligheten - Hjortsbergskolan F-6 och 7-9

text: Catarina Bengtsson

Vägen till en 
nybyggd skola 

Investeringsprojekt
Roll och förvaltning Ansvar Person

Projektledare TF Håller ihop inblandade och driver projektet framåt. 
Ansvar för ekonomi, politisk redovisning, projekterings-
möten m.m. 

Elina Salomonsson

Biträdande PL TF Ny roll för 7-9 för att minska sårbarheten. Projekterings-
möten, utredningsfrågor, byggledare, håller i byggmö-
ten.

Anna Tönnesen (7-9)

Teknisk PL TF Bistår PL med kunskap kring tekniska installationer 
såsom el, vatten och sanitet, ventilation och styrsystem. 

Christian Eliasson

Säkerhetsingenjör TF Lås- och larm. Föreskriver rätt funktion och produkt för 
inbrottslarm, brand- och utrymningslarm  och passage-
system.

Stefan Lehr

Fastighetschef TF Övergripande arbete. PL rapporterar till fastighetsche-
fen. 

Eva Jönsson

Fastighetsekonom TF Hjälper till med budgetfördelning och ekonomiuppfölj-
ning. Rapporter projektets ekonomi vid projektavslut.

Albert Petersson

Lokalstrateg TF  Ansvarar för förstudien enl. nya processen och arbetar 
då ihop med beställande verksamhetsrepresentanter. 
Agerar bollplank åt PL som tar över i programfas.

Gunlög Lindell (F-6) 
Eva Jönsson (7-9)

Drifttekniker TF Lyfter frågor gällande drift och underhåll i projektering 
och byggskede, för hållbar och effektiv fastighetssköt-
sel.

Kenneth Lindh

Kostavdelningen TF Deltar i projekteringen, är storkökskonsultens kontakt. 
Ser till att kökets utformning blir bra för personal och 
elever.

Mariana Axelsson, 
Urban Cederqvist

Parkavdelningen TF Utemiljön. Planering, förslag, inköp av lekutrustning, 
plantering av växter etc. med hänsyn till underhåll och 
skötsel.

Mathias Thuen, Per 
Johansson

Gatuavdelningen TF Arbetsledare vid rivning samt vid markarbeten inför 
placering av moduler.

Mats Andersson

VA-avdelningen TF Dimensionering av anslutningspunkter för vatten, 
avlopp, dagvatten.

Shurok Mahdi, Hanna 
Palm Johansson, Pia 
Davidsson

Exploateringsavd. TF Framtagning av nybyggnadskarta, inmätning på 
fastigheten och utsättning av byggnaden.

Nicklas Gunnarson
Olof Hammarstrand 

Planeringsavd. TF Planering av kommunens vägar och gc-vägar, vad 
projektet kan medföra för trafiken. Bollplank gällande 
infarter m.m. 

Maritha Davidsson

Räddningstjänsten TF Tittar på situationsplan för att se till att räddningsvägar 
och framkomligheten på fastigheten uppfylls.

Christer Holmström

Teknisk chef TF Signerar avtalet med upphandlad entreprenör efter 
politiskt beslut.

Sonja Edén

Lokalsamordnare BUF Bevakar verksamhetens behov. Samordnar information, 
tät kontakt med förvaltningschef. Har beslutsrätt för 
BUF.

Marie Svensson (7-9), 
Eva Jönsson (F-6)

Rektor BUF Upphandling av inventarier, möbler m.m. Leder skolans 
bygg-grupp och förmedlar info vidare till lokalstrateg 
på TF. 

Irene Mayor (F-6), 
Petra Skogsborn (7-9)

Bygg-grupp BUF Arbetsgrupp som lämnar önskemål kring verksamhet-
ens behov och lokalernas utformning för en optimal 
verksamhet.

Pedagoger, fritidsper-
sonal, vaktmästare, 
lokalvårdare

Fritidsstrateg KoF Kontaktperson för KoF och föreningar. Lyfter behov av 
utrustning, funktion och utformning av idrottshall. 

Christer Karlsson (F-6)

Kulturstrateg KoF Deltar i upphandling av konst. Emelie Olsson

Bygglovshand- 
läggare

MoB Granskar bygglovsansökan och skriver bygglov. Helena Larsson (F-6)

Byggnadsin- 
spektör

MoB Håller i tekniskt samråd, ger startbesked för byggna-
tionen, gör platsbesök. Håller i slutsamråd och skriver 
slutbesked.

Jaafar Al Jaafar

Upphandlingsavd. KLF Annonsering och upphandling av byggprojektet gällan-
de totalentreprenör, möbler, konst etc. Upprättar avtal 
m.m. 

Emelie Harrysdotter 
Klasa, Carl-Fredrik 
Ledin

IT-avdelningen KLF Nätverk etc., identifierar behov av IT-lösningar. Patrik Henningsson

Miljöstrateg KLF Kommer med input för att byggnaden ska uppfylla vissa 
miljökrav samt bevakar de politiskt beslutade miljökra-
ven.

Hanna Svahnström 
(7-9)

Ekonomichef KLF Övergripande ansvar för investeringsbudgetar. Ser över 
betalplan från entreprenören mot budgetfördelning 
per år.

Magnus Johansson

Ljungby Energi Ser till så att vi får fram el, fiber och fjärrvärme till fastig-
heten.

Patrik Gustavsson,  
Niklas Sandstedt, 
Marthin Eriksson

Laguppställning projekt Hjortsbergskolan

REFERENSGRUPPEN
Referensgruppen består av kommunalråd, presidier 
i berörda nämnder och förvaltningschefer. De fattar 
inga beslut utan har en rådgivande roll och styr så 
beslut och avvägningar kommer till rätt politiska 
instanser. Projektet rapporterar nuläge och ekonomi 
4 ggr/år till referensgruppen. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2. FÖRSTUDIE
Tänkbara lösningar till lokalbehovet utreds och 
vägval föreslås. Hur kan lokalbehovet lösas? 
Renovering, om- till- eller nybyggnad? Beskriv-
ning av funktionskrav - hur många arbetslag, 
klassrum, slöjd, elevhälsa, och samband 
mellan dem. Antal våningsplan och placering 
av byggnader. Förstudier ska godkännas av 
verksamhetsnämnd, tekniska nämnden och 
kommunstyrelsen.

Hjortsberg F-6  
I augusti 2015 fick fastighetsavdelningen och 
BUF i uppdrag av tekniska nämnden (TN) att 
skyndsamt ta fram ett program enligt investe-
ringsprocessen samt kostnad för en ny skola. 
Våren 2016 hölls möten där man diskuterade 
om att behålla gamla skolbyggnader eller ej, om 
man skulle bygga ihop med befintlig byggnad 
eller inte, skolans placering, omfattning etc. 
Förstudien kom fram till att den bästa lösningen 
var att bygga en ny skolbyggnad. I december 
2016 beslutade BUN att gå vidare enligt det, 
med en tvåparallellig F-6 skola.

Hjortsberg 7-9 
7-9 skolan ingick först som en av flera delar i det 
stora projektet för Harabergsområdet. Men 
blev sedan ett eget investeringsprojekt. BUF 
hade önskemål om att skolan skulle tillhöra 
Hjortsbergsenheten, ligga nära F-6 skolan och 
kunna ta emot elever från stora delar av tätor-
ten. En arbetsgrupp på BUF tog fram de första 
underlagen för en ny högstadieskola. 

INVESTERINGSPROCESSEN
- SÅ GÅR DET TILL
När vi ska bygga om, bygga till eller bygga 
nya verksamhetslokaler för över fem miljoner 
kronor ska det ske enligt investeringsproces-
sen. Byggnationen av Hjortsbergskolan F-6 
följde den tidigare investeringsprocessen. 2019 
infördes den "nya" processen och det är den 
som illustreras nedan. Lärdomar från tidigare 
projekt ligger till grund för den nya processen 
med tydligare ansvarsfördelning, beslutsgång, 
beställningar och färre tilläggsäskanden.  

3. PROGRAMFAS
I programfasen blir det konkret vad som ska byggas. Verksamhetens funktionskrav och förutsättning-
ar, villkor och kostnadsdrivande faktorer som kommer att påverka den fortsatta processen utifrån vald 
lösning kartläggs. Det färdiga programmet ska godkännas av BUN och TN innan kommunstyrelsen 
(KS) och kommunfullmäktige (KF) fattar beslut om investering och projektering. 

Hjortsberg F-6  
F-6 drevs enligt tidigare investeringsprocess och programfas och projektering skedde parallellt. 
Ett funktionsprogram och enkla skisser togs fram för att se hur man skulle kunna uppfylla kraven i 
förstudien. Under 2016 uppstod ett behov av en utökad idrottshall för föreningslivet och kultur- och 
fritidsförvaltningen blev involverade i projekteringen. 
- Det fanns en brist på lokaler för idrotter som till stor del utövas av flickor. Drill, gymnastik, basket och 
volleyboll, säger Christer Karlsson, fritidsstrateg.

I maj 2017 beslutade TN att upphandla byggentreprenad för nya Hjortsbergskolan och utökad idrotts-
hall. Vad idrottshallen skulle innehålla för föreningslivets del beslutades av kultur- och fritidsnämnden 
i juni 2017. Projektet var då kostnadsberäknat till 128 miljoner kr. Med anledning av att verksamheterna 
önskade större yta i skolan och en utökad utrustning i idrottshallen, landade den nya kostnadsberäk-
ningen på 140 miljoner kr inkl. en ny lösning för parkeringssituationen. I september 2017 fattade TN ett 
förnyat beslut om upphandling av skola och utökad idrottshall. Nya behov och därmed tilläggsäskan-
den kom till längs vägen, vilket inte var effektivt. Enligt den nya investeringsprocessen ska projektens 
omfattning redas ut tidigare och budgeten begärs redan i programfasen. 

Hjortsberg 7-9 
Under 2019 arbetades det med programfasen för 7-9. Detaljplanen behövde ändras och i oktober 2019 
vann den laga kraft. Kommunfullmäktige fattade investeringsbeslut i januari 2020.

1. BEHOVSANALYS
Verksamheten analyserar och beskriver 
sitt behov av lokaler. Verksamhetens 
nämnd är den formella beställaren av 
byggprojektet och beslutar om ärendet 
ska gå vidare eller avslås.

Hjortsberg F-6 
Inomhusmiljön blev allt sämre i några av 
lokalerna och i augusti 2015 uppfyllde 
den inte längre kraven. Några lokaler 
kunde inte användas mer och inom 
kort behövdes någonstans att bedriva 
skolverksamheten. Lokaler på Sunner-
bogymnasiet anpassades och några 
klasser flyttade dit. 2015 upphandlades 
hyresavtal för moduler. Det fanns behov 
av en långsiktig lösning med ändamål-
senliga lokaler för framtiden och bättre 
logistik för skolbussar och parkeringar.

Hjortsberg 7-9   
Under 2016 aktualiserades ett behov 
av fler platser även i 7-9. Barn- och ut-
bildningsförvaltningen (BUF) pausade 
projektet med F-6 skolan för att utreda 
möjligheten att utöka den till F-9. Men 
beslutet i BUN blev att gå vidare med 
projektet utan högstadie. Behovet av 
fler platser i 7-9 väcktes återigen och 
under försommaren 2018 fattades po-
litiska beslut att bygga en 7-9-skola vid 
Hjortsbergskolan/Haraberget. På det 
området planerades också förskola, sär-
skilt boende och trygghetslägenheter.  

"Det är stora investeringar, mycket pengar, och 
vårt jobb att se till att det blir så bra som möjligt!"
Marie Svensson, rektor på Harabergsgatans förskola och  
lokalsamordnare för hela BUF.   
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5. GENOMFÖRANDE
Dags för byggnation! Härifrån tar totalentreprenören över, men kommunens projektledare är 
byggherrens representant och deltar bland annat i detaljprojektering, byggmöten, plats- och 
myndighetsbesök. Innan något påbörjas hålls ett tekniskt samråd där man går igenom bland 
annat konstruktionsritningar, mark och kontrollplan. En byggnadsinspektör från miljö- och 
byggförvaltningen medverkar och efter samrådet ges ett startbesked. För att komma igång så 
snart som möjligt delas arbetet ofta upp i flera samråd och startbesked för olika delar, först för 
mark och schakt. När bygget står klart krävs besiktning, slutsamråd och slutbesked innan man 
får ta byggnaden i bruk. Byggnadsinspektören stämmer av med kontrollansvarig och besikt-
ningsman att allt är ok. Då skriver hen ett slutbesked och byggnaden får börja användas. 

Hjortsberg F-6 
Bygget började med idrottshallen. När man schaktade och grävde upptäcktes att markför-
hållandena inte var som förväntat. Marken var inte lämplig för den typen av konstruktion som 
planerat. Arbetet avbröts och prioriterades om. Medan en lösning för markförhållandena och 
nya bygghandlingar utarbetades påbörjades detaljprojekteringen av skoldelen. 

– Det hade inte gjorts någon geoteknisk undersökning av marken, vilket blev en lärdom. Nume-
ra görs det i alla projekt. Vi fick en dålig start, men jag vill ge Serneke en eloge för hur de löste 
problemet. Överlag har vi haft ett mycket gott samarbete och byggnationen har flutit på bra 
hela vägen, säger projektledaren Elina Salomonsson. 

Efter markproblemen sköts inflyttningen fram från jullovet till februari 2020. Men vid slutbesikt-
ningen i februari fanns några anmärkningar. Entreprenören har enligt avtal 2 månader på sig att 
åtgärda eventuella anmärkningar, därför sköts inflyttningen fram igen. Eftersom utemiljön inte 
var helt färdig gavs ett interimistiskt slutbesked som innebar att man fick ta byggnaden i bruk. 
Det var i april 2020 som personal och elever äntligen fick flytta in i den nya skolan som de fått se 
växa fram. När byggbodarna flyttades bort och marken ställdes iordning på våren 2020, kunde 
ett slutbesked ges.   

4. PROJEKTERING
Handlingar för att kalkylera och upphandla i konkurrens upprättas. Ritningar, tekniska beskrivningar, 
miljökrav, bygglovshandlingar, förfrågningsunderlag, kontrollkalkyl och anmodan är några exempel.
Framtagna handlingar används som underlag i upphandlingen av en totalentreprenör, vilket avslutar 
projekteringsfasen.

Hjortsberg F-6  
Verksamhetsrepresentanterna medverkade under projekteringsmöten med konsulter och bevakade 
sina intressen, såsom idrottshallens och kökets utrustning och de pedagogiska delarna. Under pro-
jekteringen kom förslag om att göra skolan skofri, av underhållsskäl för att minska lokalvård och slitage 
på golven. Även BUF såg fördelar med lägre ljudnivå, men det var ett omstritt beslut. Det krävdes 
också ett tilläggsäskande för den extra ytan i hallarna. Med facit i hand anser många att det blev över 
förväntan – en fräschare och tystare skola. Anmodan gällande totalentreprenad för nybyggnation 
skickades till upphandlingsenheten och godkändes av politiken. I anmodan uppgavs en summa på 
115 miljoner som högsta belopp. Utvärderingen av anbuden skedde utifrån lägsta pris, vilket är det 
vanligaste vid byggentreprenader. Alla inkomna anbud är sekretessbelagda så det är enbart ett fåtal 
tjänstepersoner som får ta del av dem. Två anbud kom in för F-6 skolan och det vinnande budet låg på 
cirka 96 miljoner kronor. Utöver anbudet fanns kostnader för exempelvis anslutningar för el, vatten, 
avlopp m.m, framtagning av handlingar, oförutsedda kostnader, konst och parkering. Avtal tecknades 
i januari 2018 med Serneke Sverige AB som blev utsedd till totalentreprenör och i sin tur fick handla 
upp sina underleverantörer.

Hjortsberg 7-9  
Projekteringsfasen för 7-9 delen påbörjades våren 2020 och pågår nu. Arkitekterna stötte på problem 
med att få ihop lokalbehovet med ytan per elev enligt kommunens verksamhetsplan för lokalförsörj-
ning. För att göra ett avsteg från den politiskt antagna planen krävdes ett nytt politiskt beslut och det 
tog cirka 3 mån innan arbetet kunde fortsätta. Upphandling beräknas ske till hösten/vintern 2021, 
därefter kan genomförandefasen påbörjas, under förutsättning att alla politiska beslut, upphandling, 
bygglov med mera går igenom. 

6. PROJEKTAVSLUT
Projektledaren överlämnar det tekniska ansvaret 
för byggnaden till en förvaltare på fastighetsavdel-
ningen och lokalerna till verksamhetsnämnden som 
har beställt dem. Projektet avslutas och följs upp 
funktionsmässigt, tidsmässigt och ekonomiskt och 
redovisas i samband med kommunens bokslut.

Hjortsberg F-6  
Som i alla nya lokaler fanns en förväntan att allt 
skulle funka direkt från inflyttning. Men eftersom allt 
var nytt och inte varit i drift på riktigt innan blev den 
första tiden i den nya skolan en injusteringsperiod. 
Inte minst för drifttekniker och vaktmästare som 
hade många nya system att bekanta sig med.

Den här fasen pågår fortfarande. Garantin gäller de 
fem första åren. Vissa anmärkningar i byggnaden 
bevakas och entreprenören ansvarar för att åtgärda 
eventuella fel och brister. Ett exempel är golvet i 
idrottshallen som inte uppfyller kriterierna. Frågan 
om hur det ska lösas ligger hos entreprenören och 
dess underentreprenör. Utöver garantiärenden 
har önskemål om anpassningar uppkommit såsom 
certifiering av klättervägg, dörrstoppar, ytterligare 
belysning, timer-uttag, sånt som man märker när 
man ”bor in sig”. Det tar förvaltaren hand om.  

Projektet är inte slutredovisat för politiken ännu. 
Men i augusti 2020 gjordes en utvärdering där alla 
faser gicks igenom av de som varit mest delaktiga. 
Många lärdomar har dokumenterats inför framtida 
projekt. Bland annat vikten av att se projektet som 
den stora apparat av samarbete över gränser som 
det är. Ett lagspel som vi gör tillsammans. 
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skottats första gången. Då hinner de 
både snöa igen och frysa på innan 
man når slutet av sin runda och får 
börja om.  
- Idag har vi alla våra resurser ute. 
De tre på gatuavdelningen som har 
jouren och vår entreprenör Mark och 
Miljö ringdes in i natt. Alla bru-
kar vara hjälpsamma och rycka in 
när det behövs, det finns en positiv 
inställning här, säger Christer Käll-
dalen, arbetsledare. 

Som snöröjare är det en stor fördel 
att komma ut när det är mindre 
trafik som sinkar arbetet. 
- Folk kör nästan som vanligt trots 
att det har kommit snö eller frusit 
på. Idag är det halt även för en plog-
bil, säger Roger. 

I kommunen finns riktlinjer för 
vinterväghållningen som ringar in 
uppdraget. Där framgår bland annat 
att genomfartsleder, gång- och cy-
kelvägar och i Ljungby centrum ska 
det snöröjas när det har snöat minst 
5 cm. På övriga gator, i villaområden 
till exempel, påbörjas skottning när 
det har kommit minst 10 cm snö.  
- Vi sitter inte och väntar tills det 

har kommit tio centimeter snö på 
villagatorna, utan vi börjar så snart 
vi får en indikation på att det ska bli 
det, säger Christer Jonasson som är 
gatuchef.  

Vädret styr 
Det hela är ett uppdrag som i mångt 
och mycket styrs av vädrets makter 
och det berör alla kommuninvånare 
och väcker ofta reaktioner.  
- Det vanligaste som invånare ringer 
om är att vi inte har kommit och 
skottat än, eller att vi har gjort ett 
dåligt jobb. Det är såklart bra att vi 
får in tips men ibland finns ingen 
förståelse, alla vill att vi ska komma 
direkt, säger Lena Hallberg på gatu- 
och parkavdelningens kundtjänst.

Det är hon som tar emot alla samtal, 
e-post och felanmälningar.   
- Det växlar ofta fort och ibland 
måste vi börja om med de mer 
trafikerade gatorna innan vi kan gå 
vidare till de mindre, säger Christer 
Källdalen. 

På datorskärmen visar han upp de-
taljerade väderprognoser från SMHI 
VinterVäg. Där får han information 

från ett flertal väderstationer runt 
om i kommunen, som har sensorer 
i asfalten som indikerar när det blir 
halt.  
- Det avgörs av daggpunkten och 
luftfuktigheten som jag ser på de 
här kurvorna, berättar Källdalen. I 
prognosen för idag stod att det stora 
snöfallet skulle avta kl. 03.00 i natt, 
och det stämde hundraprocentigt!

En exemplarisk prognos och ett 
exemplariskt snöfall alltså. 

Arbetsplats gatuavdelningenArbetsplats gatuavdelningen

an Ekström kör en liten hjullastare 
med snöblad på gång- och cykelvä-
gar. Fyra sådana maskiner rullar för 
att täcka in alla Ljungbys gång- och 
cykelvägar, och parkavdelningen 
hjälper till med tre mindre traktorer. 
Även i Lagan, Lidhult och Ryssby är 
maskinerna igång ute på gång- och 
cykelvägarna. De som leder till sko-
lor och förskolor är prioriterade för 
att elever och barn ska kunna ta sig 
fram på morgonen. Men det innebär 
inte att man alltid kan cykla, om 
man inte har vinterutrustat sin cykel 
förstås.  
- Som cyklist hade jag själv valt att 
gå när det är som det varit de senaste 
veckorna. Det räcker ju med en liten 
isbit för att framhjulet ska sladda, 
säger Dan.

På frågan om vilken deras största 
utmaning är svarar Dan Ekström 
och Roger Johansson samstämmigt.  

- Att hinna med! Vi kan ju inte vara 
överallt samtidigt.

Roger Johansson klättrar upp i 
hytten till kommunens nyaste 
och största plog- och saltbil, ett 
ekipage på 31 ton. Han ska ut och 
tandem-köra med Kjell Jonasson 
som kör en lastbil med plog. Kjell 
tar snön i mitten av vägen och efter 
kommer Roger som får med sig snön 
och tar vägbanans högerkant.  

Bak på plog- och saltbilen sitter 
en spridare som lägger ut salt. Det 
är en kombination av torrsalt och 
saltlake som verkar snabbare mot 
halkan. Inne i hytten har Roger en 
kamera där han ser spridaren. På 
olika rattar ställer han in hur mycket 
salt han vill ha, vilket han avgör 
utifrån vädret och sin erfarenhet. På 
instrumentbrädan ligger två kartor 
som visar de rundor som den här bi-
len ska köra. I en komradio har han 
kontakt med alla kommunens och 
entreprenörernas snöröjningsfordon. 
Det är mycket att göra samtidigt och 
jag beundrar simultankapaciteten 
som krävs för att klara av det här 
jobbet.  

Klockan är 10.30 och Roger har nu 
kört sedan kl. 04.00 i morse, med ett 
par pauser för att äta en macka och 
vila ögonen från vägbanan.  
Man är rätt trött, säger han. 
Snöröjningen är ett undantag i 

lagstiftningen gällande kör- och 
vilotider. Vägar måste hållas fram-
komliga för att undvika samhälls-
störningar, och någon måste göra 
jobbet.  
- Om man har jouren och blir in-
kallad på natten fortsätter man köra 
sina rundor tills det är klart, i alla 
fall fram till kl. 16.00. Om det inte är 
färdigt då är det någon som inte haft 
jouren den natten som tar över, säger 
Roger.

Efter att ha avslutat en runda i 
ett industriområde är det dags att 
tanka saltlake vid PEAB:s salt-lada 
som ligger på samma område. Där 
kopplar Roger på en slang och fyller 
upp tanken uppe på lastbilen med 
saltlake som är en blandning av salt 
och vatten. I saltladan intill ligger 
stora högar med torrsalt. Det hämtar 
gatuavdelningen separat och lägger 
på lager på Kungsgatan 45 där alla 
maskiner utgår ifrån.  
- När saltet har verkat blir det modd 
som behöver skottas bort, helst 
innan det fryser på, så då är det bara 
att ge sig på det igen med plogen och 
mer salt, säger Roger. 

Nästa runda för Roger och Kjell är 
mindre landsvägar. De kommer 
överens om att Kjell ska ta Bräken-
torp och Roger Sickinge. Efter en 
stund stannar Roger och går ut för 
att kontrollera skären på plogen. 
Plogen rullar på små hjul men skä-

ren längst ner på plogen slits ändå 
och behöver bytas ut med jämna 
mellanrum.  
- Som knivarna på en gräsklippare, 
säger Roger.
Han berättar att någon från Ljungby 
Ridklubb har ringt och vill ha hjälp 
med att skotta parkeringen och runt 
ridhusen. Det ingår inte i gatuavdel-
ningens uppdrag, utan kommer att 
faktureras. 
- Det är tricksigt med den här stora 
bilen när det är trångt, då är det 
smidigare med hjullastare eller 
traktor, men eftersom jag ändå kör 
rundan precis förbi ridanläggningen 
blir det mest effektivt såhär. De får 
hjälp snabbare och vi undviker onö-
digt körande, förklarar Roger. 

Utöver gatorna finns samhällsvik-
tiga platser som måste vara fram-
komliga. På uppdrag av VA-avdel-
ningen ser gatuavdelningen och dess 
entreprenörer till att ett stort antal 
pumpstationer, vattenverk, renings-
verk, brunnar och infiltrationer runt 
om i kommunen hålls snö- och 
halkfria.   

På gatuavdelningen är stäm-
ningen god och det pratas om "ett 
exemplariskt snöfall". Det slutade 
snöa samtidigt som snöröjningen 
påbörjades och vägarna kommer 
hålla sig fina ett bra tag framöver. 
Värre, och betydligt vanligare, är att 
snöfallet fortsätter efter att vägarna 

Det är torsdagsmorgon i slutet av januari. Hela kvällen och natten har det snöat 
och när de flesta av oss vaknar och ska åka till jobbet är de större vägarna och 

gång- och cykelvägarna till skolorna redan skottade. Några kollegor på gatuav-
delningen började denna arbetsdag kl. 02.45.  

Vintervägarna som 
arbetsplats

D
 Roger Johansson kontrollerar skären på plogen. 

Kommunens största sopborste som sopar bort snövallar vid 
cykelöverfarter. 

text och bild Catarina Bengtsson

SNÖRÖJAR- 
SLANG
• Tandem-köra

Två plogbilar kör parallellt 
efter varandra. Den första 
plogar mitten och den 
andra kanten av vägbanan. 

• Exemplariskt snöfall 
När det snöar ett antal 
timmar i sträck och slutar 
lagom till att snöröjningen 
påbörjas, för att sedan inte 
snöa på länge. Då blir det 
fina vintervägar.

• Salt-lada 
En stor byggnad med 
mängder av torrsalt, där 
väghållare fyller på saltbi-
larna. 

VEM RÖJER 
VAR?  
Gatuavdelningen, parkav-
delningen och upphandlade 
entreprenörer sköter snöröj-
ningen på kommunens gator, 
torg, och gång- och cykelvägar 
i tätorterna. Trafikverket tar 
sina genomfartsleder och stora 
vägar och fastighetsägare har 
ansvar för sin mark, inklusive 
parkeringsplatser och trotto-
arer. 

Christer Källdalen följer prognosen i SMHI VinterVäg

En mardröm 
är när det 

fortsätter att 
snöa i 24 
timmar.
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Driften Smått och gott

Åh nej. Diskmaskinen läcker och 
lysröret har börjat blinka...  

Att hälsa med namn, ringa de 
som är borta från arbetsplatsen, 
börja arbetsplatsträffar med 
att prata om tre positiva saker 
som hänt senaste veckan, ge 
återkoppling, ställa motfrå-
gor “vad förväntar du dig att 
jag gör”. Detta är några av de 
små, men väldigt viktiga saker 
som skapar välmående på våra 
arbetsplatser. 

Att tillsammans undersöka, bedö-
ma och åtgärda risker och följa upp 
arbetsmiljön på arbetsplatsen är 
något som medarbetare, arbetsgi-
vare och hela samhället tjänar på. 
För att ta ett steg längre i det här 
arbetet jobbar Ljungby kommun 
tillsammans med Suntarbetsliv. 
Suntarbetsliv drivs av SKR och 
Sobona tillsammans med fackliga 
organisationer. Tillsammans med 
handledare arbetar chefer och 
fackliga med det som gör att vi mår 
bra på arbetet. 
-Det centrala är att fokusera på 
det som gör att organisationens 
medarbetare är friska och mår 
bra. Tanken är att det här arbe-
tet ska hjälpa oss att vända på 
perspektiven: att arbeta ned det 
främjande arbetet för att medar-
betare ska slippa bli sjuka. Det är 
ett forskningsbaserat arbete och 
flera organisationer har tagit del 
av detta tidigare. Tillsammans 
med socialförvaltningens chefer 
och fackliga representanter har vi 
arbetat med att bli medvetna om 
friskfaktorerna. Cheferna har ana-
lyserat sitt eget beteende, testat nya 
sätt att göra saker och utvärderat 
effekterna av det, berättar Marlene 
Stenqvist som är HR-strateg. 

Friskfaktorer - att ha på rätt 
glasögon 
På ett antal träffar har handledare 

och deltagare, utifrån forskning 
och egna erfarenheter, diskute-
rat de olika friskfaktorerna och 
framför allt hur man kan arbeta 
med dem. 
-Det här är inget nytt, det handlar 
om att vara medveten om vad som 
skapar friskare organisationer och 
om hur kan jag i min roll som chef 
bidra till att vi tillsammans skapar 
friskare arbetsplatser. Vi har haft 
diskussioner kring hur kompetens-
utveckling kan se ut inom organi-
sationens olika förvaltningar och 
delar. Vi har ägnat mycket tid åt att 
prata om delaktighet, hur en chef 
ska vara närvarande när medarbe-
tare arbetar olika tider på dygnet, 
förklarar Marlene. 

Det här är friskfaktorerna: 
• Ledarskap som är närvaran-

de, tillitsfullt och engagerat 
• Delaktighet och påverkans-

möjlighet 
• Kommunikation/återkoppling 
• Rehabiliteringsarbete för 

kort- och långtidsfrånvaro 
• Kompetensutveckling genom

hela yrkeslivet 
• Prioritering av arbetsuppgifter 
• Rättvis och transparant 

organisation (transparant, 
transparanta beslut genom 
hela organisationen, att man 
vet vad som gäller) 

• Systematiskt arbetsmiljöarbe-
te i vardagen

En självklar del i Ljungby 
kommun 
Det här arbetet har startat i soci-
alförvaltningen. Det kommer att 
bli en del av vardagen för cheferna 
där. Nästa del i arbetet är att övriga 
organisationen ska få ta del av det 
så att det blir en naturlig del av 
hela organisationens arbete.

Små medvetna 
förändringar gör stor
skillnad

de verksamheter som har 
vaktmästare är det naturligt 
att vända sig dit när något 
praktiskt strular. Men många 
har inte det och då kan steget 

till räddningen vara lite längre. Det är 
fastighetsavdelningen som tar hand 
om kommunens egna verksamhets-
lokaler. Men deras uppdrag innebär 
tyvärr inte att de kan fixa allt även om 
de skulle vilja. 
- När det gäller fasta inventarier i 
lokalerna är det oss man ska kontakta. 
Kort sagt det som sitter fast, det kan 
vara vitvaror, värmesystem, ventila-
tion, vattenkranar och mycket mer. 
Gör en felanmälan på intranätet så 
kommer den till oss, säger Kenneth 
Lindh som till vardags är drifttekniker 
och nu tf. driftchef. 

Kenneth ingår i driftgruppen som be-
står av ytterligare sex drifttekniker, två 
vaktmästare, två snickare, en målare, 
en säkerhetsingenjör, en driftoptime-
rare och en driftingenjör. I gruppen 

finns behörighet även för VVS- och 
elarbeten. Deras fokus är drift. Men 
vad som ingår är lite olika för olika 
lokaler.  
- Vi ser till att belysningen funkar, 
men vi byter i regel inte lysrören efter-
som vi inte står för förbrukningsmate-
rial, förklarar Kenneth. 

Men verksamheterna måste kunna 
bedrivas och lokaler måste fungera. 
Därför har mycket fokus lagts på att 
stötta verksamheterna.  
 - Det har skett stora förändringar i 
flera verksamheter inom socialför-
valtningen och barn- och utbild-
ningsförvaltningen, som gjort att de 
behöver hjälp av oss. Ombyggnationer 
till exempel. Så vi gör rätt mycket 
verksamhetsjobb, som att montera upp 
hyllor, flytta och sätta upp möbler. Det 
tar mycket tid från fastighetsskötseln, 
som är vårt viktigaste uppdrag på sikt. 

Mer fokus på grunduppdraget
Därför behövs förändring och större 

fokus på grunduppdraget. Det har 
blivit allt tydligare i och med digita-
liseringen. Det nya digitala verksam-
hetssystemet Pythagoras, ger bättre 
kontroll och överblick.  

- Det vi ser är att vår tid och budget för 
att ta hand om fastigheterna går åt till 
annat, säger Eva Jönsson, fastighets-
chef.

Men inom verksamheterna finns 
precis som i alla hem ett behov av hjälp 
ibland, till exempel att flytta en tung 
möbel eller sätta upp hyllor. För att 
underlätta vid flyttar har en flyttser-
vice upphandlats och mer är på gång 
framöver.  
- Vi ser ett fortsatt stort behov av en 
fixare som kan lösa småsaker som dy-
ker upp överallt. Det behöver vi disku-
tera kommunövergripande framöver. 
Vi vill kunna ge en bättre service till 
beställande verksamheter kring vem 
de ska kontakta, med en gemensam 
väg in, säger Eva.

Känner du igen det? Något strular på jobbet, vilket är frustrerande i sig. 
Då ska man ha koll på vart man ska vända sig för att få hjälp, och ibland är det bråttom. 

text: Catarina Bengtsson bild: Ulf Johansson

I

Mitt jobb som…

Namn: Marie Karlsson Jensen

Bakgrund 
– Jag har en bakgrund som distrikts-
sköterska och har jobbat många år med 
kommunal hemsjukvård. De senaste 20 åren har jag jobbat som chef i 
olika kommuner i Kronoberg. 2008-2012 jobbade jag faktiskt i Ljungby 
och nu är jag tillbaka! Jag bor i Växjö med min man och har tre vuxna 
barn och tre (snart fyra) barnbarn. Jag har mina rötter i Markaryd och 
tillbringar mycket tid där i familjens fritidshus. Jag gillar att bygga och 
renovera så jag har alltid många projekt på gång. Jag tycker också om 
att läsa, laga mat och resa. 

Vad gör du på jobbet? 
– Jag är verksamhetschef för äldreomsorgen sedan oktober förra 
året. Just nu jobbar jag mycket med att ta reda på vad vi behöver göra 
i Ljungby kommun för att våra äldre ska ha det så bra som möjligt. 
Sedan handlar det om att planera det vi gör så att pengarna vi har an-
vänds klokt och räcker till så mycket bra saker som möjligt.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Det bästa med mitt jobb är att jag får vara en del i att ta hand om de 
som jobbat hårt och byggt upp vårt samhälle. Jag är också stolt över att 
vara en del av skyddsnätet som värnar om de mest utsatta och svårast 
sjuka. 

Verksamhetschef
äldreomsorg

Namn: Anita Arnmark

Bakgrund 
– I skrivande stund firar jag två år som anställd i Ljungby kommun. I 
mitt arbetsliv har jag varit gruppchef i privat verksamhet inom kund-
service och logistik i ett antal år. Jag har också hunnit med att pröva på 
arbetslivet inom försäkringsbolag och banksektor. 

Innan jag började på min nuvarande tjänst arbetade jag som ekonom/
controller inom olika förvaltningar på en annan kommun. Min utbild-
ning består av en civilekonomexamen med inriktning på ekonomistyr-
ning och redovisning, Jag har byggt på min examen ytterligare med 
projektledning, finansiering och juridik.  

Vad gör du på jobbet? 
– Jag ingår i ledningsgruppen på barn- och utbildningsförvaltningen 
och ansvarar för administrationen på barn- och utbildningskontoret. 
Jag leder utvecklingen av de processer och upprätthållande av rutiner 
som där tillhör. Administrationen på förvaltningen har daglig kontakt 
med både medborgare och verksamheter inom kommunen.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Det bästa med mitt jobb är att den ena dagen inte är den andra lik 
och att jag har helt fantastisk personal som ställer upp och hjälper 
både mig och varandra med allt möjligt som dyker upp. Eftersom min 
personal har mycket olika erfarenhet och bakgrund, så har vi möjlighet 
att kontinuerligt lära av varandra och sedan omsätta kunskaperna i 
praktiken. Min upplevelse är att det finns goda möjligheter att kunna 
påverka och att det uppmanas till att våga prova nytt, och det tycker jag 
är superroligt! 

Administrativ 
chef på barn- och 
utbildnings- 
förvaltninngen

Sven-Olov Magnusson, driftelektriker, byter ut alla belysningsarmaturer från lysrör till LED i köket på Åsikten. 
Att byta ut själva lysrören däremot är inte driftgruppens jobb. Gränsdragningen kan vara knepig, men verksamheterna måste fungera.  

ANMÄL FEL
Gör alltid felanmälan på 
intranätet! 
https://intranet.ljungby.se 

(Länkar - Felanmälan kommu-
nens fastigheter) 

Vid akuta fel, som vatten-
läcka 
– ring så fort som möjligt! 

Tel. 0372-134 20 

DRIFTGRUPPENS 
UPPDRAG OCH 
PRIORITERINGS-
ORDNING: 
1. Felavhjälpande underhåll

2. Ta hand om fastigheterna 

3. Stöd till verksamheterna 
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Jakten på semestervikarier

Vecka 12 och/eller 14 
Digital ostprovning med kollegor
Lilla skafferiet erbjuder ett kit för att 
genomföra en digital ostprovning 
hemma. I paketet ingår ost, kex, 
marmelad och ostprovningsinstruk-
tioner för en person. Paketet hämtas 
på Lilla skafferiet torsdag eller fredag 
den veckan ni ska ha er provning. 
Beställ senast den 23 mars för vecka 
12 och senast den 6 april för vecka 14. 
Anmäl er var och en som ska delta i 
provningen.
Plats: Digitalt. 
Pris: 150 kr. 

22 mars
Sömn och återhämtning
Digital föreläsning om sömn och 
återhämtning. Hälsoutvecklare Jenny 
Folkesson pratar om hur mycket sömn 
vi behöver och hur du får tips för en 
bättre sömn och återhämtning.
Plats: Digitalt. 
Tid: Kl. 18.00-19.30. 
Pris: Kostnadsfritt. 

24 mars 
Prova på MediYoga
Sofia Rappe från FiloSofia guidar oss 
genom 90 minuters digital Mediyoga. 
Vi använder oss av enkla och samti-
digt mycket kraftfulla övningar som 
påverkar på djupet och skänker lugn 
och ökad balans. Allt genomförs lugnt 
och inkännande och övningarna 
anpassas efter individens förmåga i 
stunden. Alla som kan tillägna sig in-
struktioner kan utöva MediYoga. Man 
ligger och sitter på golvet eller på stol. 
Plats: Digitalt. 
Tid: Kl. 19.00. 
Pris: Kostnadsfritt.

28 mars och 11, 18 och 25 april
Från stress och press till ökad 
glädje och livskvalitet
Några måste jobba hemma, andra 
måste ha skyddsutrustning, aktiviteter 
ställs in och restriktioner ändras hit 
och dit. Oavsett hur du har det så har 
du fått göra anpassningar som både 
utvecklar och tar på krafterna. Under 
4 veckor kommer du få en video varje 
söndag med verktyg, material och 
inspiration av Helena Hellström för att 
minska stress och få mer kraft, energi 
och glädje både i ditt liv. Du tittar på 
avsnitten när det passar dig bäst. Du 
har tillgång till kursen ett helt år så 
du kan göra godbitarna på nytt om du 
vill. Du får tillgång till en facebook-
grupp där du kan få extra inspiration, 
ställa frågor och få extra coachning. 
Läs mer om kursen på: https://glad-
jespridare.teachable.com/p/glad-
je-och-livskvalite. 
Plats: Digitalt. 
Tid: Fyra tillfällen.
Pris: 695 kr (ordinarie pris 995 kr).

15 april 
Ostprovning med NonStop
Lilla skafferiet erbjuder ett kit för att 
genomföra en digital ostprovning 
hemma. I paketet ingår ost, kex, mar-
melad och ostprovningsinstruktioner 
för en person. Anmäl senast 13 april. 
Paketet hämtas på Lilla skafferiet 
den 15 april. Dagen innan provningen 
skickas en länk ut till provningen som 
sker via teams. 
Plats: Digitalt. 
Tid: Kl. 18.00. 
Pris: 150 kr. 

 13 april 
Inredningskurs
Skapa mer energi i ditt hem utan att 
köpa nytt! Under ledning av Lina 
Karlsson på Besjälat får vi en digital 
inspirationskväll med fokus på hur 
enklare förändringar i hemmet kan 
göra stor skillnad för dig, ditt hem och 
för ditt välmående.  
Plats: Digitalt. 
Tid: Kl. 18.00-20.00. 
Pris: 250 kr. 

20 april 
Medlemskväll på Profilhörnan
Välkommen till medlemskväll hos 
Profilhörnan. Här hittar du bland 
annat träningskläder, fritidskläder 
och skor. Under kvällen har vi 20-25% 
rabatt i butiken. Vi pratar löpning, 
walking och fotanalys med möjlighet 
att utan kostnad gjuta specialsulor. 
Erbjudanden på Craft-träningskläder. 
Plats: Fabriksgatan 17, Ljungby. 
Tid: Kl. 15.00-19.00. 
Pris: Kostnadsfritt. Medtag medlem-
skort. 

21 april 
Mossevandring med snöskor 
Vi tar oss till Store Mosse nationalpark 
och ger oss ut på guidad vandring, 
först längs leder, och sedan med snö-
skor i mossmarken. Vi bjuder på kaffe/
te och macka. 
Avresa från kommunhuset kl.16. 
Vandringen tar ca 2 timmar.  
Plats: Avresa från kommunhuset. 
Tid: Kl. 16.00. 
Pris: 150 kr. 

22 april 
Discgolf
Vi samlas vid kommunens discgolf 
bana (bakom Harabergsgatans 
förskola). Instruktörer från Ljungby 
discgolf förening kommer att finnas 
på plats för att lära oss grunderna och 
guida oss längs banan. 
Plats: Discgolfbanan, Ljungby. 
Tid: Kl. 17.00-19.00. 
Pris: 50 kr. 

Information från Nonstop

Aktiviteter inte bara för medlemmar
Under hösten har tyvärr många av våra 
planerade aktiviteter fått ställas in av 
skäl ni säkert förstår. Men vi hoppas 
kunna genomföra fler aktiviteter 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.  

Årsmöte härnäst 
När den här tidningen kommer ut har vi 
troligen ännu inte haft vårt årsmöte men 
vi planerar för det för fullt! Kallelse och 
information kommer via post och e-post.  

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!

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 och gratis bad på alla våra 
simhallar. För aktuella erbjudanden 
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

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
intranet.ljungby.se/nonstop

Aktuellt från Contur 
– kommunanställdas konstklubb

Ljungby kommunNonstop

Nonstop
Ljungby kommun

Konstverk ur Conturs arkiv som lottas ut 2021.

Chrysoperla-larv som  
fångat en bladlus.

Med siktet på 
sommar-
semestern 
 Det kan kännas tidigt att tänka på sommaren men redan 
sedan december har arbetet pågått med rekrytering av 
sommarvikarier inom vård och omsorg, så att våra kollegor 
kan få sin välförtjänta semester. Men det är inte bara de 
jobben som ska rekryteras. Kommunen behöver vikarier 
inom flera andra verksamheter. Dessutom har vi ett upp-
drag att erbjuda sommarjobb till gymnasieungdomar.  

500 sommarvikarier inom vård och omsorg 
Varje år rekryterar vi cirka 500 sommarvikarier enbart till 
vård och omsorg. Det handlar om vikarier till hemtjänsten, 
nattpatrullen, särskilt boende, personlig assistans, ledsag-
ning, boendestöd, lss-boenden, korttidsboenden, psykiatri-
boenden, daglig verksamhet och dagverksamhet.  
- Det är en stor bredd på yrkena och det handlar om väldigt 
många olika typer av jobb Gemensamt för dem är att man 
måste vara över 18 år, säger Susanne Culibrk som är biträ-
dande verksamhetschef på socialförvaltningen.

För att hantera den här rekryteringen inför sommaren har 
socialförvaltningen en rekryteringsgrupp. Deras arbete 
börjar redan på vintern innan med planering. Alla ansök-
ningar hamnar hos dem och sedan fördelar gruppen de 
sökande till enheterna utifrån de behov som enheterna har 
angett.  
- Det är ett vinnande koncept som fungerar bra. Var och en 
av våra chefer kan inte sitta och göra det här arbetet på egen 
hand. Än så länge flyter rekryteringen på bra, vi har fått in 
ungefär lika många ansökningar som vi brukar ha vid den 
här tiden på året, säger Susanne Culibrk.

Garanterade gymnasiejobb 
Men det är inte det enda rekryteringsarbetet som görs inför 
sommaren. Kommunen har en garanti att erbjuda som-
marjobb till gymnasieungdomar i årskurs 1 och 2 under 3 
veckor. Dessa ansökningar har Jennie Ronefors, friskvårds-
pedagog, hand om. 
- Jag samlar in från alla förvaltningar vad de har för jobb 
som vi kan erbjuda och sen erbjuds eleverna jobb och vi ser 
till att alla får ett jobb som har sökt. Jobben kan vara allt 
ifrån lokalvårdare till ungdomsledare. Vi försöker se till att 
de får jobb på sin bostadsort men ibland går det inte, till 
exempel om det finns fler ungdomar än jobb och då måste 
någon ta sig till en annan ort, säger Jennie.

Sista ansökningsdag för dessa jobb är den 31 mars.  

Förutom dessa behövs givetvis sommarvikarier inom flera 
andra verksamheter, såsom till våra kök och badanlägg-
ningar till exempel. Sådana sommarvikarier rekryteras av 
respektive chef utifrån behov.  

21/4
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VINN FISKEKORT!
Nonstop lottar ut fiskekort för ett 
antal vattendrag. Perioden 1-11 april 
kan du anmäla ditt intresse på vår sida 
på intranätet. 

Tänk på att intresset är stort för vissa 
vattendrag och mindre på andra. 
Vinstchansen varierar därför mellan 
de olika vattendragen. 

Välj bland följande: 

Bolmen, Vidöstern, Ryssbysjön, 
Lagan-Skålån, Bräkentorpasjön, 
Stensjön-Agunnarydsjön, Målasjön, 
Hängasjön, Tjurken och Krokån. 

Vinstlistan presenteras på intranätet 
den 20 april. Fiskekort som ej är ut-
hämtade den 27 april lottas ut igen.  

18/3
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Coronapandemin

Nu har det gått ett år med pandemin som vår nya vardag. I våras fick vi lära oss att ställa om och 
anpassa oss efter nya restriktioner och direktiv. Särskilda boenden hade besöksförbud, evenemang 
ställdes in och gymnasiet införde distansundervisning. Det är några exempel på hur våra verksam-
heter har påverkats av pandemin. Hör några av dina kollegor berätta hur deras år har varit.  

Ett år med pandemin 
- hur har våra jobb påverkats?

Servera skol-
lunch till elever 
på distans  
Eleverna i skolan har distansun-
dervisning, men digital lunch är ju 
dessvärre omöjligt. Hur gör man då?  
Maria Berggren, kock på Åbyskolan, 
har varit med sedan i våras då den 
första omställningen kom och gym-
nasieelever fick distansundervisning 
och skulle erbjudas matlådor för 
avhämtning.  Kostavdelningen fick 
snabbt lära sig att lägga i en högre 
växel och hjälpas åt över gränserna 
mellan olika kök. Personal har blivit 
förflyttade och stöttat upp i andra 
kök och om det varit problem med 
leveranser så har det fått lösa sig på 
många olika, men för alla lika bra 
sätt.  
- Bara eleverna får sin skollunch, 
säger Maria Berggren.

För Åbyskolan kom den största om-
ställningen när vårterminen skulle 
börja och ett dygn innan termins-
start meddelades att högstadieelever 
delvis skulle ha distansundervis-
ning.  
- Det är ju lite pyssel med att lösa 
logistiken kring vem som ansvarar 
för att packa lådorna och med vilken 
mat, berättar Maria.

Bättre samarbete  
En positiv erfarenhet med pandemin 
är ett förbättrat samarbete mellan 
kök, rektorer och övrig personal på 
skolan som tillsammans har fått 
lösa saker på ett helt nytt sätt än vad 
man gjorde tidigare.

Hjärtat av kris-
organisationen
Som kommun ansvarar vi för många 
verksamheter som våra medborgare 
är beroende av och som är viktiga för 
att samhället ska fungera. Vi måste 
ha planer för hur dessa verksamheter 
kan bedrivas även om vi drabbas av 
pandemier. Carina Karlund, säker-
hetschef och tf kanslichef, beskriver 
att de frågor som hon arbetar med 
har fått ett helt nytt fokus i och med 
pandemin.  
- Pandemin har gjort att medveten-
heten kring sårbarhet och krisbered-
skap har ökat och även förståelsen 
för att vara förberedda på att hantera 
olika sorters kriser.  Året som gått 
har ställt höga krav på oss men också 
lärt oss att vi klarar så mycket mer 
än vi tror, bara vi hjälps åt och drar 
åt samma håll.  Vår organisation har 
i stort varit bra på att ställa om och 
att vår per sonal verkligen gjort, och 
fortfarande gör, allt för att verksam-
heten ska fungera så bra som möjligt 
trots pandemins utmaningar, säger 
Carina.  

Ny lagstiftning 
gav nya arbets-
uppgifter 
Miljöavdelningen genomför till-
synsbesök hos verksamheter, ett 
myndighetsuppdrag som inte varit 
lätt att genomföra utan att riskera 
sin egen eller verksamhetsutövar-
nas hälsa utifrån Covid-19.  Men 
de har varit tvungna att genomföra 
den planerade tillsynen för att få in 
de beräknade intäkter som deras 
arbete bygger på, men också för att 
säkerställa att verksamheter följer 
lagkraven när det gäller exempelvis 
förebyggande smittskydd på skolor 
och utsläpp av miljöfarliga ämnen 
från industriverksamheter. 
- Vi har brainstormat hej vilt för 
att komma på nya lösningar kan 
jag säga, säger Anna E Andersson, 
miljöchef. 

Teamet som normalt sett arbetar 
med livsmedel och hälsoskydd har 
i och med pandemin fått helt nya 
arbetsuppgifter som att  genomföra 
trängseltillsyn på restauranger och 
serveringsställen där det togs fram 
en ny lagstiftning rekordsnabbt.  
- Det har skett många lagföränd-
ringar i vårt arbete så vi får ständigt 
vara på tårna för att hänga med på 
uppdateringar från Folkhälsomyn-
digheten och samtidigt passa sig för 
att själv bli smittad, förklarar Anna. 
Så ungefär har året varit för med-
arbetarna i miljöavdelningens fan-
tastiska team livsmedel/hälsoskydd, 
som har gjort ett kanonjobb! 

Hemsjukvården 
I mars 2020 gick socialförvaltningen i 
stabsläge och hade krisledningsmöte flera 
gånger i veckan med fokus på säker vård, 
samverkan samt kommunikations- och 
informationsflöde. 

I började handlade det som att arbeta 
proaktivt, genom att skapa rutiner och 
strategier innan en allvarlig situation 
uppstod, att tolka myndigheter rekom-
mendationer och riktlinjer ”vad betyder det 
praktiskt” i verksamheten.  I vardagen har 
de största utmaningarna varit att skydda 
patienter och att hålla humöret uppe. 

Pandemin har medfört oerhört stora krav 
på snabb omställning och flexibilitet och 
under året blev det allt tydligare, mer än 
någonsin, hur viktigt det är att stötta och 
hjälpa varandra för att känna trygghet i en 
oförutsägbar tid. 
- Medarbetarna i hemsjukvården har gjort 
och gör detta möjligt med sitt engagemang 
och fokus för patienterna och för varandra, 
säger Malin Bergqvist Andersson som är 
sektionschef för hemsjukvården.

Nu pågår ett stort arbete med vaccinering 
av både patienter och personal.  Det är svårt 
att veta vad man kommer att återgå till, vad 
som är normalläge och vad som är börläge.  
Hemsjukvården har fått lära och vänja sig 
vid det ”det nya normala”, vilket sannolikt 
kommer att byta skepnad under året i takt 
med att allt fler vaccineras.

Lärare på distans 
AnnaSara Roos, Christoffer Byström och Evelina Johans-
son arbetar som lärare på Sunnerbogymnasiet, ett yrke som 
förändrats helt och hållet men samtidigt inte alls. Distans-
undervisningen ställde höga krav på lärarna i våras som 
fick ställa om över en natt. De har fått lära sig nya digitala 
vägar för att anpassa undervisningen till digital undervis-
ning. Det har också ställt stora krav på eleverna som själva 
får driva arbetet framåt och inte skjuta på uppgifter.  
- Att undervisa digitalt är en utmaning för att responsen 
från eleverna lätt uteblir och det blir svårt att läsa av om 
eleverna har förstår, berättar AnnaSara som undervisar i 
kemi, biologi, naturkunskap och religion.

Christoffer Byström, mentor för introduktionsprogrammet, 
IM, har till skillnad från andra program haft elever på plats 
till stor del samtidigt som delar av klassen har distansun-
dervisning. 
- Det har varit det mest komplicerade och mest tidskrä-
vande momentet att hålla kontakt med alla samtidigt både 
digitalt och fysiskt, berättar Christoffer.  

Tog hjälp av varandra 
I början var lektionsplaneringen mycket tidskrävande. Det 
fanns inget facit hur undervisningen skulle genomför-
as, men med hjälp av Facebookgrupper och att testa sina 
metoder på varandra kom lärarna fram till bra lösningar 
snabbt.  

- Tyvärr är det många elever som har halkat efter, så fram-
över kommer vi försöka hjälpa dem att komma ifatt, säger 
Evelina Johansson.

Rekordsnabb digitaltisering 
Pandemin har också skapat positiva lärdomar. Lärar-
na har fått en rekordsnabb digitalisering där både elever 
och personal höjt sin kompetens inom området betydligt. 
Distansundervisningen har också ökat uppskattningen för 
närundervisning.   
- Eleverna är verkligen tacksamma för att få gå till skolan, 
och det är jag också, säger AnnaSara.

Biblioteket – samma 
yrke men nya arbetssätt 
Att jobba på ett bibliotek som bibliotekarie eller biblio-
tekschef har inte förändrats på grund av pandemin, men 
miljön runt omkring är helt förändrad. Besökare besöker 
biblioteket på ett helt annat sätt. Personalen som i nor-
malläge brukar uppmuntra sin besökare att stanna, sam-
las och mötas och använda biblioteket som en mötesplats 
får nu istället vädja till att de kommer in och lånar snabbt 
och sen går igen. Biblioteket hat utvecklar nya tjänster, 
till exempel hemkörning av böcker, take-away och en 
digital informationsdisk.  
- Vi genomför fler digitala aktiviteter än tidigare till 
exempel sagostunder, föreläsningar och programmering 
som går utmärkt att genomföra digitalt, berättar Matilda 
Håkansdotter, bibliotekschef. 

Ökad flexibilitet och fler kompetensutvecklas 
Året har lärt Matilda och personalen på biblioteket att 
många delar i deras yrke går att genomföra på hemmap-
lan genom att arbeta hemifrån samt att många aktivi-
teter som de normalt erbjuder också går att genomföra 
digitalt.  
- Vi har blivit snabba med att lösa problem och skapa nya 
rutiner och har fått en högre flexibilitet i verksamheten. 
En annan positiv sak har varit att fler i personalen har 
kunnat kompetensutvecklas i samband med att utbild-
ningarna genomfördes digitalt och kostnaderna minska-
des, avslutar Matilda. 



Fritidsgården
Fritidsgården arbetar vanligtvis med 100 ungdomar som 
dagligen besöker fritidsgården. De möter, aktiverar och att 
skapa relationer. Det senaste året har det av naturliga skäl 
varit annorlunda och istället har fritidsgården varit tyst, lugn 
och lite tråkig.  

Under året har restriktionerna förändrats många gånger och i 
perioder har fritidsgården fått begränsa antalet besökare och 
vid vissa tidpunkter varit helt stängd. Restriktionerna gjorde 
tyvärr att de tappade kontakten med en del ungdomar men nu 
med nya aktiviteter så kommer fler och fler tillbaka till 
fritidsgården. Arbetsgruppen har utvecklat sin kreativitet och 
skapat aktiviteter online och utomhus.   
- Vi har lärt sig oss att genomföra aktiviteter utomhus på ett 
helt annat sätt vilket vi kommer att fortsätta med även i fram-
tiden, säger fritidsgårdschef Helena Persson.

En tom simhall 
skapar nya 
arbetsuppgifter 
Restriktioner medförde att idrotts-
hallar och simhallar inte längre 
fick vara öppet för allmänheten och 
det stängdes även för föreningslivet 
periodvis.  
- Vårt arbete har verkligen föränd-
rats under pandemin, säger Karin 
Eriksson, fritidskonsulent. 

Personalen har arbetat med andra 
uppgifter bland annat med intern 
utbildning, och ommålning av loka-
ler. De har även spolat upp en isbana 
i Kronoskogen med belysning och 
grillplatser till allmänhetens glädje. 

En lärdom är att man kan vara kvar 
på jobbet, men istället ha digitala 
möten med sina kollegor.  
- Jag saknar ljudet av folk som alltid 
rör sig i våra hallar och ser framemot 
att kunna få träffa våra kunder igen, 
säger Karin.

Digitala funktioner på 
Kulturskolan
Krister Müller är kulturskolechef och hans vardag på kul-
turskolan har ställt krav på kreativitet och digitala lösning-
ar. Undervisning har pågått helt eller delvis digitalt, men 
även arrangemang och framträdanden i form av konserter, 
dansuppvisningar och föreställningar av olika slag har fått 
genomföras digitalt.  Kulturskolan har under året lärt sig att 
använda de digitala funktioner som kommer att leva vidare 
som ett bra komplement till den ordinarie verksamheten, både 
i undervisningssyfte och med personalen på kulturskolan.  

Kulturskolan kan idag bedriva mycket av sin verksamhet som 
vanligt igen, även om den utåtriktade verksamheten fortfa-
rande är svår att bedriva.  
- Vi längtar alla efter kulturskolans konserter och föreställ-
ningar av olika slag, där eleverna får möjlighet uppträda på 
scen i alla möjliga former, säger Krister Müller. 

Förskollärare 
under en pandemi
Erica Thuresson arbetar som förskollärare på 
Bergalyckan i Lagan, ett yrke som inte har 
påverkats så mycket av pandemin när det 
gäller vardagen med barnen. Däremot att har 
en stor utmaning varit att hålla kontakten 
med vårdnadshavarna som sedan i våras 
fått hämta och lämna sina barn i dörren 
till förskolan.  Vårdnadshavarnas insyn i 
verksamheten och deras barns vardag har 
minskat markant när inte föräldramötet 
kunnat genomföras och utveckligsamtal har 
skett via telefon. 

Förskolan har fått arbeta mycket med att 
följa myndigheternas rekommendationer 
angående att barn med förkylningssymtom 
inte får vara på förskolan. Det har lett till 
många fler samtal till vårdnadshavare som 
måste hämta sina barn, något som inte alltid 
varit jätteuppskattat.  
- Vi försöker så gott vi kan för att göra 
lämpliga bedömningar kring vad som är 
förkylningssymptom, men ibland är det svårt 
att avgöra, men vi resonerar tillsammans och 
hjälpas åt, förklarar Erica.

Bättre samarbete och fler friska barn  
Pandemin har gjort att personalen på Ber-
galyckan har blivit bättre på att hjälpas åt 
mellan avdelningarna och lösa saker i huset 
istället för att ta in vikarier, för att minska 
antalet ny personal i lokalerna. 

I och med myndigheternas rekommendatio-
ner har sjukdomarna bland barnen minskat 
när det bara kommer friska barn till försko-
lan, vilket gör att andra barn och personal 
slipper att bli sjuka.

Ett år med pandemin 
- hur har våra jobb påverkats?

Coronapandemin
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