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Tidningen för anställda i Ljungby kommun och dess bolag 
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med kommunen 
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Inledning 

I detta nummer 

AKTUELLA PROJEKT 5 / VÄXELN 8 / MITT JOBB SOM… 11 / 
KONSTKLUBBEN CONTUR 13 / SOCIALTJÄNSTLOTSARNA 
GUIDAR OCH LYSSNAR 15 / HÄNT SEN SIST 16 

6 

14 12 

13 

KULTURHUSET GRAND ÄR 
KLART OCH INVIGT 

AKTIVITETER MED
 NONSTOP 

TA HJÄLP AV 
SAKERNAS INTERNET 

NYA TAG MED 
FOKUSOMRÅDENA 

10 
REGNBÅGENS 

FÖRSKOLA KLAR 

VÄLKOMMEN TILLBAKA TILL EN 
SPÄNNANDE HÖST! 
Nu börjar löven skifta färg och den härliga sensommaren börjar suc-
cessivt övergå i naturens fantastiska färgprakt och jag ser verkligen 
fram mot en spännande höst tillsammans med er alla. En fantastisk 
tillgång som vi har i vår kommun är vår vackra småländska natur 
som möjliggör för människor att få naturupplevelser, välbefnnan-
de, social gemenskap och möjligheten att ta del av ett rikt friluftsliv. 
Därför är jag oerhört stolt över att Ljungby kommun förbättrar sin 
placering med 106 placeringar och hamnar på plats nummer 49 av 
290 kommuner i Naturvårdsverkets undersökning om årets bästa fri-
luftskommun. Under året har vi bland annat arbetat med att invente-
ra och utveckla våra stigar, turförslag och leder samt att vi synliggjort 
våra vackra leder/turer när det gäller cykel, kanot och vandring. 

Under hösten kommer vårt stora utvecklingsarbete med översiktspla-
nen att lyftas politiskt för beslut vilket är en vägvisare mot en hållbar 
framtid och hjälper oss att ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av Ljungby kommun. Översiktsplanen är kommunens 
viktigaste styrande måldokument i samhällsplaneringen och tar sikte 
på vår vision om att bli 35 000 invånare år 2035.  I planen lyfter vi 
fram platser som är lämpliga för bostadsbyggande och verksamhe-
ter samt vilka områden som ska bevaras som grönområden nu och i 
framtiden. I en framtid med ett förändrat klimat kommer vi också att 
möta nya utmaningar som kräver klimatanpassning och arbete med 
minskad klimatpåverkan. Som kommun handlar det om en ökad för-
måga att anpassa sig till nya klimatförutsättningar men det handlar 
också om att minska det ekologiska fotavtrycket. Detta görs genom 
olika klimatstrategiska lösningar för att nå de nationella miljömålen 
samt målen i Agenda 2030. Ljungby kommun har också förbättrat 
sig i mätningen avseende miljöbästa kommun där vi i år hamnat på 
plats 54 av 290 kommuner. Det är en förbättring jämfört med plats 94 
i förra årets ranking. I kommungruppen ”mindre städer och lands-
bygdskommuner” hamnar vi på plats 13 av 136. Resultatet speglar vår 
bild av att hållbarhetsarbetet går framåt, vilket är fantastiskt positivt. 

Vi fortsätter också att ha stort fokus på vår förändringsresa med 
införandet av tillitsbaserad styrning och ledning i vår organisation. 
Det handlar om att skapa ett helhetsperspektiv i organisationen och 
att beslut ska fattas så nära verksamheten som möjligt. Genom att 
vara lyhörda för kommuninvånarnas behov och krav samt använda 
alla medarbetares fulla kraft så kan vi göra verkliga förändringar och 
förbättringar och därmed leverera högkvalitativ service och tjänster 
till våra kommuninvånare och företag. Genom engagerade medar-
betare ger vi bra service och tjänster och det är också viktigt att vi 
kontinuerligt kartlägger invånarnas upplevelse av Ljungby kommun 
för att få ett kvitto på hur organisationen ligger till och vilka eventu-
ella förbättringsområden vi behöver ta tag i. Att vara tillgänglig och 
ha ett gott bemötande till alla vi är till för är mycket viktigt och att 
våra kommuninvånare upplever att de får svar på sina frågor. I detta 
nummer av tidningen möter vi bland annat våra fantastiska medar-
betare i kommunens reception i ett arbetsplatsreportage. 

Tillsammans lyckas vi, tack för ert goda arbete. 

JENNIE VIDAL 
KOMMUNDIREKTÖR 

Medarbetarenkät 

Så här går det i arbetet med analys och handlingsplaner 

Arbete pågår med resultatet från
medarbetarenkäten 
I mars/april 2021 var det dags igen för en medarbetarenkät i Ljungby kommun och dess bolag. Då hade du som jobbar hos oss 
chans att ge din syn på några frågor om bland annat Ljungby kommun som arbetsgivare och din arbetsplats. Nu pågår arbetet 
med resultatet från enkäten - att fortsätta med det som är bra och förbättra det som är mindre bra. Det görs på arbetsplatsnivå 
men även på förvaltnings-/bolagsnivå och koncernnivå. 

Syftet med enkäten är att ta reda 72 procent svarade de ska givetvis analyseras, både på 
på hur medarbetarna upplever sitt 1 818 av er svarade på enkäten.  Det övergripande koncernnivå och för RESULTAT 
arbete.  motsvarar 72 procent av de som respektive förvaltning. 

Här kommer några korta sifror 
utveckla det som fungerar bra och Diskriminering, trakasserier, ur resultatet (svarsalternati-
se vad det är vi behöver arbeta vida-  - Det är ett högt antal svarande sexuella trakasserier och krän- ven "stämmer mycket bra" och 
re med, berättar HR-chef Lise-Lot- och det bidrar till att vi får veta hur kande särbehandling "stämmer ganska bra" summe-
te Bergström. många av våra anställda ser på sin Enkäten används också för att rat): 

Enkäten följs upp på arbetsplats-, arbetssituation. Men vi har även kartlägga om det förekommer • 93,9 procent tycker deras 
förvaltnings- och kommunövergri- andra sätt att låta deras åsikter diskriminering eller kränkande arbete känns meningsfullt. 
pande nivå och i samverkan.  komma fram, till exempel genom särbehandling på arbetsplatsen. • 80,4 procent ser fram emot 

arbetsplatsträfar, medarbetar- Därför har vi frågor om man i att gå till arbetet. 
Arbetet med analys och att ta samtal och skyddsronder, säger anknytning till sitt arbete upplevt • 68,8 procent kan rekom-
fram handlingsplaner pågår HR-strateg Lena Plomén. diskriminering, trakasserier, sex- mendera oss som arbetsgi-
Varje arbetsplats har fått eller uella trakasserier eller kränkande 

- Genom att ta reda på det kan vi skulle svara. 

vare till sina vänner. 
kommer att få ta del av resultatet för Meningsfulla jobb särbehandling. • 89,9 procent är insatta i sin 
arbetsplatsen via sin chef. Sedan gör Lise-Lotte Bergström fortsätter verksamhets mål. 
varje chef handlingsplaner utifrån summeringen med att konstatera  Här visar resultatet det inte är • 93,2 procent vet vad som 
resultatet tillsammans med sina att det överlag är ett mycket gott många som har upplevt sig utsatta förväntas av dem i deras 
medarbetare. Handlingsplanen resultat.  för detta men att det förekommit. arbete.  
ska innehålla det som ska göras -Att så många anser att jobben är - Varje person som upplever detta • 79,6 procent har en chef 
framåt.  Det kan vara att fortsätta meningsfulla är ett kvitto på att vi är ju en person för mycket, de här som visar uppskattning för 
göra sådant som fungerar bra på gör det vi ska. Det är också roligt frågorna hade vi givetvis velat ha deras arbetsinsatser. 
arbetsplatsen såsom exempelvis att att så många ser fram emot att gå noll på. Men det behöver utredas • 86,3 procent har en chef 
fortsätta arbeta för en god laganda. till arbetet och att man vet vad och analyseras mer för att vi ska som visar förtroende för 
Det kan också vara att förbättra det som förväntas av sig i sitt arbe- kunna säga mer om det. Som an- dem.  
som behöver förbättras, exempelvis te.  Vi ser även att väldigt många ställd i Ljungby kommun ska man • 85,5 procent har en chef 
att informera om rutiner. anser att de har en chef som visar kunna känna sig trygg på arbets- som ger förutsättningar att 

förtroende och ger förutsättningar platsen så vi ska givetvis fördjupa ta ansvar i arbetet. 
Handlingsplaner ska också utar- att ta ansvar i arbetet, och det är oss i det, kommenterar Lise-Lotte • 78,2 procent har förtroende 
betas för respektive förvaltning/ positivt inför Ljungby kommuns Bergström. för sin chef. 
kommunalt bolag och det arbetet beslut om att arbeta mer med till- • 75,1 procent tycker att det 
pågår nu. Förvaltnings- respektive litsbaserad ledning och styrning. Kommunens hantering av fnns en bra laganda på 
bolagsledning ansvarar för detta Däremot uppger färre att de tar del covid-19-pandemin deras arbetsplats. 
och det kommer att redovisas för av kommunens friskvårdsaktivite- I årets enkät fanns det också med • 75,2 procent anger att deras 
fackliga företrädare samt perso- ter och det vill vi gärna ändra på. ett antal frågor om hur kommunen arbetsplats kännetecknas 
nalutskottet i november 2021. För närvarande pågår en översyn hanterat covid-19-pandemin. av tillit och ömsesidig 

av friskvårdsaktiviteterna för att - Där svarade 66,1 procent att de respekt. 
På övergripande nivå pågår just vi vill locka ännu fer att ta del av har känt sig trygga med hur Ljung- • 60,8 procent tar del av de 
nu en analys av resultatet och en dessa aktiviteter. Som sagt kommer by kommun som arbetsgivare har hälsofrämjande aktiviteter/ 
övergripande handlingsplan för vi att göra mer djupa analyser av hanterat situationen med pande- den friskvård som erbjuds. 
Ljungby kommun på koncernnivå resultatet så det är svårt att säga så min. • Aktivitetsbidrag, per-
håller också på att tas fram och mycket mer just nu men analyserna sonalklubben NonStop 
kommer att redovisas på central och handlingsplanerna kommer att och massagebidrag är de 
samverkansgrupp i november. presenteras under året. Vi fck också aktiviteter som fest anger 

in många frisvar i enkäten och även att de använder. 

OM TIDNINGEN 
Tvärdraget Ljungby är en tidning för 
alla anställda i Ljungby kommun och 
dess bolag, samt förtroendevalda. 
Tidningen kommer ut fyra gånger om 
året. Digital från år 2021. 

NR 3, 2021 
Ansvarig utgivare: Malin Svensk 

Redaktion: Malin Svensk, Sara Follin,, 
Catarina Bengtsson, Anna Gum-
messon, Evelina Jahnsén, Jeanette 
Enderby, Anders Johannesson 

Layout: Anna Gummesson 

! 
TIPSA! 

Har du tips på något du tycker vi 
borde skriva om i tidningen? Eller vill du 
själv skriva ett reportage? Hör av dig till 

kommunikationsavdelningen@ljungby.se 

mailto:kommunikationsavdelningen@ljungby.se
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Du är en del av 
Sveriges beredskap 
En av v6ro största lillg6ngor nör n6gol 
hotor oss ör v6r viljo ott hjölpo voro r,dro. 

Dimökerhet.se 

JUNGBY 
K , l\1MUN 

Ljungby 
kommun 

l. Ljungby 
kommun 

m 
Intranät 

STOD I A~BETET ~ ANSTÅllNING ~ LEON 

['.r_älkommen till Ljungby komrr 

..,_ät nyheter 

111 
111 
111 
111 

0 00 111 

0 00 0 

Smått och gott 

Krisberedskaps-
vecka vecka 39 
Krisberedskapsveckan är en årlig infor-
mationskampanj som ska öka människors 
motståndskraft inför samhällskriser och 
ytterst krig. I år ägde den rum vecka 39. 

Var och en av oss behöver fortsätta att ta 
ansvar i vardagen för vår egen beredskap 
och för varandras beredskap. 

I år är det Jenny Åkesson, studentmedar-
betare, som har arbetat med att ta fram ett 
program för veckan. 

Givetvis är ämnet aktuellt året om och du 
hittar material på ljungby.se och på Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskaps 
webbplats. 

Ljungbybostäder 
bygger i Ryssby  
Centralt i Ryssby i hörnet av Kungsvägen och Stor-
gatan bygger Ljungbybostäder ett nytt tvåvånings-
hus med totalt 8 lägenheter. Lägenheterna är förde-
lade på 2 rum och kök till 3 rum och kök. Storlekarna 
varierar mellan 46,5-72 kvm.  

Lägenheterna ska stå infyttningsklara i januari-fe-
bruari 2022. Läs mer på www.ljungbybostader.se . 

Nya proflerande kort 
I vår webbshop för visitkort och övriga kort fnns 
numera: 
• Visitkort och korrespondenskort 
• Kort i A6 och ett mindre kort, tex till grattiskort, 

hälsningskort eller blomkort 
• En dörrskylt med texten Upptagen i resfritt möte 
• Planeringskalendrar (tidlösa) 
• Värdegrundskort 

Du hittar webbshopen på intranätet. Sök på visitkort. 

Vi klättrar 106 placeringar i 
Årets friluftskommun 
I Naturvårdsverkets undersökning om årets friluftskommun 2021 förbättrar Ljungby 
kommun sin placering med 106 placeringar och hamnar på plats nummer 49. Det är en delad tredje plats i 
Kronobergs län där Alvesta kommun hamnar bäst på plats nummer 5. 

– Jag tycker att det är fantastiskt roligt att vi har tagit ett rejält kliv framåt för att nu vara en av de bättre 
friluftskommunerna i landet, säger Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef. 

Har du bytt ut vår 
kommunlogga? 
Skriver du mycket dokument, sprider 
information via trycksaker eller afscher? 
Då hoppas vi att du passar på att byta 
utseende till vår nya visuella identitet när 
du ändå ska uppdatera dina dokument 
eller skriva nya! 

Ta hjälp av mallar 
Behöver du hjälp fnns massor med 
mallar direkt i Word och PowerPoint, 
men även i systemet Ciceron. Mallar 
fnns både för brev men även foldrar och 
afscher (Word). 

Digitala platser där loggan syns? 
Är du administratör eller ansvarig för ett 
digitalt system där logga, typsnitt eller 
annat syns och går att styra? Då ska det 
bytas även där. Vill du ha hjälp kan du 
gärna kontakta kommunikationsav-
delningen för att få en fl i rätt mått och 
format. 

Övrigt byts efterhand 
Vi inför den visuella identiteten hållbart 
och därmed går det lite långsammare. 
Finns det proflprodukter, trycksa-
ker, faggor, skyltar, arbetskläder och 
annat med den gamla loggan på kan de 
användas upp och sen ordnar ni att nytt 
beställs enligt den nya identiteten. 

– Vi har arbetat med att inventera och utveckla våra stigar, turförslag och leder det senare året. Vi har dessutom synliggjort förslagen på leder/turer när det 
gäller cykel och vandring. I vår nya och uppskattade "Cykla och vandra i Ljungby kommun" får man förslag på över 25 rundor/leder när det gäller vandring, 
cykling och kanot i vår vackra kommun, säger Ing-Marie Byström, kultur- och fritidschef. 

Sveriges friluftskommun är ett pris som delas ut för att stimulera och uppmuntra kommunernas arbete med friluftsliv. Sveriges friluftskommun baseras på en 
årlig undersökning om kommunernas arbete med friluftsliv. Undersökningen ställer frågor om planering, information, samarbete och aktiviteter för frilufts-
liv. Priset delas ut av Naturvårdsverket i samarbete med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening. 

Årets friluftskommun 2021 är Olofström 

Tre kommuner har fått högsta poäng och alla visar de på att de arbetar fokuserat med sikte på att stärka och utveckla friluftslivet inom kommunen. Baserat 
på goda exempel har Olofström valts till årets friluftskommun. Totalt medverkade 207 av Sveriges 290 kommuner i årets undersökning. 

På gång: Nytt utseende 
på intranätet 
Sen i somras har vår leverantör snickrat på en uppda-
terad lösning för vårt intranät. Det kommer resultera 
i ett helt nytt utseende och en del nya funktioner. Men 
de största förändringar sker "under huven". Databaser, 
kod, servrar och allt annat kring ettor och nollor som 
behövs för en stabil och modern digital lösning har 
uppdaterats för att klara dagens krav. 

Just nu håller kommunikationsavdelningen på att 
bekanta sig med den nya lösningen och på förvalt-
ningarna städar man undan inaktuellt material på 
intranätet. Nästa steg är att fylla vårt "nya" intranät 
med allt det vi behöver för att jobbet på Ljungby 
kommun ska fyta så smidigt som möjligt. 

Mer information om när vi alla får komma in och 
se resultatet kommer inom kort! 

I ett steg 2 införs  ytterligare funktioner 
Den här uppdateringen av vårt intranät för alltså 
med sig en del nya funktioner, men på det stora hela 
kommer det vara samma intranät. I steg 2, som 
påbörjar så fort den pågående uppdateringen är klar, 
så kommer intranätet dock att börja sin resa mot att 
bli vår naturliga startpunkt i arbetet: intranätet blir 
då mer som en portal varifrån du kommer in till de 
system som berör dig, och du ska snabbt kunna se 
vad som är nytt sen senaste arbetsdagen och allt ska 
bli mer integrerat. Mer information om denna spän-
nande utveckling kommer också inom kort! 

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. 

Höstens tillfällen: 20/10 och 16/11.  
Läs mer på intranätet. 

Brandskydds-
utbildning 
Nu är det dags för brandskyddsutbildning 
med ett helt nytt upplägg som även inkluderar 
hjärt- och lungräddning!  

Gå in och läs mer och boka höstens tillfäl-
len på intranätet. (Utbildningar och träfar, 
Brandskyddsutbildning för anställda på 
Ljungby kommun). 

Proflprodukter 
Proflprodukter, det vill säga produkter med 
kommunens logotyp, webbadress eller liknande, 
beställer du själv vid behov i vår webbshop för 
det. Den fnns på intranätet under Proflpro-
dukter. 

Behöver du hjälp kan du kontakta kommunika-
tionsavdelningen. 

Lokalvårdare samlas i ny 
organisation 
En kommunövergripande förändring att tillhöra fastighetsavdelningen på 
är på gång. Från och med årsskiftet tekniska förvaltningen. Syftet med 
2021/2022 kommer vi ha en kommun- den gemensamma organisationen är 
gemensam organisation för lokalvård. att få en helhet gällande skötsel av 

kommunens verksamhetslokaler, där 
Totalt kommer ett hundratal medar- lokalvård är en stor del. 
betare som redan fnns inom kommu- - Det här är en positiv förändring 
nens olika förvaltningar att tillhöra som har efterfrågats av personalen. 
den nya lokalvårdsorganisationen, De utredningar som gjorts visar på 
som kommer att ledas av Lillemor övervägande fördelar, säger Terese 
Johansson. Hon är ny lokalvårdschef Samuelsson, kommunstrateg. 
från 1 september 2021. 

Lillemor ägnar nu hösten åt att 
Lokalvårdsorganisationen blir kontakta och träfa alla medarbetare 
kommunövergripande och ska serva som berörs, rekrytera arbetsledare, 
alla förvaltningar med sina tjänster. kartlägga lokaler, behov och förbereda 
Rent organisatoriskt kommer den inför uppstarten vid årsskiftet. 

Smått och gott 

AKTUELLA 
PROJEKT 

Renoveringar på Åbrinken och 
Brunnsgården 
På Åbrinken pågår ett arbete med 
bland annat ventilation, styrsys-
tem och tak, där även solceller har 
monterats. Det förväntas bli färdigt 
i december 2021. På Brunnsgår-
den renoveras kök och restaurang, 
vilket också förväntas bli klart i 
december. 

Skånegatan-Hammarrondellen 
På Skånegatan pågår ett stort 
arbete som ska ansluta gatan till 
Hammarrondellen. Fyrvägskors-
ningen vid Gängesvägen byggs 
bort vilket ska förbättra födet och 
säkerheten i trafken. Det inne-
fattar också mycket arbete med 
ledningsnätet för vatten och avlopp, 
el, fber, belysning och grönytor. 
Återvinningsstationen har fyttats 
och en ny parkering kommer att 
anläggas på Skånegatans tidigare 
sträckning. Ombyggnaden är en del 
i centrumförnyelsen. 

VA-arbeten på Nygatan 
På Nygatan utförs ett omfattande 
arbete med ledningsnätet för vatten 
och avlopp (VA). Syftet är att säker-
ställa ledningsnätets funktion idag 
och för framtida vattenföden, först 
och främst för dagvattensystemet. 
I samband med det byggs en has-
tighetsdämpande upphöjning vid 
korsningen Nygatan/Rönnäsvägen. 
Fibernätet utmed sträckningen 
kompletteras också. 

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

www.ljungby.se/projekt
www.ljungbybostader.se
https://ljungby.se
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Kulturhuset 

ETT KULTURHUS MED 
MÅNGA HISTORIER I 
VÄGGARNA  
Grand är byggt 1905, en ålder som för 
stor respekt med sig och där det sitter 
många historier i väggarna. Några av 
dessa historier har fått flytta tillbaka till 
huset igen medan andra har fått flytta 
härifrån. 

Brudklänningen är fyttad 
Den mytomspunna brudklänningen 
som så länge har hängt inplastad och 
orörd på en sidovind på ovanvåning-
en är nu förflyttad och återlämnad till 
sin ägare, så nu återstår det att se om 
andarna godtar detta… 

Chip har fyttat hem 
Grand har även fått tillbaka en tidigare 
hyresgäst, nämligen staren Chip som 
var husdjur till en tidigare ägare på 
Grand. Chip vad en märklig liten fågel 
som sökte mycket uppmärksamhet 
genom att flyga omkring och härma 
gästerna. Chip flyttade till Stockholm, 
men är nu tillbaka på Grand. Så när du 
besöker Pianobaren en våning upp kan 
du hälsa på honom.  

Piano från 1907 
I Pianobaren står även ett piano som 
nästan har varit med från Grands öpp-
ning, i alla fall från 1907. Rykten säger 
att det är det här pianot som tonerna till 
Flickorna i Småland allra först ljöd på. 
Sant är i alla fall att pianot användes som 
musik till stumflmer som spelades på 
Grand. Det råder inget tvivel om vilka 
tangenter som mest har spelats på, det 
är bara att titta på rundningen i kanten 
så ser man att det är ett piano med ge-
digen historia. Pianot har efter mössens 
besök restaurerats och åter stämts och 
är tänkt att användas på nytt igen.  

Gömda takmålningar hittade 
Grand är sannerligen ett hus fyllt av 
överraskningar. När man skulle mon-
tera skivor av brandsäkert material i 
innertaket fck man en färgglad syn. Där 
hittade man takmålningar som någon 
valt att dölja vid en tidigare restaurering. 
Målningarna målades av Sigfrid Sjöberg 
under åren 1924 och 1925. Dessa 
takmålningar har man valt att behålla 
och är nu istället tavlor som du kan se i 
Grands kapprum på entréplan.   

SE FLER BILDER PÅ WWW.LJUNGBY.SE! 

Ett hus för scenkonst och kreativa möten 

Välkommen till 
kulturhuset Grand 

Äntligen! Efter nästan två års renovering är kulturhuset Grand färdigrenoverat. 
Vi har sagt hejdå till teaterbiografen, den citrongula fasaden och den icke till-
gängliga lokalen. Istället har det allra bästa från Grand bevarats, uppdaterats 

och fräschats upp för att bli kulturhuset Grand.  

text och bild Evelina Jahnsén 

Carolina Lindén 

- Det är roligt att man har valt att 
göra en så omfattande och avance-
rad renovering av ett så gammalt hus 
som Grand faktiskt är. Jag tror att 
det hade varit mycket lättare att riva 
och börja om från början, men jag är 
glad att man inte har gjort det, säger 
verksamhetschef Krister Muller. 

En omfattande renovering som 
syns och inte syns 
I renoveringen har man byggt ut en 
kafeteria i form av inglasad veran-
da med möjlighet för 50 sittande 
gäster och uteplats.  På verandan 
kan man bygga upp en mobil scen 
som ger möjlighet till berättarcafé 

eller för en trubadur att spela. Caféet 
har nu mer utrymme, är möblerat 
för cafésittning med utrymme för 
tillgänglighet och bättre föden där 
många mingelgäster som ska kunna 
rymmas  

- Det är fera saker som gjorts i 
renoveringen som inte syns, men 
som både är tidskrävande och kostar 
mycket pengar, bland annat har hela 
ventilationen bytts ut i huset, säger 
byggprojektledare Snjezana Jelica.  

Dessutom har Grand fått nya 
utrymningsvägar, förbättrat 
brandskydd, nya el-ledningar och 
värme samt ett modernt system för 
scenteknik. 

I salongen är det numera 328 grö-
na stolar som möter en och om man 
vill kan man nu se föreställningen 
från balkongerna, något som inte 
var möjligt innan. Med ett bättre 
ljud- och ljus-system får åskådarna 
en bättre upplevelse. 

Sagt hejdå till teaterbiografen 
I samband med renoveringen bytte 
huset namn från teaterbiografen 
Grand till kulturhuset Grand, men 
vad är det egentligen för skillnad?  

- Egentligen bytte vi namn för 
att namnet var inaktuellt. Huset har 
inte och kan inte längre erbjuda bio-
graf och då är det konstigt att heta 

Det är precis 
så som vi 

önskade att 
det skulle 

bli! 

på att bredda målgruppen och att 
det ska höras röster från alla åldrar 
i huset. En förändring är att man 
tagit bort de lägenheter som var på 
övervåningen tidigare och gjort fera 
rum, bland annat en spegelsal som 
kommer att användas som repeti-
tionssal bland annat av kultursko-
lan.  I den andra lägenheten fnns 
det möjlighet att hyra konferensrum. 

- Vi har många visioner, men en 
är att någon företagsverksam inom 
kultur ska vilja hyra ett kontor här 
på övervåningen för att ytterligare 
ge huset en dimension, drömmer 
Carolina. 

Scenmästare 
I samband med renoveringen av 
Grand valde man att anställa en 
scenmästare. Det är en tjänst som 
tidigare har funnits under lite andra 
former men som nu innebär att man 
ansvarar för samordning på Grand, 
för bokningar och kontakt med ar-
rangörer samt att driva och utveckla 

arbetet framåt för Grand.  
I januari började Carolina Lindén 

sin tjänst som scenmästare, en tjänst 
som fck henne att fytta tillbaka till 
Ljungby igen efter fera år boende i 
andra städer.  

- Jag hade inga planer på att fyt-
ta tillbaka hit, men den här typen av 
jobb är väldigt ovanliga och jag blev 
för nyfken för att inte söka, berättar 
Carolina. 

Carolina har själv stor erfaren-
het av kulturliv både på, bakom 
och framför scen.  Hon säger att 
hon tycker att det väldigt roligt att 
ha den här typen av mötesplats att 
kunna erbjuda människor i alla 
åldrar. 

- Jag har själv spenderat mycket 
tid på Grand och för mig var det en 
viktig mötesplats. Att det nu fnns 
ännu fer möjligheter för kreativa 
möten tror jag är viktigt för en stad 
som vill växa.  

det, förklarar Krister.  
- Det går ju i trender och just nu 

är det kulturhus som stämmer bäst 
överens med hur vi arbetar med 
verksamheten idag. Vi vill att Grand 
ska vara en plats för scenkonst och 
kreativa möten, säger Carolina 
Lindén, scenmästare på Grand.  

Efterfrågan för att få boka 
arrangemang på Grand märktes 
av direkt.  

- Vi är nästan fullbokade varje 
helg hela hösten med start från 
oktober, det känns riktigt roligt, 
berättar Carolina. 

Även om helgerna är uppbokade 

fnns det fortfarande möjlighet för 
andra aktörer att boka in sig både 
dag- och kvällstid under vardagar. 
Det är ett brett spektrum på de som 
kommer att arrangera evenemang 
i höst: konserter, teatrar, föreställ-
ningar, dansuppvisningar, berättar-
kvällar och föreläsningar.  

- Det är roligt att det är så olika 
typer av arrangemang som kommer 
hit. Det är precis så som vi önskade 
att det skulle bli, säger Carolina.  

Ett hus för alla 
Målet med kulturhuset Grand är att 
det ska vara ett hus för alla. I sam-
band med nyöppningen satsar man 

WWW.LJUNGBY.SE


9 8 T VÄRDR AGE T L JUNGBY NR 3 202 1 T VÄRDR AGE T L JUNGBY NR 3 202 1 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
  

 

 

  

  

-

Arbetsplats växeln 

VÄXELN HALLÅ, HALLÅ, HALLÅ – TILLGÄNGLIGHET HURDÅ? JOBBAR DU I KOM-
MUNHUSET OCH 
VÄNTAR BESÖK? 

Alla behöver hjälpas åt för att ge Så här gör du för att se och Nu fnns en ny besöksskärm 
TIPS på plats i entrén. Besökare till god service till medborgarna. Någ- uppdatera dina sökord 

kommunhuset registrerar sig 
ra enkla saker du själv kan tänka Skriv in ord som du tror att många via skärmen, får ett besökskort 
på och även påminna dina kollegor 1. Gå in på Intranätet. frågor efter - hellre för många som placeras väl synligt på 
om är följande:  2. Klicka på ”sök i telefonboken” ord än för få så medarbetarna i tröjan och du som väntar besök 

får ett mejl om att personen är • Ställ in tillgängligheten på (fnns i menyn länkar). receptionen enkelt kan hitta till rätt 
här. Du möter upp ditt besök i 

telefonen vid exempelvis möte 3. Sök därefter upp ditt namn kollega. entrén och visar personen till 
och semester och kontrollera dina uppgifter. rätt plats. När det är dags att gå 

• Hänvisa till kollega om du inte 4. Vill du göra ändringar fyller följer du ditt besök tillbaka till 
entrén igen. Personen scannar är på plats du i ändringsformuläret som 
då QR-koden som fnns på 

• Se över och uppdatera sökord fnns på sidan.  besökskortet för att avsluta 
på Intranätet besöket. 

Annelie tar en bild till ett ID kort. 

Jennie. 

Frida. 

Annelie delar ut paket som har kommit. 

Arbetsplats växeln 

S
trax efter klockan 07.30 inkom-
mer det första telefonsamtalet som 
handlar om att man önskar komma 
i kontakt med en bygglovshand-
läggare. Annelie Nilsson, Frida 
Andersson och Jennie Arningsmark 
bemannar receptionen under dagen 
och tillsammans hjälps de åt att ge 
service till medborgarna.  
- Vi hjälper människor som ringer 
hit eller kommer på besök, säger 
Frida. Besöken handlar om allt från 
att lämna ut och hjälpa till med att 
fylla i blanketter, förmedla kontakt-
uppgifter eller ta emot vattenprover. 
Det kan också handla om att ta 
emot obokade besök och hjälpa dem 
vidare till rätt medarbetare.  

En nyckelroll i organisationen  
Alla är eniga om att det bästa med 
jobbet är att tillsammans i ett team 
få ge service till invånarna men 

"Vi fnns till för 
medborgarna" 

300 till 400 telefonsamtal under en dag – hur fungerar det att jobba i Ljungby 
kommuns reception? Och varför är det egentligen så viktigt att medarbetarna 

hänvisar telefonerna? Tvärdraget har gjort ett besök i receptionen för att få veta 
mer om hur denna nyckelfunktion fungerar.    

text och bild Sara Follin 

också att fnnas till hands internt. 
Receptionen är en nyckelroll i 
organisationen och dess funktion 
spelar en viktig roll för den interna 
servicen och logistiken. Bland annat 
arbetar Annelie och Frida med att 
utfärda legitimationer, vilket inne-
bär att fotografera medarbetare och 
administrera olika ID-handlingar. 
Främst handlar det om ID06 som till 
största del används som tjänstele-
gitimation inom byggsektorn, men 
även SITHS-kort som används inom 
socialförvaltningen. 
- Förutom den typen av intern 
service har vi även hand om regist-
rering av taggar till medarbetarna, 
paketutlämning och postsortering, 
säger Jennie. Jennie ansvarar även 
för telefonin, inköp av kontorsmate-
rial och fakturering.  

“Vårt fokus är service till med-
borgarna” 
Varje dag tar Frida och hennes 
kollegor emot mellan 300 och 400 
telefonsamtal. Samtalen är av varie-
rande karaktär och kan handla om 
allt från att det ligger glassplitter i 
en rondell som bör tas om hand, till 
frågor om förskoleplacering, kostna-
der för barnomsorg eller frågor om 
äldreomsorg. 
- Variationen är mycket stor vilket 
också gör att vi nästan dagligen 
ställs inför nya utmaningar och 
frågor, säger Jennie.  

Den störa utmaningen är sam-
arbetet  
Vi fnns till för att ge medborg-
arna god service och den största 
utmaningen i det arbetet är att få 
telefonin mellan oss och övriga 
medarbetare att fungera på bästa 
sätt, förklarar de tillsammans. 
Ofta händer det nämligen att samtal 
kopplas tillbaka till receptionen.  
- Ser vi i vårt system att medarbe-
taren är tillgänglig, är det också det 
vi säger till personen som ringer, för-
klarar de. Besvaras då inte samtalet 
utan går tillbaka till oss igen, har vi 
inte mer information att ge, säger 
Jennie. 
– Vi märker helt enkelt att 
människor blir frustrerade när de 
ringer till oss och inte kommer i 
kontakt med personen som enligt 
systemet är tillgänglig, förtydligar 
Annelie. 

Frida förklarar att många som 
ringer och inte kommer fram till rätt 
person ställer frågan om de kan få 
prata med någon annan istället. Hon 
förklarar vidare att det är svårt att 
veta exempelvis vilka handläggare 
som delar vilka ärenden eller vilken 
kollega som jobbar med ungefär 
samma sak, speciellt om sökord inte 
har använts.  
- Vi vill på ett efektivt sätt kunna 
hjälpa människor som ringer och det 
är såklart frustrerande när det blir 
stopp på vägen, säger hon. 

Efektivare arbetssätt och mer 
professionella 
Genom att ha rätt information om 
medarbetarnas tillgänglighet kan 
receptionen hålla en hög servicenivå 
till medborgarna. Risken att samtal 
kopplas vidare för att sedan komma 
tillbaka till receptionen igen mini-
meras då också.  

Frida, Jennie och Annelie 
framhåller också att servicen till 
medborgarna blir bäst om vi till-
sammans kan bidra till den.  
- Vi fnns här som mellanhand och 
kan exempelvis besvara enklare 
frågor direkt och på så sätt behöver 
inte personen som ringer bli kopplad 
vidare i organisationen. Vet man 
att det händer något speciellt ute i 
verksamheterna som många kan 
komma att ställa frågor om kan man 
gärna berätta det för oss, så kan 
vi bemöta det direkt i receptionen, 
säger Annelie. 
– På så sätt blir vi helt enkelt både 
efektivare och mer professionella i 
vårt sätt att bemöta invånarna och 
andra människor som kontaktar oss, 
understryker Frida.  
- Receptionen är i många fall den 
första kontakt som människor får 
när de har ett ärende till en medar-
betare i kommunen. Vi vill därför 
gärna att kontakten med oss ska 
vara en positiv upplevelse och något 
som människor tycker fungerar bra 
och pratar gott om, avslutar Jennie.  
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- Maj och Ann Helen småpratar i vårsolen. 

Här somnar barnen med utsikt 
över vajande trädtoppar 
Det är full aktivitet när man kommer till Regnbågens förskola. Ja det är 
alltså inte bara barn som leker utan samtidigt är det elektriker, markar-
betare och tekniker som arbetar med att färdigställa den nybyggda för-
skolan Regnbågen. I augusti var det dags för personalen och barnen att 
lämna de gamla lokalerna som låg bredvid den nya förskolan, för att börja 
en helt ny vardag i nya lokaler. 
text Evelina Jahnsén bilder malin svensk och symbolbilder. 

Det har gått jättebra för 
barnen att byta lokaler och 
de har anpassat sig väldigt 

snabbt till det nya. Barnen har tyckt 
att det har varit spännande och har 
följt bygget noga under det här året 
som förskolan har byggts, säger 
Jeanette, en av förskollärarna som 
också precis har börjat jobba på 
Regnbågens förskola.  
- Det känns så inspirerande att 
få vara med från början på en ny 
förskola. Det är roligt, men också 
utmanande, att sätta gemensamma 
rutiner och planer för hur allting ska 
vara, berättar Jeanette. 

Från tre till åtta avdelningar 
Förskolan är byggd med åtta 
tvillingavdelningar, fyra på varje 
våningsplan men i dagsläget är det 
bara sex avdelningar som är igång. 

Alla avdelningar har en gemen-
sam entré på bottenplan med stora 
möjligheter till att torka kläder. Lite 
längre in möts man av en lång, ljus 
hall där varje avdelning har sitt eget 
krypin för att förvara ytterkläder.  
Nybyggnationen av Regnbågens för-
skola påbörjades under 2020. Det är 
den tredje stora nybyggnationen av 
en förskola som vi gör i vår kommun 
under kort tid. Tidigare har vi byggt 
Bergalyckans förskola i Lagan och 
Klöverängens förskola i Ljungby.  
Tidigare bestod Regnbågens försko-
la av tre avdelningar, men har nu i 
och med nybyggnationen utökats 
mer än dubbelt. 

En förskola i två plan 
Unikt för Regnbågens förskola är 
att det är den enda förskolan som 
är byggd i två plan. På övre plan 

fnns det fyra avdelningar, kon-
tor, toaletter samt en stor balkong. 
Avdelningarna på första och andra 
är likadana fast ändå har de olika 
fördelar. Tänk att kunna titta ut mot 
trädtopparna som vajar innan man 
somnar i vilorummet på övervå-
ningen. På nedre plan kan barnen 
följa grävmaskinernas arbete på 
första parkett genom fönstren som 
är lågt placerade och anpassade till 
små barn. Även badrummen är an-
passade för barnen med bland annat 
låga handfat för att enkelt kunna 
tvätta händerna.  

I samband med nybyggnationen 
gjordes även utegården och utemil-
jön om. Dagen vi var där planterades 
det buskar för att få en trivsam ute-
miljö för barn och vuxna. Den nya 
utegården är uppdelad med lekmil-
jöer för yngre och äldre barn. Än så 

REGNBÅGEN  
Adress: Strömgatan 57, Ljungby 

Antal avdelningar 8 stycken 

Antal barn: 120 stycken 

Åldersindelning: Ålder 1-5 på 
alla avdelningar, men möjlighe-
ten att ändra till yngre barn på 
plan 1 och äldre barn på plan 2. 

Inspirerande 
att vara med 

från början på 
en ny förskola 

länge är det bara gården för de yngre 
barnen som är färdig och den består 
av en stor sandlåda med solskydd, 
gungbilar och gungor. Utanför de 
yngre barnens gård fnns den moto-
rikbana där barnen får klättra och 
öva balanssinnet. Gården ringas in 
av en inhägnad cykelbana.  

Eget tillagningskök med lekfull 
karaktär 
Numera har Regnbågens förskola ett 
eget tillagningskök. I köket jobbar 
två kockar och när vi gör besök är 
det Ida Johansson som fnns på plats 
och tillagar måltiderna till barnen. 
Ida och hennes kollega tillagar och 
förbereder för tre måltider om dagen. 
Frukost, lunch och mellanmål.    
- Det är roligt att möta barnen varje 
dag, att direkt se deras reaktion och 
få respons på maten som jag har 
tillagat säger Ida.  

Häromdagen serverades det mo-
rotssoppa med äppelpaj till efterrätt. 
- Jag vill gärna få barnen att smaka 
maten även om de först kanske är 
tveksamma. För att inspirera barnen 
till att göra det, och samtidigt få 
dem att tycka att det är roligt att 
äta tycker Ida det är viktigt med 
färgglada maträtter. Ett exempel på 
det är brödet och frallorna som hon 
bakar till frukost. Just idag är de 
nämligen härligt rosaröda i färgen 
då hon använt rödbetor i degen.  

Regnbågens förskola strävar efter 
att laga all mat från grunden, gärna 
ekologiskt och klimatsmart.  Alla 
kockar i tillagande kök i förskolan 

träfas tillsammans med verksam-
hetschef och planerar menyn. Det är 
sedan upp till varje kock att sätta sin 
egen prägel på menyn. Exempelvis 
genom kryddning och konsistens 
men också innehåll i sallader är fritt 
att själv planera för, förklarar Ida.  
- Det ska helt enkelt vara roligt för 
barnen att äta och genom färg och 
lekfulla namn på måltiderna kom-
mer man långt, avslutar Ida.      

Konst på Regnbågen 
Temat för konsten på Regnbågens 
förskola är vatten, mångfald och 
berättande. Det är konstnären Moa 
Lönn som har skapat den fna kon-
sten. Inomhus kan man se ett konst-
verk i keramik som gestaltar vattens 
olika former: vätska, is och gas.  

På lekgården har Moa skapat 
en snäcka i betong samt skulpturer 
gjuten i aluminium med LED-belys-
ning.  

Smått och gott 

Mitt jobb som… 

Biståndshand-
läggare inom 
äldreomsorgen 
Namn: Minna Moilanen 

Bakgrund 
– Jag är 25 år och utbildad socionom 
sedan 2018. Mitt motto i livet är likt Pippi Långstrumps ”det har jag 
aldrig provat förut så det klarar jag säkert”. 

Vad gör du på jobbet? 
– I mitt arbete handlägger och utreder jag frågor och ärenden som 
bland annat rör hemtjänst, särskilt boende och korttidsplats. I min 
profession har jag också ett uppföljningsansvar av fattade beslut, såväl 
tidsbegränsade som tillsvidare-beslut. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Oftast kan jag planera hur jag lägger upp mina arbetsveckor men 
ibland dyker det upp ärenden och frågor som inte kan vänta och då 
gäller det att vara mentalt spänstig och ladda om. Det är just det som 
är det bästa med mitt jobb; jag planerar och strukturerar min tid själv 
men behöver emellanåt lägga planeringen åt sidan, för att hjälpa just 
den individ som har det omedelbara behovet av stöd och hjälp. 

Bokhundförare 

Namn: Maria ”Ninni” Johansson 

Bakgrund 
– Direkt efter gymnasiet bestämde jag mig för att läsa vidare till 
grundskollärare. I grundskolan har jag arbetat under hela min verk-
samma tid. Jag har hela mitt liv haft ett stort hundintresse. En vision 
har alltid funnits att kunna kombinera hundintresset med mitt jobb 
som lärare. För 7 år sedan hittade jag utbildningen ”Bokhunden” - ett 
läsfrämjande projekt med syfte att föra samman barn med litteratur 
och att använda hunden som en pedagogisk resurs. Jag utbildade mig 
och mina hundar, Johnny och Manne, och har sedan dess fått en liten 
del av min lärartjänst avsatt till att få jobba som Bokhundförare.  

Vad gör du på jobbet? 
– En dag i veckan följer mina hundar med mig till jobbet. Vi har ett 
eget rum där vi tar emot elever som tränar läsning tillsammans med 
oss. Att läsa för en hund, går ut på att eleven läser högt för hunden och 
mig. Under tiden ligger hunden nära, gärna i knäet hos eleven. Samva-
ron med hunden får eleven att slappna av och fokusera vilket bidrar till 
ökad koncentration och inlärning. Bokhunden blir en stark motivator 
- det är mysigt att läsa för och klappa hunden.  

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Det bästa med mitt jobb är att få se att det fnns många och olika 
vägar till inlärning. Att läsa för en hund, kan vara en väg till lärande. 
Jag kan se att eleverna känner sig betydelsefulla när de läser för hun-
darna. Hundarna är kravlösa och icke-dömande lyssnare. De lyssnar, 
utan att avbryta och kan ge lugn och trygghet åt elever som behöver 
det.  



 

 

 

 

 

 
 

  
 

  

  

   

 
 

 

 

 

 
 

  

 
   

  

 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Ljungby Energi 

LORAWAN ÄR EN DEL AV IOT, 
INTERNET OF THINGS 

Internet of things handlar om att fera av de pry-
lar som vi äger är anslutna till varandra på olika 
sätt. Genom att vara anslutna till varandra och i 
sin tur till internet kan prylen samla på sig data 
eller styras över internet. På svenska kallas detta 
för sakernas internet. 
• Det handlar om prylar som är anslutna till 

varandra och kan skicka information. 
• Det fnns inom allt från smarta hem, mode, 

träningsprylar, sjukhusvård till stora indu-
strier. 

• Det kräver att information kan delas via 
bluetooth, wif, eller telefonnätet. 

• Sverige är ett av de ledande länderna inom 
utvecklingen av sakernas internet. 

• Det kommer kräva infrastruktur som kan 
hantera stor mängd data. 

• Självkörande bilar är en del av sakernas 
internet. 

Upptäck fel innan de ställer till det 
med ny teknik 

Ljungby Energi har investerat i ett trådlöst kommunikationssystem inom en teknik som man kallar för LoRaWAN 
(LongRangeWideAreaNetwork). Det innebär i kort att man kommunicerar trådlöst med sensorer som skickar data 

över lång sträcka och har väldigt lång batteritid. Den nya tekniken kan t ex användas för att upptäcka fel innan 
de hinner ställa till problem. Ljungby Energi har tillsammans med Ljungby kommun och Ljungbybostäder satt 

igång några ”testprojekt” för hur den här tekniken kan användas. 

Text rickard ljunggren och anders johannesson 

T illsammans med Ljungby EXEMPEL PÅ HUR DENNA TEKNIK 
kommun har man satt SKULLE KUNNA ANVÄNDAS 
ut sensorer för att mäta Kom gärna med 

Snömängd hur vattennivån ändras i förslag till oss på Genom utplacerade sensorer på t.ex fastighetstak, mäter du enkelt aktuell snö-
Näsasjön. Det görs bland annat för att mängd som belastar taket. Du kan på så vis sätta in åtgärd med skottning av tak vid 
se vilka möjligheter som fnns för att Ljungby Energi rätt tid när sensorerna meddelar att gränsen för snö på taket är uppnått. 
restaurera sjön. eller vänd er till  Vätskedetektering Samarbetet med Ljungbybostä- Genom att använda utplacerade sensorer kan du övervaka och upptäcka före-er närmsta chef der innebär att det monterats sen- komst av flytande vätskor i känsliga lokaler och byggnader. Det kan t.ex vara i data-
sorer på deras stora avfallsbehållare om ni har något centraler, lager, arkiveringslokaler m fl. Genom att snabbt upptäcka ett ev. läckage 

kan dyra driftstopp och skador förhindras. för att på så sätt kunna uppmärk- tips på hur Lo-
samma när de behöver tömmas, och Lagerhantering                                                                                                       
då för att få en efektivare körning, RaWAN skulle Genom att placera ut sensorer i lagerutrymmet kan du enkelt kontrollera var en 

vara befnner sig. Detta är särskilt viktigt där stora mängder varor lagras och han-
teras på stora lagerytor. Denna typ av övervakning kan också användas inom stora 

det vill säga att inte behöva tömma kunna användas 
behållaren när den bara är halvfull. i er verksamhet. hamnområden. 

Både Ljungby kommun och 
Ljungbybostäder ser stora möjlig- Badtemperatur 

Om man placerar temperatursensorer i vattnet vid kommunala badplatserna i heter med den nya tekniken när det 
kommunen, så kan sensorerna skicka data som sedan kan publiceras i en mängd gäller att upptäcka fel och brister i olika digitala forum, exempelvis ljungby.se eller digital informationsskylt i centrum 

stadens infrastruktur och i fastig- eller liknande. 
heter. 

I Ljungby kommun formar 
vi framtiden tillsammans, 35 
000 invånare år 2035. För att 
utvecklas och växa fnns fyra 
fokusområden som är unika 
och viktiga för oss och som kan 
ge kraft. 

Samarbete är ju nyckeln till 
framgång så med start i augusti 
har vi externa samarbetspart-
ners inom varje fokusområde 
och varje fokusområde har 
en eller ett par förvaltnings-
chefer som ansvariga. Den 
nya organisationen förväntas 
skapa tydliga arbetssätt med 

fokusområdena som ska leda 
till att vi når kommunfullmäk-
tiges uppsatta mål. Dessutom 
förväntas arbetet skapa tillväxt 
och afärsnytta både för företag, 
föreningar och kommunen. 

Våra fokusområden och 
samarbetspartners är: 

• Öka attraktiviteten mot 
gruppen unga vuxna 
och etablera lockande 
levnadsmiljöer. 
Partner: Lokal 16/Teater 
16 och Campus Ljungby 

• Inled ett arbete som 

stödjer utveckling kring 
relevanta vattenfrågor i 
Ljungby kommun. 
Partner: Forskningssta-
tion Bolmen, Sydvatten 
AB 

• Utveckla arbetet kring 
berättartraditionen och 
Sagobygden 
Partner: Sagomuseet/ 
Sagobygden 

• Näringsliv 
Partner: Ljungby 
business Arena och 
Företagarna 

Fokusområdena ska leda oss 
mot visionen - och nu tar vi 
hjälp av externa samarbets-
partners 

Foto Maria Lindberg, Alexander Hall, Lars Ahlin, Anna Gummesson 

Smått och gott 

LÖNEKRITERIER 
OCH MEDARBE-
TAR-  OCH PRESTA-
TIONSSAMTAL 
Under 2021 har arbete pågått med att ta 
fram nya lönekriterier. Dessa lönekriterier 
är nu samverkade i centrala samverkans-
gruppen och beslutade i kommunled-
ningsgruppen. Lönekriterierna ligger till 
grund för medarbetarsamtal, utveck-
lingsplan och prestationssamtal. Nytt är 
att medarbetarsamtal ersätter utveck-
lingssamtal, prestationssamtal ersätter 
lönesamtal och delgivning av lön ersätter 
lönesättande samtal. 

Först ut att användas är mall för 
medarbetarsamtal. Medarbetarsam-
tal genomförs under hösten fram till 31 
december. 

Lönekriterier 
Våra lönekriterier bygger på kommunens 
värdegrund, avtal som rör anställningen 
och anställningsvillkor, samt inrikt-
ningen mot en tillitsbaserad styrning och 
ledning. Det är arbetet som medarbetaren 
har utfört som utifrån lönekriterierna 
värderas vid ett prestationssamtal. 

De nya lönekriterierna är: 
1. Resultat 
2. Tillsammans 
3. Mod och nytänkande 
4. Ansvarstagande och medledarskap 
5. Yrkesskicklighet 

DIGITAL 
INTRODUKTION 
FÖR 
NYANSTÄLLDA 
En bra utformad och genomförd in-
troduktion är avgörande för att känna 
sig välkommen till en ny arbetsplats. 
I vår digitala introduktion fnns infor-
mation om vision och värdegrund, 
lagar och riktlinjer som är lika för 
alla oavsett vilken tjänst som man 
arbetar på. Med den får alla medarbe-
tare grundläggande information och 
förståelse för att de är en viktig del av 
vår organisation. Tanken är att detta 
ska underlätta vid introduktionen på 
själva arbetsplatsen eftersom man där 
istället kan fokusera på den verksam-
hetsnära introduktionen. 

All information samt länkar fnns på 
intranätet under fiken "Introduktion 
för nyanställda". 

https://ljungby.se


15 14 T VÄRDR AGE T L JUNGBY NR 3 202 1 T VÄRDR AGE T L JUNGBY NR 3 202 1 

Ljungby kommunNonstop

Nonstop
Ljungby kommun

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

  

  

 

  

  

 
 

 

  

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

  

  
 

   
 

 

 

 
 

 

-

• • • • 
Personalklubbar 

Information från Nonstop Rabatter 
Du har väl inte missat att medlems-
kortet ger dig rabatter och 
erbjudanden både i butiker och på 
behandlingar. Till exempel har vi fna 
erbjudanden på flera träningsställen 
i Ljungby och gratis bad på alla våra 
simhallar. Aktuella erbjudanden ser 
du 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. Läs mer på intranätet. 

Träning på TRÄNA 
Kostnadsfri träning på Träna, både 
lunchpass och kvällspass. För aktuel-
la pass se intranätet. 

24 november eller 1 december 
Härlig inspiration hos Saut 
design 
Försäljning av inredning, handgjorda 
ljus, kläder, smycken och mycket mer. 
Butiken är både inom- och utomhus. 
10% på ett köp lämnas under kvällen. 
Mingelfka i form av kafe/te fralla, 
kaka. 
Plats: Fjällgatan 26. 
Tid: Kl. 18.30. 
Kostnad: 30 kr. 

30 november eller 7 december 
Americano Vinnarbana 
Detta är en variant av Cup Ameri-
cano där det gäller att kämpa sig till 
vinnarbanan. Spelarna lottas och 
slumpen avgör tilldelning av bana 
och med- och motspelare. Vid vinst 
så fyttas spelarna upp en bana och de 
byter medspelare. Vid förlust så fyttas 
de ner en bana och byter medspelare. 
Målet är att stå som vinnare i sista 
matchen på vinnarbanan när om-
gångarna är färdigspelade. Lånerack/ 
bollar ingår. 
Plats: Ljungby Padelcenter, Långg 14. 
Tid: Kl. 18-19.30. 
Kostnad: 100 kr. 

22 december 
Morgonsim med julgröt 
Morgonsimning med julgröt och 
skinksmörgås. Badet öppnar kl.6.00, 
frukost serveras kl.6.30-8.00. Badet 
är gratis men frukosten kostar 40 kr. 
Sista anmälningsdag 17 december. 
Plats: Sunnerbohallen 
Tid: Kl. 6.00-8.00 (frukost serveras 
6.30-8.00). 
Pris: 40 kr. 

CONTUR 

Aktuellt från Contur 
– kommunanställdas konstklubb 
Alla som är anställda eller förtroendevalda politiker i Ljungby kommun 
och dess bolag kan bli medlemmar i Contur som är kommunens konst-
klubb. Varje år har vi en utlottning av konstverk bland medlemmarna 
och anordnar aktiviteter. 

Aktiviteter inte bara för medlemmar Information via e-post 
Under hösten har tyvärr många av våra Via vår e-postlista får du information 
planerade aktiviteter fått ställas in av om aktiviteter, årsmöte, vernissager med 
skäl ni säkert förstår. Men vi hoppas mera. Mejla anna.gummesson@ljungby. 
kunna genomföra fer aktiviteter under se om du vill vara med! Extra viktigt om 
2021. Håll utkik på intranätet samt i du inte har tillgång till intranätet och 
e-postutskicken när det dyker upp något! inte vill missa de där korta snabba akti-

viteterna vi ibland ordnar. 
Inträde på Ljungbergmuseet 20 kr  
Våra medlemmar går på Ljungbergmu- Vill du bli medlem? 
seet för 20 kr! När du kommer till museet, Vill du bli medlem kan du betala in 
ange att du är medlem i Contur och säg medlemsavgiften (200 kronor) på vårt pg 
namn och personnummer till dem.   14 89 59-0, CONTUR - kommunanställ-
Har du lön från kommunen dras då 20 das konstklubb, c/o Elsie-Britt Carls-
kr på din lön senare. Har du inte lön från son, Norhagen, 340 15 Vittaryd. Är du 
kommunen (är pensionär, förtroende- tillsvidareanställd dras därefter avgiften 
vald, föräldraledig utan tillägg, sjukskri- på lönen i april varje år så länge du vill 
ven eller liknande) kan du betala via vårt vara medlem, och så länge som du har en 
plusgiro (se nedan) eller swish (nummer lön från kommunen (är du föräldraledig, 
fnns på museet).  sjukskriven eller liknande när avdraget 

görs måste du betala in manuellt). Du 
Förslag och önskemål? som jobbar i något av kommunens bolag 
Har du förslag eller önskemål på aktivi- eller är förtroendevald behöver också 
teter? Kanske kan du till och med tänka betala in manuellt.  
dig att anordna något med hjälp av oss Glöm inte att skriva ditt namn, 
i styrelsen? Hör gärna av dig till oss till personnummer och din e-postadress på 
anna.gummesson@ljungby.se. inbetalningskortet. 

En konstnär i fokus: 
Gabriele Basch, Tyskland 
Sprayfärg på papper. Denna vann Contur själva i den konstförening vi 
är med i. Då var den en högvinst och blir det i kommande lotteri hos 
Contur också. 

”My artwork starts with painting both 
sides of the paper in an abstract way. As 
I love little material accidents in color 
and structure of the paint, I then try to 
overwork it through cutting. By taking 
forms away, the refection of the backsi-
de shadows on the wall becomes visible. 
Terefor it is necessary to hang the work 
a bit with a distance to the wall, so that 
it can breath. In the end you can not say 
if it is a painting or an object. I like it 
very much that through the changing 
daylight, the work looks a bit diferent 
depending from the light situation. 
Often I combine architectural and foral 
structures in my work.” 

Socialtjänstlotsar 

Två nya tjäns-
ter för stöd och 
vägledning 
Kommunen har numera två så kallade socialtjänstlotsar. 
Deras uppdrag är att vara en guide till kommuninvånare 
bland kommunens verksamheter och insatser men också i 
samhället i övrigt: ideella organisationer, privata aktörer, 
regionen och samhället i övrigt.  

Lotsarna ska vägleda, ge råd, hänvisa, informera och 
samordna bland tjänster och insatser men också lyssna och 
vara ett stöd för den som behöver någon att prata med.  

 Syftet är  
• att utöka servicen till invånare genom att guida rätt 

men också genom att vara en väg in och minska trös-
keln till att höra av sig, 

• att lyssna, 
• att arbeta förebyggande och uppsökande, 
• att bryta isolering, 
• att minska digitalt utanförskap (genom lotsning till 

utförare av it-relaterade tjänster), 
• att öka invånares självständighet (genom att lotsa till 

exempelvis utförare av hushållsnära tjänster). 

Det de gör kan vara till exempel att ge information 
om eller förmedla kontakter till: 
• företag som utför hushållsnära tjänster,  
• företag som utför IT-support i hemmet,  
• hjälp med ekonomi (god man, skuld- och budgetråd-

givning, konsumentvägledning) och 
• organisationer, föreningar eller annat som anordnar 

träfpunkter och aktiviteter, både sociala men också 
exempelvis stöd i att hantera en mobiltelefon. 

 En viktig del i uppdraget är också att  
• ge vägledning i boendefrågor och  
• ge stödsamtal och lyssna.  

De journalför ingenting och den som ringer kan vara ano-
nym. 

Funktionen är tillgänglig för alla invånare i Ljungby 
kommun som är över 18 år. Målet är att göra det lättare för 
invånare att hitta rätt i samhället och att lotsa rätt om de 
inte vet vart de ska vända sig. 

Så här når man dem:  
• Telefon: 0721-62 84 14 

Måndag-torsdag kl. 08.00-16.30, 
fredagar kl. 08.00-16.00. 

• E-post: socialtjanstlots@ljungby.se 
• Besök: Eskilsgatan 11, Ljungby. 

Chrysoperla larv som 
fångat en bladlus. 

intranet.ljungby.se/nonstop 

6 oktober 
Digitalt bokcafé 
Perfekt för dig som behöver inspira-
tion och tips om nya böcker. På vårt 
digitala bokcafé ger bibliotekarierna 
Tomas och Katarina boktips. 
Tid: Kl. 18.00-19.00. 
Kostnadsfritt

 20 oktober 
BM idé och trädgård 
Välkomna på en inspirationskväll till 
BM idé och trädgård. De berättar om 
sin verksamhet och visar bland annat 
kransbindning och krukplanteringar. 
Efter en kort fkapaus får ni sedan fria 
händer att göra det ni vill. 10% rabatt 
på material under kvällen. Vi bjuder på 
kafe/te, fralla och kaka. 
Plats: Kånnavägen 13. 
Tid: Kl. 18.00-21.00. 
Pris: 180 kr. 

26 oktober 
En vandring genom Grands 
historia 
Följ med på en spännande vandring 
genom det nya kulturhuset Grand 
som belyser dess historia. Vandringen 
börjar utomhus för att sedan fortsätta 
inomhus i de olika rummen. 
Carl-Magnus Gripenhed kommer att 
berätta om biografägare Ernst Lindén 
och hans kompanjon Gottfrid Sjöberg, 
samt om Grand som scen för flm, 
teater, revyer, konserter och föreställ-
ningar. Även de unika takmålningar-
na kommer att visas. Fika ingår. 
Plats: Grand. 
Tid: Kl. 18-ca.19.30. 
Pris: 70 kr. 

8/11
LÄR DIG GÖRA KIMCHI 

30/11
VINNARBANA 

 27 oktober 
Modekväll på Paparazzi 
Kom till Paparazzi i deras nya lokal 
och kolla in höstmodet. Det blir en li-
ten modevisning ”modevisning light”. 
Vi bjuds på något lättare att äta och 
dricka, samt kafe och kaka. 
Rabatter på köp under kvällen. 
Plats: Kungsgatan 2 
Tid: Kl. 18.30-20.30. 
Kostnad: 80 kr.

 8 november 
Surkålsverkstad 
Under ledning av Cecilia från Paulsons 
Paleo, Simlångsdalen, får vi lära oss 
att syra grönsaker, med fokus på kim-
chi med smaker från Korea. I priset 
ingår föreläsning, workshop, recept, 
grönsaker, burkar och smakprover. 
Plats: Kungshögsskolans hemkun-
skapssal. 
Tid: Kl. 17.30-ca 20.00. 
Pris: 450 kr. 

9 november 
Afternoon tea 
Vi besöker Byholma gamla sta-
tionshus och provar på ”mormors” 
godsaker. Vi bjuds på teer, scones, sylt, 
sandwich och en massa annat gott. 
Plats: Mormors veranda, Byholma 
Tid: Kl. 17.00. 
Pris: 130 kr. 

9, 16 eller 23 november 
Teknikträning padel 
Under tre tisdagar har vi bokat träning 
på Ljungby padelcenter. Anmäl dig till 
ett eller fera tillfällen. Olika inrikt-
ningar varje gång. Lånerack och bollar 
ingår. 
9/11 Träning: Kompis med glaset 
16/11 Träning: Bandeja/lobb 

23/11 Träning: Serve/mottagning/ 
volley 
Plats: Ljungby Padelcenter, Långg. 14. 
Tid: Kl. 18-19.30. 
Kostnad: 150 kr. 

11 november 
Ta en aktiv roll med ditt inre 
ledarskap 
Gör dig redo för en timma där vi 
fokuserar på dig och ditt inre ledar-
skap. Ditt inre ledarskap startar i att 
du väljer att ta en aktiv roll i ditt eget 
liv. Varenda dag. När vi verkligen tar 
en aktiv roll i vårt eget liv väljer vi att 
göra medvetna val där vi bryter loss 
från olika autopiloter som skapas i 
vår miljö. Hur vill du uppleva ditt liv? 
Hur vill du investera din tid? Hur vill 
du bli ihågkommen av dem du möter? 
Vad behöver du för att vara personligt 
hållbar och nå dina mål? 
Sandra Furulund har sedan 2016 
arbetat med Coaching, stressrådgiv-
ning och föreläsning. Hon är känd för 
att leverera fakta, kunskap, inspiration 
och konkreta verktyg. 
Plats: Digital föreläsning 
Tid: Kl. 18.00-19.00. 
Kostnad: 100 kr. 

17 eller 24 november 
Ljusstöpning 
Ing-Marie Henriksson i Årshult 
guidar oss i konsten att stöpa ljus. Här 
får du möjlighet att stöpa både vanliga 
ljus, grenljus och kronor. I priset ingår 
ljusmassa, kvällsmat och dryck. 
Plats: Årshult Norregård 2, Lidhult 
Tid: Kl. 16.30-ca.22.00. 
Pris: 500 kr. 

https://16.30-ca.22.00
https://18.00-19.00
https://18-19.30
https://18.30-20.30
https://18-ca.19.30
https://18.00-21.00
https://18.00-19.00
mailto:socialtjanstlots@ljungby.se
https://08.00-16.00
https://08.00-16.30
mailto:anna.gummesson@ljungby.se
mailto:anna.gummesson@ljungby
https://6.30-8.00
https://6.00-8.00
https://kl.6.30-8.00
https://18-19.30
https://kafinfo.se
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Ljungby 
kommun 

Hänt sen sist… 

MER UTSMYCKNING 
LÄNGS LAGAN 
Kulturfabriken (daglig verksamhet) har 
fortsatt sin utsmyckning längs ån Lagan 
i Ljungby. Under våren satte de ut en 
massa fn utsmyckning samt insektsho 
tell och fågelholkar och nu har ännu mer 
fna alster tillkommit. 

LJUVLIGA LJUNGBY 
Under sommaren kördes en kampanj för att upp-
täcka vår ljuvliga kommun. Kampanjen kördes i 
sociala medier. 

En broschyr togs också fram och alla anställda 
fck den i brevlådan. 

Foto Alexander Hall. 

REGNBÅGENS FÖRSKOLA RIVS 
I augusti flyttade Regnbågens förskola in i sina nya lokaler, samtidigt 
som de gamla lokalerna revs precis bredvid. 

Läs mer om den nya förskolan i reportaget på sidan 10-11. 

KRISTINA NILSSON GICK 
IGEN 
I juli uppmärksammades Kristina Nilsson 
på Ljungby Gamla Torg. Under dagen 
bjöds det på matupplevelser, berättande 
om bland annat Kristina och byggnaderna 
i området, och dagen avslutades med 
Berättelser och Musik i Sommarkväll. 

LÄRARUTBILDNING IGÅNG 
Nu har vi haft kick-of för Ljungbys egna lärarstudenter som påbörjat 
den nya verksamhetsintegrerade lärarutbildningen, ett samarbete 
mellan Ljungby kommun och Linnéuniversitet.   

- En milstolpe i Ljungby kommuns utbildningshistoria! Det är första 
gången som det startar en integrerad lärarutbildning mellan Linné-
universitetet och Ljungby kommun, säger Nils-Göran Jonasson, 
barn- och utbildningschef Ljungby kommun.  

Det är ca 15 studenter som kommer att starta sin lärarutbildning för 
årskurs f-3 eller 4-6. Utbildningen är verksamhetsintegrerad, vilket 
betyder att den har dubbelt så mycket praktik som den ordinarie lä-
rarutbildningen. All praktik görs på skolor runt om i Ljungby kommun. 

KICK-OFF FOKUSOMRÅDEN 
I augusti hade vi i Ljungby kommun en kickof för 
arbetet med våra fyra fokusområden: muntligt 
berättande, vatten, attraktiva levnadsmiljöer/ 
unga vuxna och näringsliv. Det som är nytt är att vi 
har externa samarbetspartners med oss i arbetet 
och det var det samarbetet som kördes igång på 
kickofen. 

GLASSKIOSK I MJÄLEN OCH 
MUSIK HÄR OCH VAR 
I somras kunde alla badgäster vid Mjälens bad-
plats köpa glass och dricka av några av kommu-
nens feriearbetande ungdomar. Kiosken är en av 
kommunens marknadsbodar som går att hyra. 
Ett annat sommarjobb hade Maja och Björn som 
på lite olika ställen i kommunen körde pop-up-
konserter. 

UTEGYMNASTIK 
En mycket trevlig och lyckad förmiddag 
på Ljungsätra med gymnastik, bollspel 
och tidningsläsning i skuggan av träden. 


