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Efter mycket huvudbry och många diskussioner kom äntligen 
den 13:e februari. Dagen då vi sjösatte vår nya visionsstyrning. En 
målmodell som är nytänkande och utgår från vår kommunvison, ”I 
Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans, 35 000 invånare 
2035” som i sin tur knyter an till tre visionsmål och agenda 2030. I 
Ljungby krånglar vi inte till det utan förenklar bland annat genom att 
ta bort en massa mål och fokusera på det som är viktigt, vår leverans 
till medborgarna och vårt goda bemötande. Detta är ett steg i rätt 
riktning. Bra jobbat utvecklingsavdelningen! 

På tal om gott arbete, och dessutom en hög lägstanivå vad det gäller 
att prestera när det är som viktigast, så har räddningstjänsten, Ljung-
by energi, VA- och renhållningsavdelningen, gatuavdelningen och 
kommunikationsavdelningen med flera gjort ett fantastiskt arbete. 
Ljungby har fått uppleva de högsta flödena på närmare 50 år i bland 
annat ån Lagan. Imponerande att få ta del av den handlingskraft som 
finns när vi ser en utmaning närma sig. Vi hjälps åt och är uthålliga 
tillsammans. Bra jobbat alla som varit inblandade i denna viktiga 
insats. 

Jag brukar ofta prata och skriva om vår ekonomi och kan inte låta bli 
att ha med ett lite stycke även denna gång. Det som ligger framför oss 
nu, kopplat till ekonomin, är nya tag med ett nytt budgetarbete. Jag 
kan dock konstatera att efter året som gått har mycket bra åtgärder 
genomförts. Jag menar att vi genomfört det ekonomiska arbete som 
många kommuner står inför idag. Nu gäller det att vi håller i och 
håller ut så kommer 2020 bli ett bra år. Återigen ett riktigt bra arbete 
av alla! 

Med ljusare morgnar och ljusare kvällar känns det som vi håller på 
att möta en ny vår och snart därefter en ny sommar vilket alltid är 
lika välkommet. Så även om vi går igenom en jobbig period med 
extremt väder kommer vi klara det för i Ljungby kommun gör vi saker 
tillsammans. 

TILLSAMMANS GÖR VI 
ETT GOTT ARBETE 

JONAS JÖNSSON
KOMMUNDIREKTÖR
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 I Ljungby kommun formar vi 
framtiden tillsammans, 35 000 in-
vånare år 2035. Så lyder vår vision. 
Den är en del av vårt arbete och för 
att det ska bli tydligare att vi alla 
arbetar mot vår vision finns de tre 
visionsmålen. Beatrice Schmidt, 
utvecklingschef, förklarar: 
-Visionsmålen är politikens viljein-
riktning som vi alla ska sikta mot. 
Visionsmålen kan liknas med tre 
utopiska planeter. Inom varje för-
valtning och enhet eller avdelning 
bygger man sin egen raket för att 
ta sig till dessa planeter. Raketen 
matar man med bränsle som består 
av det arbete som vi utför varje dag 
på jobbet. Det handlar egentligen 
om att allt det vi gör till vardags, 
oavsett vart i kommunen vi arbetar, 
så jobbar vi alla mot ett gemensamt 
mål. 

-Vi har gått igenom alla de övergri-
pande mål som fanns tidigare och 
lagt ihop dem till något som blir 
tydligare. Vi har helt enkelt gjort 
dem mer begripliga, säger Beatri-
ce,som lett arbetet med visionsstyr-
ningen. 
 
Ska vara enkelt att se att arbetet 
leder mot visionen
Tanken är att det ska vara enkelt för 
varje medarbetare i Ljungby kom-
mun att faktiskt se att det arbete 
man gör, det som finns i verksam-
hetsplaner, lagar och föreskrifter 
faktiskt leder mot vår vision. Bara 
genom att känna till visionen och 
visionsmålen så har vi kommit ett 
steg närmare. Nästa steg är att till-
sammans staka ut sin arbetsplats 
väg dit. 
 

En tydligare röd tråd mot 35 000 
invånare 
Ljungby kommuns politiker har beslutat om vår vision. För att det ska bli tydligare hur mitt, ditt och vårt gemensamma arbete 
leder mot visionen finns en ny struktur, en visionsstyrning. 

Vår visionsstyrning är ihopkopplad 
med de Globala målen och med ett 
antal nyckeltal som vi följer upp 
löpande. Genom att vi i hela organi-
sationen faktiskt analyserar hur det 
går inom respektive visionsmål och 
därefter också gemensamt arbetar 
för förbättringar kommer vi att 
kunna nå längre.  
 
-Låt säga att nyckeltalet för ett re-
sultat inom skolan har försämrats. 
Första lösningen är att man inom 
den ansvariga förvaltningen ska 
lösa anledningen till detta. Genom 
att jobba tillsammans, förvalt-
ningsövergripande, kan vi i många 
fall hitta orsaker och därmed lös-
ningar även i andra förvaltningar, 
förklarar Beatrice. 

text Malin Svensk

14
TA EN RIDTUR 

MED NONSTOP

DÄRFÖR EN VI-
SION OM ANTAL 
INVÅNARE
Vi behöver bli fler för att kunna 
attrahera företag som leder till 
arbetstillfällen, kunna ha ett 
sjukhus, kunna ha service,  klara 
vårt välfärdsuppdrag och för att vi 
som kommun ska kunna erbjuda 
invånarna det vi enligt lag ska till-
handahålla och det som invånare 
önskar. Antalet 35 000 är baserat 
på forskning. Att vi ska göra det 
tillsammans är något vi vill efter-
som samarbete leder längre. 

Läs gärna omvärldsanalysen som 
finns på intranätet. 
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Smått och gottSmått och gott

Vi söker stän-
digt nya med-
arbetare till 
instagram  
@levailjungby
Du följer väl vårt Instagramkonto  
@levailjungby? Där visar vi upp hur 
det är att jobba, bo och leva i Ljung-
by kommun. Med nästan 300 olika 
yrken bara i organisationen Ljungby 
kommun, ett brett föreningsliv och 
fantastiska naturmiljöer vill vi visa 
andra hur bra Ljungby är. 

Kontot vandrar mellan medarbetare 
i vår organisation som bor och lever 
i Ljungby. Här delar vi med oss av 
både arbete och fritid. Allt som visar 
på attraktiva Ljungby! 

Är du sugen på att dela med dig av 
ditt Ljungby en vecka? Hör då av dig 
till kommunikationsavdelningen@
ljungby.se. 

Sedan i höstas gäller matavfalls-
sortering på alla arbetsplatser inom 
kommunens egna verksamheter. För 
de allra flesta kanske det bara handlar 
om personal- och fikarum där vi fikar 
eller äter lunch. 

Har ni kommit igång på din arbets-
plats? Då kan ni känna er nöjda med 
att ni är en av ett 60-tal verksamheter 
som är igång och sorterar matavfall i 
gröna påsar på jobbet. Tillsammans 
är vi många som gör ett bra sorte-
ringsjobb! 

Har ni inte kommit igång riktigt än? 
Ingen fara, det är aldrig försent. Börja 
med att beställa påsar på intranäts-
sidan Matavfallssortering, som du 
hittar under Intern service och rutiner. 

Där finns information om hur det går 
till och affischer att skriva ut och sätta 
upp. När påsarna levereras är det bara 
att sätta igång. 

Är ni nyfikna på hur påsarna sorteras? 
Boka gärna in ett studiebesök på vår 
sorteringsanläggning på Bredemad 
för avdelningen eller arbetsgruppen. 
Kontakta Roland Lennartsson på tele-
fon 0372-78 93 68 eller e-post roland.
lennartsson@ljungby.se.  

Välkommen att kontakta Therése Jo-
hansson på VA- och renhållningsav-
delningen vid frågor eller funderingar 
om matavfallssortering. Hon nås på 
telefon 0372-78 93 61 och via e-post 
therese.johansson@ljungby.se. 

Ljungbybostäder 
firar 70 år
I år firar Ljungbybostäder 70 år som 
bolag. Detta kommer vi att uppmärk-
samma under året tillsammans med våra 
hyresgäster. Den 4 juni kommer vi att ha 
öppet hus i hembygdsparken i Ljungby 
där vi kommer att bjuda på kaffe, tårta 
och ha ett antal aktiviteter.

...och bygger nytt 
i Ryssby och i 
Ljungby
Ljungbybostäders styrelse tog i februari 
beslut att bygga i Ryssby. Vi kommer att 
bygga 8 lägenheter i korsningen mellan 
Kungsvägen och Storgatan. Byggstart 
beräknas ske innan semestern och till 
nästa sommar ska bygget vara klart. Vi 
planerar också för fullt ett bygge centralt 
i Ljungby som vi hoppas kunna presen-
tera närmare under våren.

28 mars: Earth hour 
Den 28 mars kl. 20.30-21.30 infaller Earth Hour. Det är en 
internationell klimatmanifestation. Årets tema: Släck – 
och höj din röst för planeten.  wwf.se/earthhour 

27 augusti: Triathlon!
Förra årets triathlon blev fantastisk med massor av per-
sonbästa, hejarop, tränings- och tävlingsglädje. Arrang-
örerna planerar för en minst lika lyckad tillställning i år. 
Mer information kommer på intranätet.

AKTUELLA  
PROJEKT
Aspebacken 
Aspebacken är ett omvandlingsom-
råde – från ett gammalt industri-
område till en mer blandad stadsbe-
byggelse. Ljungby kommun arbetar 
med att planera för hur kvarteret 
Aspebacken (gamla stålgjuteriet) 
och hembygdsparken i Ljungby ska 
användas i framtiden. Det som hit-
tills är beslutat är att vissa delar ska 
rivas för att möjliggöra fler markun-
dersökningar och på sikt byggna-
tion. Rivningsarbetet påbörjas under 
våren. 

 
Regnbågens förskola 
En nybyggnation av förskola 
med plats för cirka 120 barn på 8 
avdelningar planeras. Den nya för-
skolan ska byggas på tomten intill 
den nuvarande förskolebyggnaden 
som kommer att rivas. Arbete med 
upphandling av totalentreprenör 
förväntas vara färdigt i mars 2020. 

 
Gång- och cykelväg Näsvägen 
En ny gång- och cykelväg byggs 
längs med Näsvägen på Eka in-
dustriområde i Ljungby. Det ska 
förbättra trafiksäkerheten och öka 
tillgängligheten till arbetsplatser på 
industrier och företag i området. 

Den första etappen sträcker sig 
från Bolmstadvägen till den befintli-
ga gång- och cykelvägen som går 
från Näsvägen till Norrabergsgatan 
på Annelund, under E4. Arbetet 
planeras vara klart under sommaren 
2020. 

LSS-boende och anpassade 
lägenheter i Holmsborg
En ny gruppbostad med lägenheter 
och radhus med anpassade lägenhe-
ter för LSS-verksamhet ska byggas 
på Holmsborgsområdet i Lagan. 
Projektet i sin helhet beräknas vara 
klart under våren 2023.

Ombyggnad Skånegatan
Skånegatans sträckning ska ändras 
så att gatan ansluts till Hammar-
rondellen istället för Gängesvägen. 
Detta är en del i centrumförnyelsen 
och en sista del i att få genomfarten 
i centrala Ljungby sammanhäng-
ande. Om allt går enligt plan kan 
byggnation komma igång under vå-
ren 2020 och bli klar under vintern 
2020/2021.

Fler projekt
Mer om kommunens projekt med 
nya områden, infrastruktur och 
byggnation finns på  
www.ljungby.se/projekt. 

Heja er som sorterar matavfall!Nya trygghetsboendet har fått ett namn: 
Uttern 65+ 
Trygghetsboendet som Ljungbybostäder 
just nu bygger har fått ett namn: ”Uttern 65+”. 
De 54 lägenheterna är fördelade på 10 stycken 
ettor och 44 stycken tvåor. Huset är byggt på 
den stora grönytan mellan Brunnsgården och 
vattenverket. Inflyttning beräknas bli i okto-
ber-november 2020. ”Ett trygghetsboende är 
ett självständigt boende med hög tillgänglighet, 
trygghet och möjlighet till social gemenskap i 
vardagen”. Alla hyresgäster har tillgång till den 
stora gemensamhets-
lokalen. En trygghets-
värd/-värdinna finns på 
plats vissa tider under 
dagen och efter öns-
kemål av hyresgäster 
anordnas aktiviteter.

Handledning för 
outbildade inom 
förskola
Under våren får ett antal medarbetare 
inom förskola lära sig mer om att jobba 
med små barn. De som går är anställ-
da hos oss men saknar idag utbildning 
som inriktar sig på barn i ålder 0-5 år. 
Det kan vara timanställda, vikarier eller 
liknande.  
- Vi går igenom ett antal barnskötarkur-
ser som de har nytta av i sitt arbete och 
kanske lockas någon att studera vidare, 
säger Kajsa Weckéus som är utvecklings-
ledare på barn- och utbildningsförvalt-
ningen.  

Kursen finansieras via omställningsfon-
den och under de fem tillfällena får 10 
deltagare lära sig mer om kommunika-
tion, lärande och utveckling, människors 
miljöer och pedagogiskt ledarskap. 

"Marknadsplats" i  
Raindance ersätter  
Proceedo
Från den 16 mars 2020 implementeras ett nytt 
inköpssystem för Ljungby kommun. Detta inköps-
system kallas för Marknadsplats och är en modul i 
ekonomisystemet Raindance. 

Det nya systemet ska ge Ljungby kommun en effektiv 
fakturahantering, säkerställa kontroll av beställning 
och leverantör samt dra ner på onödiga kostnader 
som har med leverans och frakt att göra. Dessutom 
kommer avtalstroheten att kontrolleras och det blir 
enklare att följa upp prissättningen från leverantö-
rerna. 
 
För mer information, gå in och läs på:
https://intranet.ljungby.se/Amnesnavigering/In-
kop-och-upphandling/marknadsplats/

Office365, OneDrive, 
Teams? 
Office 365 innebär nya sätt att arbeta, kommunice-
ra och samarbeta. Förutom program som Word och 
Excel får vi tillgång till verktyg som Teams, Skype och 
OneDrive. Krångligt? Undrar du över hur man delar en 
fil, vad Teams egentligen är eller hur Skype funge-
rar? Kika in på intranätet under fliken IT. Där finns 
information och guider som hjälper dig att reda ut 
frågetecken.kommunikation, lärande och utveckling, 
människors miljöer och pedagogiskt ledarskap.  
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Bergalyckans förskola

Vår första försko-
lerestaurang 

En förskola där barnen inte längre äter på avdelningarna. En förskola 
där man slipper matkladd på lekbord och golv, och kan låta pusslet ligga 

kvar medan man går iväg och äter. Så är det numera på Bergalyckans 
förskola i Lagan, och så kommer det att bli på fler håll.  

- Vi är jättenöjda att vi kan genomföra det här. Det är inte så att alla 
kommuner får tillagningskök på förskolorna, säger kostchef Mariana 

Axelsson. 

Nu kommer barnen till maten istället för tvärtom

Det var när Bergalyckans 
förskola skulle renoveras 
och byggas till som man 
gjorde en rejäl översyn 

av hur det skulle fungera med maten 
och logistiken kring detta. Berga-
lyckan har 160 ätande gäster, både 
barn och personal. Det är med andra 
ord många mål frukost, lunch och 
mellanmål som ska portioneras ut. 
Tidigare packade kökspersonalen 
vagnar med mat och körde ut dessa 
till de åtta avdelningarna. Vagnarna 
kördes inomhus i korridoren men 
även utomhus över gårdsplanen. 
- I ur och skur, tillägger Mariana. 
 
Nu är det tvärtom. Nu är det barnen 
som kommer till maten i förskole-
restaurangen där maten är upplagd 
och framdukad på en disk där bar-
nen själva plockar till sig. Här kan de 
se vad som bjuds för dagen. 
 
- Det är roligt att nu få kontakt med 
barnen och direkt kunna få feed-
back, säger Therese Kroon som är 
kock och köksansvarig. 
 
Med det gamla systemet skickade 
hon iväg många vagnar mat, såg 
aldrig matgästerna när de åt, och 
fick tillbaka vagnar där mycket mat 
inte var uppäten. Den maten var hon 
tvungen att slänga och det blev en 
hel del matsvinn. Nu har hon mycket 
bättre överblick och kan därmed 
snabbt frysa in eller ”återservera” det 
överblivna. 
- Vi kan presentera maten på ett 

helt annat sätt och det är jättekul att 
prata med barnen. Men ser vilka som 
vågar ta mat och vilka man kan pu-
sha lite extra att smaka något nytt. 
De kan i sin tur få med sig de andra 
barnen som är lite mer försiktiga, 
förklarar Therese. 
 
Minskat matsvinn 
Maten dukas på en så pass låg bänk 
att även treåringarna ska kunna 
nå att ta själva, med pedagogernas 
stöttning. Tvååringarna får maten 
serverad vid bordet. Ettåringarna 
däremot, de äter inne på avdelning-
en. Det blir lugnast så. 
 
Den nya restaurangen har varit 
igång sedan juni 2019 och det visade 
sig ganska snabbt att det var flera 
fördelar. Matsvinnet har minskat. 
Barnen kan i lugn och ro lämna sitt 
pyssel för att gå och äta, i stället 
för att plocka undan när maten ska 
fram. 
- Dessutom har vi märkt att det inte 
behöver städas lika ofta inne på 
avdelningarna. Nu blir det ju inget 
syltkladd på borden och inget ris 
eller ärtor på golvet, säger Efva-Lena 
Andersson, rektor på förskolan. 
 
Hon var en av förespråkarna för att 
ha en restaurang. Alla har inte tyckt 
att det har varit en bra idé. Oron 
fanns att det skulle bli stökigt, rörigt 
och ohygieniskt. Men nu är det igång 
och bitarna faller på plats allt mer. 
- Vi var på en del studiebesök i andra 
kommuner för att se hur de gjorde. 

Vi tyckte det var viktigt att köket och 
restaurangen ligger intill varandra. 
Och vi tycker det är bra att det doftar 
mat i lokalerna för det det gör bar-
nen nyfikna på vad som serveras i 
köket. Överlag så verkar de äta bättre 
nu än innan, säger Efva-Lena. 
 
Barnen får lära sig att det är noga 
att tvätta händerna innan man går 
till restaurangen och de lär sig att 
smaka det som serveras. 
- De är väldigt duktiga på att äta 
grönsaker, säger Therese Kroon. 
- Ja och de är jätteduktiga att ta mat 
själva. Barn kan så mycket om man 
bara ber dem, säger Efva-Lena som 
tycker att miljön i lokalerna är bra. 
- Det är behagligt att sitta och äta. 
Det är inget skrik och skrän. Barnen 
är hungriga och de äter. 
 
Lättare att rekrytera 
Som kostchef på kommunen är 
Mariana Axelsson mycket nöjd över 
att matsvinnet har minskat. Men det 
finns många fler fördelar, berättar 
hon. 
- En förskola med en restaurang 
blir oftast en mer attraktiv arbets-
plats för kockar än ett kök där man 
tar emot maten. Här kan kockarna 
planera, laga maten och personligen 
möta gästerna. Det innebär också 
mer arbetsglädje för kökspersona-
len, säger hon. Dessutom skapar en 
större produktionsenhet attraktiva 
tjänster med möjlighet till högre 
tjänstgöringsgrad och det blir lättare 
att rekrytera.  

Att även de allra yngsta kommun-
invånarna äter i restaurang, och 
inte på avdelningen, det är något 
som kommer att införas allt mer. 
När Klöverängens förskola öppnar 
hösten 2020, så är även det med res-
taurang. Och där kommer troligtvis 
även ettåringarna äta där övriga 
äter. Samma sak med Regnbågens 
förskola på Strömgatan. Där införs 
också restaurang när där byggs nytt. 
Dessutom är ytterligare en enhet 
redan igång. När Byagårdens för-
skola utökades med fyra avdelningar 
blev det så omfattande med maten 
att man gjorde om lekhallen till en 
restaurang där alla barn nu äter.  
- Eftersom det var en befintlig lokal 
fick vi tillsammans med försko-
lan resonera om hur det skulle bli. 
Det var både tekniskt och utifrån 
hållbarhet bäst lämpligt att använda 
lokalerna på det sättet. Eftersom 
barnen inte längre äter på avdel-
ningarna så frigjordes lekyta där 
inne. Och vi kommer att utvärdera 
detta. Vi kör en provperiod för att se 
hur det fungerar. 
 
- Att servera maten i en förskoleres-
taurang i stället för på avdelning-
arna, det är bra mathushållning. 
Dessutom har vi skapat en bättre 
fysisk arbetsmiljö för kökspersona-
len, säger Mariana Axelsson. 

text och bild Anna Persson

Efva-Lena Andersson Mariana Axelsson

Manfred Pihl är ett av cirka 160 barn på Bergalyckans förskola, som ska serveras mat och 
mellanmål varje dag. I bakgrunden Therese Kroon som är kock och köksansvarig. 
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IT-avdelningenIT-avdelningen

et här arbetet kräver medarbetare 
som är flexibla, och det har vi. Det 
gäller att kunna ställa om snabbt 
när man jobbar med IT, säger 
Ann-Louise Övringe, och börjar 
berätta om mjukvarurobotar, digita-
lisering och säkerhetsarbete. 
Ann-Louise är chef för service- och 
IT-avdelningen, där även kommun-
husets reception, växel och kontors-
service ingår.  

På IT-avdelningen innebär ar-
betsdagarna väldigt lite att koppla 
sladdar och väldigt mycket att stötta 
förvaltningarna där alla de kom-
munanställda finns och dagligen 
använder datorer och telefoner. 
- Vårt jobb är att se till så att de har 
en infrastruktur som fungerar. Vi 
har hela tiden örat mot rälsen för att 
höra vart verksamheterna är på väg, 
säger x. 

Mjukvarurobotar kan ersätta?
Det finns nya stora områden som IT 
arbetar med nu. Automation är ett. 
Det innebär att ersätta vissa arbets-
uppgifter med mjukvarurobotar. 

- Kan vi ersätta tråkiga, repetitiva 
arbetsuppgifter med en mjukvaru-
robot så kan de anställda som har de 
uppgifterna i stället ägna sig åt mer  
avancerade och stimulerande saker, 
förklarar Ann-Louise. 
 
Säkerhet 
Nästa område de arbetar mycket 
med är digitalisering. Kommunens 
IT-råd, där samtliga förvaltningar är 
representerade, är de som ansva-
rar för att samordna kommunens 
digitaliseringsinsatser. Exempel på 
digitalisering är teams, E-learning, 
utveckling av externa och interna 
e-tjänster, verksamhetssystem som 
underlättar för medborgare och an-
ställda, Chromebooks till skolelever 
och mycket mer. 
 
Ett annat stort arbetsområde för IT 
är säkerhetsfrågorna. 
- Vi behöver ägna mer och mer tid åt 
att skydda oss mot intrång utifrån. 
 
Problemlösning 
En av de saker som man allra minst 
vill ska hända är ett driftsstopp, 
eftersom det också innebär stopp 
i arbetet för medarbetarna.  En 
som jobbar med att ha koll på att 
nätverken fungerar är IT-teknikern 
Robert Thel.  
- Blir det driftstopp, då får allt 
annat vänta. Men vi har hjälp av ett 
övervakningssystem som larmar när 
något har gått ned, berättar Robert. 
Hans arbetsdagar består mycket av 
att se till så att telefonin fungerar. 
De flesta anställda har en mobil-
telefon i dag och den ska i många 
fall innehålla appar som används i 

arbetet på kommunen.  
Robert gillar att det finns mycket att 
ta tag i. 
- Vårt jobb handlar om problemlös-
ning, påpekar han. 

Ann-Louise passar på att flika in lite 
beröm när ordet driftstopp nämns. 
- Det är oerhört stor lojalitet på den 
här arbetsplatsen. Det märks när det 
inträffar något större fel. Då ställer 
alla upp snabbt. Det är ett gott sam-
arbete och kundfokus. Vi har också 
jobbat en hel del med bemötande-
frågor eftersom vi har en helpdesk 
som alla turas om att bemanna. 

Helpdesk 
Magnus Juhlin, också IT-tekniker, 
gillar att ta emot frågor från medar-
betarna via helpdesk. 
- Jag gillar kontakten med använ-
darna. Det är viktigt att ha använ-
darperspektivet. Vi kan inte förvänta 
oss att användarna förstår och kan 
allt inom IT, säger Magnus och på-
pekar att det gäller att vara försiktig 
med att använda ordet ”bara”. 
”Du gör bara så” är alltså inget bra 
uttryck när man ska förklara hur 
något inom IT fungerar. 

Magnus jobbar mycket med att fasa 
in operativsystemet Windows 10 hos 
alla medarbetare.  
- Det är också mycket fokus på den 
resa vi gör med Office 365 och se 
till så att det rullar igång och alla 
förstår hur det ska användas. Just 
nu planerar jag för hur vi ska införa 
det på förskolorna. Även om det inte 
är jättemånga förskolor så finns det 
många användare på varje dator, och 

alla ska ha inloggning och komma 
igång. 

Magnus berättar också att arbetet 
med Office 365 och nya Windows 
sker utöver de ”vanliga” arbetsupp-
gifterna. 
- Kommunen har cirka 2 500 datorer 
och ännu fler användare så det 
innebär att det kan bli lite väntetid 
nu när vi jobbar med de här stora 
projekten. 

Något som de är överens om att de 
skulle behöva är några kollegor till. 
Med sex IT-tekniker på cirka 3 000 
anställda blir det svårt att hinna 
med alla nya arbetsuppgifter och 
uppdrag, påpekar Ann-Louise. 
IT-enheten är ett nav i kommunens 
verksamhet. Det är många ärenden 
som passerar igenom här, säger hon. 
 
Mer via länk 
För att minska restid och arbetstid 
ser hon gärna att medarbetarna har 
möten via länk. 
- Vi vurmar för skypemöten och 
teamsmöten. Det sparar tid, miljö 
och pengar. Det gör också att alla 
inte behöver sitta på samma ställe, 
men kan jobba ihop ändå. Men 
självklart är det bra med fysiska 
möten också, och det ska jag ha nu, 
säger Ann-Louise och plockar med 
sig den bärbara datorn och går över 
från det ena kommunhuset till det 
andra. Där ska hon nu ha IT-möte 
för att stämma av med en grupp 
vilka önskemål och frågor de har när 
det gäller just IT. 
- Vi har som sagt örat mot rälsen 
hela tiden. 

Att jobba med IT innebär ett jobb med många snabba förändringar. IT-avdel-
ningen är ett nav där all kommunal verksamhet snurrar. Sex IT-tekniker, en 

digitaliseringsledare och en IT-assistent ser till så att nästan 3 000 anställda har 
datasystem och telefoni som fungerar. 

Med örat mot rälsen

D
Robert startar igång en switch. 

Lars-Inge Svensson har helpdesk-telefonen när vi besöker dem. 

Patrik Henningsson och Robert Thel. 

text anna persson Bild Anna Gummesson

Magnus Juhlin pratar med en leverantör på besök. 
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Experterna tipsar

På Ljungfältsgatans LSS-bo-
ende i Ljungby, bor personer 
med olika diagnoser och 

funktionsvariationer. Deras behov 
av vård och stöd varierar rejält från 
person till person. Gemensamt för 
dem är att de har ett stort vårdbehov 
och att de inte kan klara sig själva 
i ett eget boende. Därför bor de här 
och får stöd, vård och omsorg av 
personalen, dygnet runt. 
Att behoven är så individuella, gör 
arbetet väldigt varierande. 
- Det gillar jag. Jag tycker om att 
det både är allvar och inte alltid så 

allvarligt här. Vissa av de boende 
behöver hjälp med allt. Andra klarar 
en del själva. Vi hjälper dem både 
med det som är negativt och det som 
är positivt. Vi delar både glädje och 
sorg, säger Lotta Caster, underskö-
terska. 

Sköter allt 
Alla på boendet har varsin lägenhet. 
Det finns ett gemensamt kök och 
vardagsrum med tv och fint dagsljus 
som strömmar in i det rofyllda 
allrummet. 

I arbetet ingår sovande jour, vilket 
innebär att den personal som jobbar 
natt sover i ett personalrum på 
boendet. 

Personalen sköter i princip allt. 
De städar både de gemensamma 
utrymmena och de privata lägenhe-
terna. De tvättar och lagar mat åt de 
boende, och de hjälper dem när de 
ska på läkarbesök och liknande. 
- Det jag trivs så bra med, det är att 
se deras framgångar. Att se att de 
mår psykiskt bättre när de bor här i 
en gemenskap. Och att vissa dagar 

En arbetsplats där man delar både glädje och sorg. Personal som ser till så 
att de boende får en så bra vardag som möjligt, trots diagnoser och sjuk-
domar. Dessutom stöttar de varandra bra i arbetsgruppen. 

Personalgruppen som stöttar 
både de boende och varandra 

Vi är alla experter inom våra jobb. Här ber vi några av 
våra experter dela med sig av sina bästa tips! 
 
Först ut är våra kollegor inom förskolan som ju är några av våra 
experter på barn. Här delar erfarna och utbildade pedagoger på 
Donationsgatans förskola med sig av några enkla tips och idéer 
hur du kan sysselsätta och umgås med dina eller näras barn och 
främja lek och lärande på ett roligt sätt!  

Tips 1: Stenlek
Gör så här: 
Nyttja skogsutflykten till att plocka med stenar i olika storlek 
och varierande format. Använd ett papper och skapa mönster 
med olika stenar. Rita av runt om vart och en av stenarna. Ta 
bort stenarna, och en ”karta” framträder. Nu kan kartan använ-
das om och om igen, för att pussla rätt sten på rätt plats.

Under leken sker ett lärande: 
• Matematiskt tänkande med antal, storlek, form, mönster 
• Grovmotorik – en härlig skogsutflykt 
• Finmotorik – öga-handkoordination 
• Kreativitet, fantasi – skapa egna ”kartor” med mönster 

(mandalas) och bilder (ex. olika djurmotiv)

Tips 2: Samlarlåda
Gör så här: 
Ta en äggkartong, markera vart och ett av ”hålorna” med natur-
bilder (ex. kotte, gult löv, grönt löv, en sten…) alternativt siffror/
räknepluttar. Ge barnet i uppdrag att hitta rätt föremål och 
placera i ägglådan, alternativt räkna stenar och lägg rätt antal 
i vardera ”håla”. Anpassa svårighetsgraden efter just ditt barn 
och låt det bli en utmaning! Dela in syskon eller familjen i lag 
och utmana varandra!

Under leken sker ett lärande
• Språkutveckling 
• Matematiskt tänkande 
• Utevistelse som främjar motorisk träning 
• Samspel – gör tillsammans

Tips 3: Stapeldiagram
Gör så här:
Räkna antal av något: Till exempel hur många stolar/bord/sof-
for har vi i vårt hus, hur många mackor åt var och en i familjen 
till dagens frukost eller vad källsorterar vi mest av i familjen. 
Använd ett enkelt rutsystem på papper, med bilder av det ni ska 
räkna: STOL, BORD, SOFFA, FÖNSTER med mera, alternativt 
använd duploklossar i olika färger och bygg staplar för varje 
enhet ni ska räkna.

Under leken sker ett lärande: 
• Matematiskt tänkande 
• Struktur och organisation 
• Samtala om mängd, skillnader

är bättre än andra. Vi försöker ta 
vara på deras individualitet, berättar 
Maine Strömbäck, undersköterska. 
 
Den här veckan har hon kökstjänst 
och det innebär att det är hon som 
lagar maten, tömmer diskmaskinen 
och ser till så att det blir eftermid-
dagsfika. 

Men hon hinner också med att ge 
lite extra omvårdnad genom att 
borsta håret på en av de boende och 
sätta upp det medan de pratar. Detta 
lockar fram skratt och det blir en 

trivsam stund.

Arbetsgruppen har skrivit upp 
arbetsuppgifterna på en tavla på 
väggen så att alla kan se vad som ska 
göras. Var sjätte vecka har de också 
uppföljningsmöten för att stämma 
av om det är något i arbetet som 
behöver göras annorlunda för att 
på bästa sätt möta de behov som de 
boende har.

Både allvar 
och inte så 
allvarligt.

text och bild: anna Persson  

Förskolan tipsar: 
Aktivera barnen 
på ett enkelt sätt

text Vi på Donationsgatans förskola

Undersköterskan Lotta Caster i samspråk med Helle Nord.

Maine Strömbäck förbereder mellanmål på boendet.
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Kollegor Smått och gott

Det förebyggande arbetet ger resultat 

Det är så mycket mer informa-
tion än man kan tro som pas-
sar bra att lägga på en karta. 
Det är här GIS kommer in. De 
som arbetar med GIS kan bistå 
oss andra medarbetare med 
karthjälp och de vill gärna att 
vi hör av oss med frågor. 
- Det är kul att vara en speci-
alist inom kommunen, tycker 
Mikael Grimheden som nyli-
gen har fått en kollega i Calvin 
Theosabrata. 

Vissa av oss kallar dem lite slarvigt 
för ”GISARNA”, men deras formel-
la titlar är GIS-samordnare och 
GIS-ingenjör. GIS står för geogra-
fiskt informationssystem och är ett 
smart sätta att samla information 
på digitala kartor i stället för att 
ha allt på papperskartor i pärmar. 
Fördelen med de digitala kartor-
na är att fler kan komma åt dem 
snabbt och att man kan hantera 
och visualisera information och 
kombinera den med information 
inom flera verksamheter på kom-
munen. 
 
Kartorna kan till exempel använ-
das inom parkavdelningen för att 
räkna ut hur många kvadratmeter 
kommunen har i grönytor och 
rabatter som ska skötas. Kartor är 
ett bra sätt att hänvisa turister och 
besökare till besöksmål.  Digita-
la kartor är också bra när en ny 
detaljplan ska tas fram, för då kan 
man se vilka bestämmelser som 
gäller på den aktuella fastigheten. 
- Allt som har en geografisk 

position kan man göra något av i 
GIS. Man kan se var skolbarnen 
bor och planera hur skolbussarna 
ska köra. Man kan se var de som 
har hemtjänst bor och lägga upp 
arbetet efter det, förklarar Mikael 
Grimheden. 
 
Han tycker att han har ett väldigt 
roligt jobb. 
- Jag gillar teknikutveckling och 
det är kul att vara delaktig i så 
många olika verksamheter. Vi 
hjälper gärna till och visar hur GIS 
fungerar. 
 
Calvin Theosabrata anställdes som 
GIS-ingenjör 2019 och jobbar nu 
med att ta fram nya turistkartor. 
Han trivs med sina arbetsuppgifter 
och kanske blir det en flytt från 
Skurup till Ljungby framöver. Än 
så länge veckopendlar han. 
Nu ser Mikael och Calvin fram 
emot att det ska plinga till i e-pos-
ten lite oftare för att vi medar-
betare hör av oss med frågor om 
digitala kartor.

Digitala kartor - en 
hjälp i arbetet

nder jul- och nyårshelgen 
är den tiden på året som 
flest orosanmälningar 
gällande barn når social-

förvaltningen. 2019 stack dock ut med 
markant färre anmälningar än tidi-
gare år. Sonja Otterholm, sektionschef 
behandling barn och ungdom, säger 
att hon tror att det grundar sig mycket 
i det förebyggande arbetet.  
- Vi har gjort många satsningar på det 
här arbetet under 2019 och jag hoppas 
verkligen på att det är det vi nu ser 
resultatet av, säger Sonja.  

Ny tjänst tillsattes
En av satsningarna är den nya tjänsten 
som Annelie Andersson Berg under 
året tillträde. Här är målet att nå barn 
och ungdomar tidigt. Hennes fokus 
ligger på barn i låg- och mellanstadiet 
där man ser en risk för hemmasittande 

och tendenser på hög skolfrånvaro.  
- Genom ett bra samarbete med sko-
lornas elevhälsa är denna tjänst ett bra 
steg i rätt riktning. Eftersom tjänsten 
är helt ny har jag kunnat bygga den 
efter det behov vi sett, vilket har visat 
sig lyckat, säger Annelie. 

Att nå ut tidigt
Att nå ut tidigt är verkligen något 
teamet arbetar med. Många gånger 
redan innan barnet kommit. Birgitta 
Hammarlund arbetar, precis som 
Annelie, förebyggande men hennes 
målgrupp är barn 0-6 år. Här är 
samarbetet med barnavårdscentralen 
(BVC) grunden i arbetet och Birgitta 
följer bland annat med på hembesök 
till nyblivna familjer.  
- Det är här vi har möjligheten att 
redan från början bara berätta att vi 
finns och vad vi kan hjälpa till med. 

Fokuset blir hälsofrämjande och det 
gör steget lättare för familjerna att 
söka sig hit om behovet skulle uppstå, 
säger Birgitta.  

Utbildningar och grupper för 
föräldrar
I anslutning till familjecentralen har 
Birgitta sin arbetsplats, allt för att 
steget inte ska bli för långt för de som 
behöver det. Här arbetas det med 
grupper på flera nivåer, där den första 
erbjuds till blivande föräldrar.  

Utbildningarna är som sagt en del av 
det förebyggande arbetet som Råd och 
Service arbetar med och som de kan 
se ett tydligt ökat intresse för under 
det senaste året. Det erbjuds ett flertal 
olika typer av kostnadsfria föräldraut-
bildningar för de som har barn eller 
ungdomar mellan 0-20 år. 

- Att kunna ge föräldrar verktyg att 
använda och ett annat tankesätt redan 
innan ett problem uppstår bidrar till 
att grunden finns hos dem redan inn-
an alla är slutkörda, avrundar Annelie. 

Att satsa på ett närmare samarbete med skolan och lägga mer energi på hemplanslösningar tillsammans med 
förebyggande insatser som till exempel föräldrautbildningar. Det är det vinnande konceptet som 

Råd och Service nu ser resultat av. 

DELTAGARE OM 
FÖRÄLDRAUTBILD-
NINGARNA
 Man förstår barnen på ett helt annat 
sätt och vet hur man ska bemöta dem. 
Känner att jag fått byggstenar för att 
kunna ge mina barn en så bra uppväxt 
som möjligt och stärka dem till att bli 
en ”bra” individer som klarar av livet. 

Förståelse för hur barn tänker och gör. 
Väldigt glad att vi anmälde oss. 

Har varit ett bra forum, där diskus-
sioner och reflektioner tillfört mig 
mycket!

Att jag börjat lyssna bättre.

text och bild: Emelie Andersson 

U

Calvin Theosabrata är GIS-ingenjör och jobbar nu med att ta fram nya turistkartor. Kol-
legan Mikael Grimheden är GIS-samordnare. Han gillar att ha rollen som intern konsult. 

Mitt jobb som…

Namn: Elsa Eriksson

Bakgrund 
–Jag har en byggnadsteknisk och fastighetsjuridisk utbildning från 
KTH. Jag har alltid intresserat mig för fastighetsfrågor och startade 
mitt yrkesverksamma liv som fastighetsmäklare. Innan jag kom till 
Ljungby kommun arbetade jag med mark och exploatering för en kom-
mun i Mellansverige. 

Vad gör du på jobbet?
– Mycket sker vid mitt skrivbord, där jag främst utformar de avtal som 
ska till våra olika fastighetsjuridiska ärenden och uppdrag. När vi som 
arbetar med exploatering talar om fastigheter menar vi inte enbart 
byggnader utan areal i land/vatten.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Få uppdrag är det andra likt så i min yrkesroll tycker jag att vi stän-
digt utvecklas. Det är en väldigt fin känsla att känna att man bidrar till 
samhällsutvecklingen i en kommun. Vi gör skillnad för dess invånare. 
Att få möjligheten att vara delaktig och se slutresultatet i såväl mindre 
som större exploateringsprojekt som kan löpa över lång tid är magiskt. 

Exploaterings-
ingenjör

Namn: Helene Olsson

Bakgrund 
Jag har haft många roliga och intressanta jobb under åren. I grunden 
är jag florist, ett fantastiskt kreativt och skapande jobb. Jag har varit 
på industrin i Ljungby under cirka 10 års tid. Sedan gick jag över till 
säkerhetsbranschen och jobbade med villalarm. Det är nog många som 
har träffat på mig som bilförsäljare, vilket jag jobbade som innan jag 
började min tjänst på Ljungbybostäder. Som ni förstår så brinner jag 
för kontakten med kunder och i mitt nuvarande jobb så är det kontak-
ten med våra hyresgäster. 

Vad gör du på jobbet? 
- Mitt jobb består i att se till att våra hyresgäster kommer till bra och 
välstädade lägenheter. Vi har drygt 1300 lägenheter i Ljungby, Ryssby, 
Lagan och Lidhult. När det blir aktuellt med flyttning så kontaktas 
jag för en lättare förbesiktning av lägenheten. Då tittar jag även på 
renoveringsbehovet när lägenheten blir tom. Vi går även igenom hur 
vi vill att städningen ska vara utförd, vilket vi är väldigt noga med då 
det är viktigt att våra nya hyresgäster är nöjda och kommer till fräscha 
lägenheter.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Det bästa är att man lär sig något nytt nästan varje dag –mötet med 
hyresgäster, olika nationaliteter och kollegor. 

Besiktningsman

HÖR AV DIG
Som medarbetare på Ljungby 
kommun kan du höra av dig via 
e-post till de GIS-ansvariga: 
karta@ljungby.se 
 
Där kan ni som redan använder 
GIS-funktioner ställa frågor 
och ni som aldrig har provat 
GIS kan få hjälp att komma 
igång.  

UTBILDNINGARNA

De föräldrautbildningarna 
som just nu erbjuds i kom-
munen är: 
• Trygghetscirkeln
• Aktivt föräldraskap
• Alla barn i centrum
• Cope tonår
 
Läs mer om dem på www.
ljungby.se/foraldrautbildning.
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Smått och gott

2 april 
Påskinspiration på Blomster-
verkstan i Lidhult  
Blomsterverkstan bjuder på blomster-
inspiration i vårens härliga färger och 
därefter ges möjlighet att själv vara 
kreativ. Ta gärna med egna fat eller 
krukor till dina arrangemang. Under 
kvällen får ni 10% rabatt på ordinarie 
priser. Det bjuds på fika.  
Plats: Blomsterverkstan i Lidhults Bygg 
& Lantmäns lokaler, Unnarydsvägen 
21, Lidhult. 
Tid: 18.00-21.00. 
Pris: 50 kr.  
 
2 april
Ljuvligt i Agunnaryd 
Välkommen på inspirationskväll på 
Ljuvligt i Agunnaryd, blommor och 
interiör. De berättar om verksamheten 
och visar plantering och snittdeko-
rationer eller vad ni kan vara sugna 
på. Sedan får ni fria händer. Det bjuds 
räkmacka och kaffe och kaka.   
Plats: Brånavägen 17, Agunnaryd. 
Tid: 18.30. 
Pris: 150 kr. 
 
6 april
Måla på betong 
Måla på betong. Vi besöker Siw i Mar-
karyd som gjuter olika inredningsde-
taljer i betong som man som kursdel-
tagare målar i sin egen stil. Verktyg, 

färg och fika ingår i priset. Pris för be-
tongalster tillkommer.  ”Siwans alster” 
finns på facebook, där du kan se olika 
saker som finns i betong. Samåkning 
från kommunhuset. 
Tid: 16.00-21.30. 
Plats: Timotejvägen 9, Markaryd. 
Pris: 200 kr. 
 
20 och 27 april
Inredningskurs 
Skapa mer energi i ditt hem utan 
att köpa nytt! Under ledning av 
Lina Karlsson på Besjälat får vi två 
inspirationskvällar med fokus på hur 
enklare förändringar i hemmet kan 
göra stor skillnad för ditt välmående. 
Fika ingår. 
Plats: Lillegård, Gamla Torg. 
Tid: 18.00-20.00. 
Pris: 500 kr. 

25 april 
Vårresa 
En mysig utflykt med flera trevliga 
stopp: Agdas pittoreska heminred-
ningsbutik utanför Trelleborg, Majas 
Cottage i Vellinge, där vi även äter 
lunch, och avslutar på Vellingeblom-
man innan vi åker hemåt igen. Ta 
gärna med fika till bussresan. 
I priset ingår endast bussresa. 
Plats: Avresa från kommunhuset. 
Tid: 8.00 åter ca 18.00. 
Pris: 250 kr.  

4 maj
Buss till Vårruset i växjö
Samla ihop ett gäng tjejer på jobbet 
och var med i Vårruset. Vi ordnar buss. 
Plats: Avfärd från kommunhuset.
Tid: 17.00.
Pris: 50 kr.

7 maj
Rida islandshästar 
Följ med till Gemla och Kråkrisets 
Islandshästar. Vi rider tillsammans en 
tur på ca 1,5 timme. Start på ridbanan 
så att vi kan bekanta oss med hästar-
na, därefter rider vi en tur i terrängen.  
Kläder efter väder och gärna grova 
skor/stövlar med klack. 
Plats: Samåkning från kommunhuset. 
Tid: 16.00. 
Pris: 350 kr. 
 
11  maj
Crossnature    
Funktionell träning där vi tränar 
styrka och kondition med hjälp av 
varandra och naturen som motstånd. 
Bra att ha med sig är handskar och ett 
sittunderlag. Passen är gjorda utifrån 
träningskonceptet CrossNature® 
Samling vid tavlan vid beachvol-
leyplanerna i Kronoskogen. Ledare 
Josefin Granrot. 
Plats: Kronoskogen. 
Tid: 17.00. 
Pris: 50 kr. 

18 juni
Morgonsimning med frukost 
Vi njuter av utesäsongen på Kro-
noskogsbadet och bjuder in alla med-
lemmar till morgonsimning inklusive 
frukost. Badet öppnar kl.6.00. Frukost 
serveras kl.6.30-8.00. Badet är gratis 
men frukosten kostar 30 kr. 
Plats: Kronoskogsbadet. 
Tid: 6.00-8.00. 
Pris: 30 kr. 
 
Vinn fiskekort 
Nonstop lottar ut fiskekort för ett antal 
vattendrag. 1-14 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. Vinstlistan 
presenteras på intranätet den 20 april. 
Fiskekort som ej är uthämtade den 27 
april lottas ut igen.  
 
Triathlonträning 
Den 27 augusti är det dags för årets 
upplaga av Ljungby kommuns 
Triathlon. I vår kommer möjligheten 
att slipa på sin teknik finnas genom 
teknikträning av simning, löpning 
och cykling. Två tillfällen per gren. 
Och du anmäler dig till varje gren 
för sig. Begränsat antal platser. In-
formation om när anmälan öppnar 
kommer på intranätet.

Information från Nonstop

Aktiviteter under 2020 
Håll utkik på intranätet/extranätet eller 
vår e-postlista för att inte missa när det 
är dags för något!  

I mars var vi i Vandalorum, i april åker 
vi till Kosta – samt mycket mer spännan-
de under 2020! 

Grattis ni som vann vid årsmöte och 
utlottning!  
I slutet på januari hade vi årsmöte med 
utlottning av fina konstverk bland alla 
våra medlemmar. Vi lyssnade dessutom 
på konstnär Kenneth Sjöö som berät-
tade om sitt konstnärskap och visade 
konstverk.

Inträde på Ljungbergmuseet 20 kr 
Våra medlemmar går på Ljungbergmuseet 
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, förtro-
endevald, föräldraledig utan tillägg, 
sjukskriven eller liknande) kan du betala 
via vårt plusgiro (se här ovan) eller swish 
(nummer får du på museet). 

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!

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!

ALLTID I 
NONSTOP
Du har väl inte missat att medlems
kortet ger dig rabatter och erbjudan
den. Till exempel har vi fina erbjudan
den på flera träningsställen i Ljungby 
och gratis bad på alla våra simhallar. 
För aktuella erbjudanden kolla på 
intranätet. 

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

Bussresor
När vi ordnar bussresor släpper vi 
platser till ickemedlemmar när det är ca 
5 dagar kvar till resan. Du kan då boka 
en plats för en kompis eller familjemed
lem. De åker då med i ert sällskap och 
avgiften dras på din lön. 

Res med Personal - 
klubbar i Sydost
Personalklubbar i Sydost arrangerar 
prisvärda resor till olika delar av världen. 
Du kan boka plats till dig och med
följande. Läs mer  på intranätet. 

Rabatterad bio 
Genom KAF (Kommunanställdas 
fritidsförbund) har vi nu rabatt på 
biobiljetter.  Mer information hittar du 
på intranätet.  

28/4
INREDNING

6/4
MÅLA PÅ BETONG

2/4
PÅSKINSPIRATION

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

Conturs medlemmar har rabatterat inträde till Ljungbergmuseet i Ljungby. 

Chrysoperla-larv som  
fångat en bladlus.

STUDERA TILL SJUK-
SKÖTERSKA I LJUNGBY 
Nu är det dags för en ny sökomgång till sjuksköterskeut-
bildningen. Senast den 15 april ska ansökan vara inne. 
Kanske är detta något för dig som arbetar som underskö-
terska inom kommunen?   

Utbildningen drivs av utbildningsanordnaren CIL i Gar-
varen i Ljungby och är både akademisk och yrkesinriktad. 
Den innehåller en mix av teoretiska kurser och klinisk 
verksamhetsförlagd utbildning.  

Utbildningen omfattar 180 hp motsvarande tre års heltids-
studier. Läs mer och sök hos CIL: cil.se/ssk 

Du behövs inom sjukvården i västra Kronoberg! 
 

Den här utbildningen är ett samarbete mellan Ljungby 
kommun, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.  

VÅR VISUELLA IDENTITET 
SKA UPPDATERAS
Ljungby kommuns grafiska profil bidrar till att kommunen 
blir igenkänd och syns bättre. Den är en viktig del i vår iden-
titet och medverkar till att vi känns igen som en enhet även 
om vi består av flera olika verksamheter. 
 
Vår vision och våra fokusområden ska synas 
När vi kommunicerar i jobbet och när vi representerar Ljung-
by kommun ska vi leva vår värdegrund och det ska alltid 
synas att vi är Ljungby kommun. Hur då? När vi syns i soci-
ala medier, i broschyrer, på roll ups, på skyltar och i annonser 
eller på andra sätt ska det vara tydligt att det är Ljungby 
kommun som är avsändare. Det gör man enkelt när man 
följer den grafiska profilen. Det enklaste sättet att följa vår 
profil är att använda de mallar som finns med  våra typsnitt, 
våra färger och vår logotyp. 

Uppdatering av profilen görs under 2020
Profilen har dock hängt med några år och behöver uppda-
teras av flera olika skäl. Vi har till exempel en vision och det 
är politiskt beslutat att i vägen mot visionen ska vi fokusera 
på att öka attraktiviteten mot unga vuxna, vi ska arbeta med 
vatten och med berättartraditionen. Detta behöver synliggö-
ras även i vår grafiska profil.  

Värdegrunden då? 
Den berättar för oss hur vi ska vara när vi är på jobbet och 
när vi representerar Ljungby kommun. Vi ska vara öppna, 
framåt och visa på en vilja att hjälpa och stötta. Vi ska ta 
ansvar, ha service och inte krångla till det. Vi ska också tänka 
långsiktigt och visa respekt. 



RESOR MED HEMTJÄNSTEN
Under hösten har Ågårds hemtjänst tagit med 
sina omsorgstagare på två resor som blivit möjliga 
med bidrag från Kampradstiftelsen. Den ena gick 
till Tylösand där de fikade, lunchade, fick en spa
behandling och njöt av en promenad vid havet. 
Den andra resan gick till Toftaholms herrgård där 
de åt god mat och fick veta mer om herrgårdens 
historia, inklusive om spöket Mats. 

 Vi på Ågårds hemtjänst är så glada att 
Kampradstiftelsen ger oss denna möjlighet att 
sätta guldkant på vardagen hos våra omsorgs
tagare. Vi kommer att försöka göra fler resor, 
säger Teresia Gustavsson, Helena Tiderman och 
AnnKristin Karlsson. 

SAMVERKAN MED LINNÉ
Ett samverkansavtal skrevs på mellan 
Ljungby kommun och Linnéuniversite
tet för att stärka och utveckla långsiktig 
samverkan mellan akademi, näringsliv 
och offentlig sektor i Ljungby kommun 
med omnejd. Ljungby kommunstyrel
ses ordförande Magnus Gunnarsson 
och Linnéuniversitetets vicerektor 
AnnCharlotte Larsson skrev på avtalet. 
Syftet är att skapa förutsättningar för 
att förmedla kontakter, kunskap och 
kompetens mellan akademi, kultur, 
näringsliv, offentlig verksamhet och 
det omgivande samhället. Samverkan 
kommer att ske inom följande områden: 
forskning, utbildning och samhällsnyt
ta.  

NYFIKEN PÅ FRAMTIDA LEDARAE
Ett antal av våra kollegor som kände sig nyfikna på att jobba som ledare 
i vår kommun gick i början på året det kommungemensamma pro
grammet med namnet "Nyfiken på framtida ledare". Under fyra kvällar 
fick de lära sig mer om hur det är att vara chef i Ljungby kommun.

Hänt sen sist…

YRKES-SM I VÅRD OCH OMSORG
I Här ser ni två medarbetare som älskar sitt jobb. 
Helena Persson och Cornelia Ciugulea är under
sköterskor på Ljungbergs korttidsboende. De 
tycker att de har världens bästa jobb och de har 
enbart positiva ord att beskriva sitt yrke med. 
Det är både roligt och spännande att jobba inom 
vården. När man öppnar en dörr till ett rum där 
någon behöver din hjälp och omvårdnad, då är 
det som att gå in i en roll och bemöta just den 
individen, beskriver Helena. 
För att uppmärksamma yrket undersköterska, var 
de med i kulisserna när en deltävling i yrkesSM i 
vård och omsorg, hölls i Ljungby i den 21 januari, 
ordnat av VOcollege. 
VOCollege är en ideell förening med säte 
i Stockholm som lyfter yrken inom vård och 
omsorg för att möta behovet av personal och 
kompetensförsörjningen. I Kronobergs län sam
verkar åtta kommuner, Region Kronoberg, privata 
vårdföretag, fackliga organisationer och utbild
ningsanordnare  både privata och kommunala. 
Tillsammans formar de utbildningar inom vård 
och omsorg.

WORKSHOP INOM BARNENS BÄSTA GÄLLER
I januari hölls en workshop i Ljungby arena, med personal från skolor, 
förskolor, fritidsgård, polis, kulturskolan, socialtjänsten, Region Kro
noberg och idrottsförbund.  

Anna Lindholm, förvaltningssekreterare på socialförvaltningen, 
Birgitta Bergsten, chef för elevhälsan inom barn och utbildningsför
valtningen, samt Linda Farkas, kvalitetsstrateg på socialförvaltning
en, höll i trådarna på workshopen. 

Många barn och unga kan behöva insatser från flera olika håll, som 
skola, vård och socialtjänst, för att få sina behov tillgodosedda. Ge
nom samarbetet i ”Barnens bästa gäller – i Kronoberg”, vill man fånga 
upp barn och ungdomar för att kunna sätta in rätt åtgärd så tidigt som 
möjligt och på så vis skapa en trygg och säker uppväxt. 

Det är flera kommuner och organisationer som har hört av sig och 
vill veta hur Ljungby jobbar med den här frågan eftersom Ljungby 
kommun är långt komna i det här arbetet. 

SOMMARJOBBSMÄSSA
På Sunnerboygmnasiets anonrdande 
Ljungby kommun och Arbetsförmed
lingen en sommarjobbsmässa i februari. 
Den var välbesökt och såklart hade 
Ljungby kommun också en monter på 
plats och fick in många ansökningar. 
Jobben som berättades om var inom 
vård och omsorg och förskola, våra feri
ejobb och möjligheten att sommarjobba 
med ett eget företag. 

Än finns chansen att söka något av dessa 
jobb om du råkar känna någon som 
behöver jobb i sommar, eller om du själv 
vill testa på något nytt. 

FRITIDSBANKEN TILL NYA LOKALER
I februari flyttade Fritidsbanken in på biblioteket i Ljungby och detta 
firades med invigning med bandklippning, tårta, tävlingar och maskotbe
sök. I samband med flytten fick Fritibanken nu också utökade öppettider 
gentemot tidigare. 


