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Ute gnistrar snön och Ljungbys Stora torg pryds nu av den hundra-
de granen genom historien. Men det är inte bara granen som fyller 
hundra år i år, utan också demokratin. Det har vi bl.a. firat med att 
underteckna demokratideklarationen för att stärka och utveckla 
demokratin som aldrig får tas för given.  

Det har varit ett riktigt händelserikt år och när jag gör en snabb 
återblick blir jag oerhört stolt över allt fantastiskt som vi tillsammans 
har åstadkommit i Ljungby kommun. Trots olika Corona-restriktio-
ner har vi levererat högkvalitativa tjänster och en god samhällsser-
vice till våra kommuninvånare och företag. Mitt varmaste tack till 
all fantastisk personal, det har varit en utmanande tid och ni gör ett 
enastående arbete varje dag! För att hålla arbetsglädjen uppe under 
pandemin tog kulturskolans danslärare i början av året initiativet 
till en dans-challenge med ”Jerusalema”. Hela kommunen dansade 
och visade på vår bredd av olika yrken och vi kunde också glädja hela 
Sverige i TV-sofforna i ”Landet runt”. Härligt!  Min övertygelse är att 
arbetsglädje skapar motivation och ”vi”-känsla på jobbet, vilket också 
hänger ihop med resultatet.

Under 2021 sjösatte vi ett nytt arbetssätt med en ny organisation 
kopplat till våra fyra fokusområden där vi nu arbetar tydligare med 
externa parter.  Detta ska leda till bättre måluppfyllelse och tillväxt 
för företag, föreningar och för kommunen i arbetet mot visionen. 

Årets stora utvecklingsarbete har varit vår översiktsplan som är 
kommunens viktigaste styrande måldokument i samhällsplanering-
en som tar sikte mot visionen att bli 35 000 invånare år 2035. I detta 
nummer kommer ni kunna läsa mer om detta arbete. 

Att som kommun arbeta mer klimatsmart spelar en avgörande roll 
för vår hållbara framtid och därför är det glädjande att Ljungby kom-
mun i år förbättrat sig i rankingen kring Sveriges bästa miljökommun 
till den 13:e bästa kommun i kommungruppen ”Mindre städer och 
landsbygdskommuner”. Resultatet speglar vår bild av att hållbarhets-
arbetet går framåt, vilket är fantastiskt positivt. Värt att nämna är att 
det också pågår ett spännande gränsöverskridande projekt mellan 
Ljungby energi, Ljungby kommun och Strandmöllen AB avseende 
grön vätgas, vilket är en stor framtidssatsning.  

I år har vi också firat friluftsårets år och vi tog ett rejält kliv på natur-
vårdsverkets ranking och hamnade på plats 49 av 290 kommuner.  Vi 
har arbetat med att utveckla och synliggöra våra uppskattade stigar, 
turförslag och cykel-, vandring och kanotleder det senaste året.  Ja, 
visst är Ljungby kommun ljuvlig! Och just ”Ljuvliga Ljungby” hette 
vår kampanj som vi marknadsförde kommunen med under sommar-
halvåret. 

Under året har vi också arbetat aktivt med vår förändringsresa av-
seende tilllitsbaserad styrning och ledning som innefattar styrning, 
kultur och arbetssätt som fokuserar på vår verksamhets syfte och på 
kundens behov, dvs våra kommuninvånare och de vi är till för. I detta 
nummer kan du läsa mer om den utbildningsinsats som riktar sig 
till alla medarbetare och politiker i hela kommunen som pågår. Det 
handlar om att beslut ska fattas så nära verksamheten som möjligt, 
och med en bra kultur och en god arbetsmiljö kan, vill och vågar 
människor tänka nytt och prova nya vägar. Årets medarbetarenkät 
visade på ett mycket positivt resultat och det känns fantastiskt roligt 
att vi har så engagerade och motiverade medarbetare som trivs i 
Ljungby kommun. Tillsammans fortsätter vi utveckla kommunen 
och skapa en positiv rörelse i organisationen och oavsett position så 
har vi samma mål och det är tillsammans vi lyckas!

Jag ser fram mot ett spännande kommande år tillsammans med er 
och vill önska er alla en riktigy god jul och ett gott nytt år!

VILKET ÅR VI HAR HAFT!

JENNIE VIDAL
KOMMUNDIREKTÖR
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Uppgraderat intranät

Steg 1: teknisk uppgradering, 
pågår just nu 
Sen i somras har vår leverantör 
arbetat på en uppdaterad teknisk 
lösning för vårt intranät, vilket 
kommer att ge ett helt nytt utseende 
och en del nya funktioner. De störs-
ta förändringar sker dock "under 
huven" och handlar om att databa-
ser, kod, servrar och allt annat som 
behövs för en stabil och modern 
digital lösning har uppdaterats för 
att klara dagens krav. 

Just nu pågår arbetet med att flytta 
över innehåll från gamla till nya 
intranätet.  

I ett steg 2 införs ytterligare 
funktioner  
Uppgraderingen av vårt intranät för 
med sig några nya funktioner, men 
på det stora hela kommer det i steg 1 
att vara samma intranät. Efter lan-

seringen av steg 1 påbörjas arbetet 
med att utvärdera hur intranätet på 
bästa vis ska kunna fungera som 
vår naturliga startpunkt i arbetet. 
Det kan handla om att integrera 
viktiga verksamhetssystem, skapa 
kalendrar eller kanske låta intranä-
tet visa dina senaste mejl och andra 
aviseringar. Vilka funktioner skulle 
du vilja ha på intranätet?  

När detta kommer att införas är 
inte klart ännu då vi i skrivande 
stund fortfarande håller på med 
upphandlingen av en förvaltare av 
intranätet.  

Handlingsplan för internkom-
munikation på gång
Samtidigt som intranätet håller på 
att uppgraderas pågår slutjuste-
ringarna på en ny handlingsplan 
för intern kommunikation för 
Ljungby kommun. Den kommer att 

Intranätet - på väg att bli din 
port till arbetsdagen
Vårt intranät har levt många år och inte rent tekniskt följt med i den senaste tidens utveckling. Det ska det bli ändring på nu.  

beskriva hur vi i kommunkoncer-
nen ska arbeta med kommunika-
tionsfrågor inom organisationen 
samt en övergripande kanalstrategi. 
En kanalstrategi beskriver vilka 
kanaler vi använder och hur och 
när vi använder dem. Den ska göra 
det lättare för alla anställda att veta 
vilket verktyg man rekommenderas 
att använda till vad. Exempel på 
kanaler är intranätet, Teams, e-post 
och verksamhetssystem.  

Under 2021 kommer varje för-
valtning att arbeta med förvalt-
ningsspecifika kanalstrategier 
för att ytterligare förtydliga varje 
förvaltnings organisation. Många 
verksamhetssystem är förvalt-
ningsspecifika och ofta har man 
ganska olika rutiner så då arbetar vi 
med varje förvaltning för sig.  

INTRANÄTET I 
SIFFROR
På nuvarande intranätet har 
vi det senaste året 855 024 
sidvisningar av intrnaätets 
startsida. 

Av dessa var det 604 327 
stycken som lämnade in-
tranätet direkt. Det kan bero 
på att man klickade vidare till 
ett verksamhetssystem eller 
surfade vidare på Internet. 
Eftersom intranätet är startsi-
da på kommunala datorer blir 
det en sidvisning varje gång 
någon startar webbläsaren. 

Av visningarna på startsidan 
var det 250 697 stycken 
som gick vidare till någon 
annan sida på intranätet. 

Antalet sidvisningar är inte 
lika med antalet personer, det 
kan vara samma personer som 
varit inne flera gånger. 

96,8 procent av sidvisning-
arna gjordes från en dator. 
2,98 från en mobil och 0,3 från 
en surfplatta. 

På nuvarande intranät finns 
cirka 1000 innehållssidor, 
det vill säga statiska aktuella 
sidor med innehåll. Sidor som 
nu alltså flyttas till det nya 
intranätet. 

Mest besökta sidorna det 
senaste året är Socialförvalt-
ningen och Lediga jobb. 

Snart möts du av ett nytt, uppgraderat och förbättrat intranät

SMYGTITT
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Smått och gott

Vidarekoppling, gen-
vägar och kom i gång 
Det finns massor av guider som ska hjälpa oss att 
göra rätt. Många av dem ligger i systemet Infocap-
tion som du hittar på intranätets startsida. Där finns 
guider för dig som är nyanställd, som hjälper dig rätt 
i OneDrive och som visar hur du använder telefoni-
systemet och hänvisar din telefon. 

Hållbar bytes- 
marknad 
Har du en stol som inte används, ett extra bord som 
inte får plats eller en snygg hylla som behöver en 
ny arbetsuppgift eller en växt som inte längre får 
plats? I såna fall kan du lägga in det på intranätets 
bytesmarknad. 

Nytt upplägg med digital del när  
brandskyddsutbildningarna startar upp
I början av nästa år kommer brandskyddsutbildningen för alla anställda tillbaka – med ett helt nytt upplägg. Den kommer bestå av 
en digital del som ska genomföras varje år och en praktisk del som ska göras vart fjärde år. En annan nyhet är att du också kommer få lära dig första hjälpen 
och hjärt- och lungräddning (HLR).  

Digital utbildning - för alla varje år! 
Syftet med den nya digitala utbildningen är att höja kunskapsläget bland kommunens anställda kring brand - hur de uppstår och vad man ska göra om 
olyckan är framme. Den digitala delen ska vara genomförd innan den praktiska.  

Övning ger färdighet 
Vart fjärde år ska var och en genomföra en praktisk del på plats hos räddningstjänsten. Den innehåller praktiska övningar där du lär dig hantera släckutrust-
ning och släcka brand i kläder. Även praktiska övningar i första hjälpen och HLR ingår.  

Det är varje chefs ansvar att samordna och anmäla avdelningens alla medarbetare. Till det praktiska övningstillfället anmäler du som chef dina medarbetare 
på intranätet, under utbildningar och träffar. Där kan du också läsa mer om utbildningen. Håll utkik på intranätet efter årsskiftet! 

Hur bra är vi på 
att sätta invåna-
ren i centrum? 
Vad är detaljstyr-
ning och vad är 
lagom styrning? 
Detta är några av de frågor vi kommer att 
diskutera i arbetet med att införa tillitsbase-
rad styrning och ledning. Till vår hjälp finns 
en film med diskussionsfrågor.  

Kommunens styrning bygger på ett för-
troendefullt samspel mellan politiker och 
tjänstepersoner, mellan chef och medarbe-
tare och mellan kommunen och dess invå-
nare, företag och organisationer. Tillitsba-
serad styrning förutsätter en förskjutning av 
fokus från traditionell, formell styrning till 
en starkare betoning på kultur och ledar-
skap.  

En del i införandet av tillitsbaserad styr-
ning och ledning är att vi alla ska titta på en 
utbildningsfilm på APT eller liknande. Till 
filmen finns även ett diskussionsunderlag 
som används som hjälp till att leda diskus-
sioner kring utbildningens innehåll. Allt 
material finns på intranätet under ”styrning 
och ledning”. Det är Louise Bringselius, fil 
doktor och docent i organisation och led-
ning, som tagit fram materialet. 

Har du bytt ut vår 
kommunlogga? 
Skriver du mycket dokument, sprider 
information via trycksaker eller affischer? 
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 finns massor med 
mallar direkt i Word och PowerPoint, 
men även i systemet Ciceron. Mallar 
finns både för brev men även foldrar och 
affischer (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 fil i rätt mått och 
format. 

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

93,9%
tycker att  

arbetet  i Ljungby  
kommun är  

meningsfullt.
* enligt årets medarbetarundersökning
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Smått och gott

Det särskilda boendet Åbrinken i 
Lagan byggdes 1983 och 1988. Nu har 
byggnaden genomgått en omfattande 
teknisk renovering som rustar den för 
framtiden. I december är det färdigt.  
• Det 5400 kvadratmeter stora 

taket är helt nytt. Med nya 
hängrännor och stuprör, och 
nymålade vindskivor och plåt-
detaljer.  

• På taket sitter 300 kvadratmeter 
solceller som ger en effekt på 
ungefär 50 kilowatt. Eller 50 000 
kilowatt-timmar per år i energi. 

• Ventilationen var också från 
byggåren och när taket byttes 
passade man på att byta fläktar 
på ventilationsaggregaten.  

• Samtliga pumpar för värmesys-
tem, ventilation och varmvatten 
har också bytts ut.   

Kostnadsmässigt är det en rein-
vestering på totalt 8,4 miljoner. En 
långsiktig investering som krävs för 
att byggnaden ska kunna användas 
länge till. Dessutom sänks energiför-
brukningen rejält.  

En översyn av storköket har 
gjorts som visar att en totalreno-
vering av storköket också kommer 
behövas framöver.  

AKTUELLA  
PROJEKT

Kvarteret Sågverket  
– exploatörer sökes! 
Ljungby kommun håller på att ta 
fram en detaljplan för kvarteret 
Sågverket i Ljungby. Den består 
av tre etapper och ska möjliggö-
ra ett attraktivt bostadsområde 
med varierande bebyggelse i olika 
former och höjder, mötesplatser, en 
förskola samt mindre verksamheter 
och service. Kommunen kommer 
inom kort gå ut med en markanvis-
ning för etapp 1, och söka explo-
atörer som vill utveckla området. 
De exploatörer som väljs ut ska 
tillsammans med kommunen delta 
i detaljplanearbetet.  

Ny gång- och cykelväg till  
Replösa  
En ny gång- och cykelväg ska 
byggas längs med Norrleden och 
John A Lagers väg, mellan Thorén 
framtid och området Björket på 
Replösa. Den första etappen ska 
gå förbi skolan Thorén framtid och 
bort till Lagaån. Där har arbetet 
påbörjats. Nästa etapp innefattar en 
ny gång- och cykelbro över Lagaån 
och en tunnel under John A Lagers 
väg och påbörjas 2022. 

 Nytt gångstråk längs Lagaån 
Ett projekt som kommer att göra 
Lagaån mer tillgänglig i Ljungby är 
ett nytt gångstråk mellan Elverks-
bron och Villagatan. Detaljpro-
jektering kommer göras till våren 
2022, och byggstarten blir  tidigast 
hösten 2022.    

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

Åbrinken rustas för framtiden 
PÅ ÅBRINKEN FINNS:  
- 38 lägenheter 

- 9 växel- och korttidsplatser 

- gemensamhetsutrymmen  

- dagcentral 

- matsal med lunchservering  

- vårdcentral 

- tandläkare 

- apotek 

Hög lärartät-
het och hög andel 
barn i förskola är 
våra styrkor som 
skolkommun enligt 
Lärarförbundet
I Lärarförbundets senaste rankning Bästa 
skolkommun hamnar Ljungby kommun på 
plats 122 bland landets 290 kommuner och 
därmed tappar vi 10 placeringar jämfört med 
föregående år.

Enligt Lärarförbundets mätning är lärar-
tätheten och andelen barn i förskolan två av 
våra styrkor relativt sett, medan nivån på 
sjukfrånvaron och lärarlönerna är två utveck-
lingsområden som vi bör arbeta mer med.

Om man jämför Ljungbys resultat med övriga 
kommuner i Kronoberg rankas vi som num-
mer två av åtta kommuner, där Uppvidinge 
kommun lägger sig bäst i länet. Jämför man 
med våra grannkommuner rankas både Vär-
namo och Halmstad högre än oss.

Lärarförbundets skolranking Bästa skolkom-
mun har delats ut i 20 år, men i år var sista 
gången. Lärarförbundet menar att skillnaden 
mellan olika kommuner, och mellan olika 
skolor, är för stora för att kunna jämföras 
rättvist i en ranking.

Vi söker dig 
som vill visa 
upp Ljungby

På kommunens Instagramkonto har du chansen att 
dela med dig om hur ditt liv och jobb i Ljungby ser 
ut. Syftet med kontot är att berätta hur  det är att 
jobba, bo och leva i Ljungby kommun. Med nästan 
300 olika yrken i organisationen Ljungby kommun, 
ett brett föreningsliv och fantastiska naturmiljöer 
vill vi visa andra hur bra Ljungby är. Kontot vandrar 
mellan medarbetare i organisationen som bor och/
eller lever och jobbar i Ljungby och de kan visa upp 
både arbete och fritid. .

Vill du dela med dig av ditt liv i en vecka?
Kontakta oss på kommunikationsavdelningen@
ljungby.se

Du följer väl oss på @levailjungby på 
Instagram?
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Vecka 47 var det temaveckan "En 
vecka fri från våld" som i Kronoberg 
heter "Ett Kronoberg fritt från våld". 
Veckan är ett initiativ från Unizon 
och MÄN med stöd av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR), 
Jämställdhetsmyndigheten och 
länsstyrelserna. 

Veckan syftar till att sprida kun-
skap kring mäns våld mot kvinnor 
och våld i nära relationer. Budskapet 
är att våld går att förebygga.  

I Ljungby uppmärksammade vi 
detta på flera olika sätt under veck-
an. Bland annat med ljusmanifesta-
tion och en föreläsning med Morgan 
Alling som livesändes på bio.  
- Detta gör vi för att uppmärksam-
ma mäns våld mot kvinnor och he-
dra de som utsatts för våld eller till 
och med mist livet till följd av våldet. 
Vi vill också starta samtalet om 
våld och få medborgarna i Ljungby 
kommun medvetna om att det är ett 
problem som vi alla måste hjälpas åt 
att få bukt med. Det är ett omfat-
tande samhällsproblem men det går 
att förebygga och det är viktigt att 

sprida den kunskapen, säger social-
sekreterare Sara Grimmtjärn, som 
arbetar med denna fråga i Ljungby 
kommun. 

Vad kan man göra om man är 
orolig för en kollega?  
• Om du känner oro för någon i 

din närhet: Våga fråga! Tex hur 
har du det hemma, är det någon 
som gör dig illa, känner du dig 
kontrollerad? 

• Om du själv är utsatt: Kontakta 
socialtjänsten, Kvinnojouren 
Märta eller Familjefrid Krono-
berg 

Varningstecken att uppmärk-
samma 
• Om kollegans partner all-

tid hämtar och lämnar en på 
jobbet. 

• Kollegans telefon ringer/sms:ar 
mycket och personen måste 
alltid svara. 

• Kollegan är aldrig med på AW 
eller andra aktiviteter efter 
jobbet. 

• Kollegan kan inte jobba över 
eller ändra i schemat hur som 
helst.

• Kollegan verkar inte ha så stort 
umgänge utöver sin partner. 

• Du märker blåmärken, rod-
nader, rivsår som inte går att 
förklara.  

• Du kan märka av en dålig 
ekonomi, kollegan kanske inte 
har råd att gå ut och äta på 
lunchen trots att det är i början 
av månaden. 

Stöd för arbetsgivare 
På SKR:s webbplats finns stödmate-
rial för hur arbetsgivare kan stödja 
utsatta medarbetare att få rätt hjälp. 
Den som lever med våld lever ofta 
under stark press och har svårt att 
själv ändra sin situation. I värsta 
fall kan våldet vara så allvarligt att 
det är fråga om liv eller död. Chefer 
kan vara ett stort stöd för den som är 
eller har varit våldsutsatt genom att 
till exempel skapa en trygg situation 
på arbetsplatsen och stödja medar-
betare att få rätt stöd och hjälp. 

Orolig 
för en kollega? 

Våga fråga! 
En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast 
innanför hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig. Mäns våld mot 

kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem i Sverige och världen 
och detta måste få ett slut. 

Ett Kronoberg fritt från våld

Det går att 
förebyg-

ga och den 
kunskapen 

vill vi sprida
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Smått & gott

Vad gör en energi- och  
klimatrådgivare?  

aja är utbildad hög-
skoleingenjör inom 
energi och miljö. Hon 
berättar att intres-
set för energian-

vändning växte under tiden hon 
studerade.   
- Under min studietid fick jag ett 
större intresse för energianvänd-
ning i fastigheter och hur man kan 
effektivisera den i både nya som 
befintliga byggnader. I mitt jobb 
får jag kombinera mitt intresse för 
energieffektivisering med att hjälpa 
människor att göra smartare val. 
Jag får ofta svara på frågor kring val 

av uppvärmningssystem, energi-
effektivisering och installation av 
solceller. 

Maja berättar att den främsta 
rådgivningen sker över telefon 
eller via mejl. Ibland har hon även 
digitala möten eller gör platsbe-
sök beroende på vilka frågor hon 
får. 

Finns över hela landet 
Energi- och klimatrådgivning är 
en oberoende tjänst som finns i 
flera kommuner runt om i landet 
och finansieras med bidrag från 
Energimyndigheten. Det finns flera 

lyckade projekt ute i landet där den 
kommunala energi- och klimatråd-
givaren har varit det första steget 
i projektet. Exempelvis på Hönö i 
Göteborg ville en bostadsrättsför-
ening ha hjälp med belysning. De 
kontaktade då den kommunala 
energi- och klimatrådgivaren för 
att få vägledning och råd. Frågor 
om solceller kom då också och 
föreningen insåg att de även kunde 
ta hjälp av energi- och klimatråd-
givaren i de frågorna. I dag finns en 
stor solcellsanläggning installerad 
som förser bostadsrättsföreningen 
med el.   

Maja Nilsson jobbar som energi- och klimatrådgivare och hennes arbete inne-
bär att ge råd och tips på hur man kan minska sin energikonsumtion genom att 
göra smartare val i vardagen, både i stort och smått. Maja tillträdde sin tjänst i 

november och just nu jobbar hon bland annat med att marknadsföra och infor-
mera om rådgivningen som vänder sig till privatpersoner, mindre företag, bo-

stadsrättsföreningar, föreningar och  organisationer.     

M

EXEMPEL PÅ FRÅ-
GOR SOM MAJA 
KAN HJÄLPA DIG 
MED 
Hur kan jag minska min energi-
användning i mitt hem? 

Vilka för- och nackdelar finns 
det med olika uppvärmnings-
system? 

Vilka ljuskällor är mest energi-
effektiva? 

Kan jag få bidrag för installation 
av solceller? 

LJUNGBY - EN 
TRYGG KOMMUN
I den årliga trygghetsmätningen mäts 
faktisk utsatthet för brott och känslan av 
trygghet/otrygghet.

Mätningen har 32 olika indikatorer 
som blir ett samlat index. Ljungby kom-
muns index är 1,38 vilket är något bättre 
än förra året. Resultatet har varit stabilt 
över flera år vilket visar att vår kommun 
är en trygg kommun. För Sverige totalt 
ligger index på 1,84.

I mätningen är Ljungby kommun upp-
delat i tre områden: centrum, ytterområ-
den och landsbygd.

Det här ska vi arbeta vidare med
På det hela taget är Ljungby en trygg 
kommun. Men människor upplever 
otrygghet och det är något vi ska arbeta 
med.
- Vi kommer att genomföra möten kring 
trygghet under nästa år. Många gånger 
är dialog en nyckel för att öka trygghe-
ten, att prata om oro, hur brottsligheten 
ser ut, lära mer om polisens arbete, att 
man pratar om vad vi kan göra tillsam-
mans (invånare, kommun och polis). Det 
är Ljungby kommun tillsammans med 
polisen som genomför dessa möten, säger 
Carina Karlund som är säkerhetschef. 

ÄR DU  
SVINNSMART?
Mycket av det vi äter idag bidrar till 
en negativ klimatpåverkan. Samtidigt 
slängs en stor del av den mat som 
produceras i världen. Den blir mats-
vinn - livsmedel som hade kunnat 
ätas om det hanterats annorlunda.  
Därför behöver så många som möjligt 
fundera på hur man kan minska sitt 
matsvinn i vardagen. Att ha "svinn-
sikt" betyder att inse hur mycket mat 
du slänger och upptäcka vilken mat 
som kan räddas. 

I november har vi i kommunens 
alla kök vägt allt matsvinn för att 
fortsätta vår kartläggning av hur 
mycket ätbar mat som slängs i våra 
skolor, förskolor och särskilda boen-
den. Det kan vi sedan jämföra med 
tidigare år och andra kommuner.  

Att minska matsvinnet är ett delmål 
i våra globala mål, Agenda 2030, som 
antogs av FN 2015.

"Till 2030, halvera det globala 
matsvinnet per person i butik- och 
konsumentledet, och minska mats-
vinnet längs hela livsmedelskedjan, 
även förlusterna efter skörd."
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Dags att fira – ett långt projekt 
är nu klart  
Både Anna och Johan är överens 
om att det roligaste med projektet 
har varit att få möta alla människor 
som bor och verkar i kommunen.  
– Det är lärorikt och utvecklande 
att få bemöta och svara på frågor 
från allmänheten och samtidigt få 
så mycket lokalkännedom på köpet, 
säger Anna.  

Johan berättar att förutom mö-
ten med människor tycker han att 
det har varit roligt att ta fram stra-
tegier och markanvändningsförslag 
som ska användas i kommunens 
fortsatta utveckling.  
– Efter ett så här omfattande 
arbete är det också väldigt kul att 

så många har fått upp ögonen för 
översiktsplanen och dess betydelse. 
Exempelvis har viktiga begrepp 
som serviceorter, grönstruktur och 
hållbara trafikslag uppmärksam-
mats internt i vår organisation, 
säger Johan.   

När vi frågar vad de ska göra nu 
när översiktsplanen är klar är båda 
överens om att de först och främst 
ska fira.  
- Det har varit ett långt projekt och 
bitvis har det varit stressigt och 
utmanande, så nu ska vi pusta ut, 
utvärdera och avsluta innan vi fort-
sätter med fördjupningar av vissa 
delar av planen, avslutar Anna. 

Översiktsplan 2035Översiktsplan 2035

n översiktsplan beskriver hur mark- 
och vattenområden ska användas i 
framtiden för att på bästa sätt skapa 
god livsmiljö för oss som bor i kom-
munen. Översiktsplanen beskriver 
också hur den byggda miljön kan 
användas, utvecklas och bevaras i 
framtiden. En översiktsplan är inte 
juridiskt bindande men den fyller 
ändå en mycket viktig funktion då 
den ligger till grund för detaljplaner 
som i sin tur bland annat påverkar 
bygglov och byggnationer. Planen 
har tagits fram tillsammans med 
myndigheter, politiker, allmänhet, 
intresseorganisationer och förvalt-
ningar inom kommunen. 
- Den förra översiktsplanen innehöll 
bara markanvändningsförslag 
för Ljungby stad, medan den nya 
översiktsplanen innehåller markan-
vändningsförslag även för kommu-
nens nya serviceorter Agunnaryd, 

Hamneda, Lagan, Lidhult och 
Ryssby, förklarar Johan.  

Den nya översiktsplanen kan 
också bidra till att utveckla Ljungby 
kommun i en mer hållbar riktning 
då Anna och Johan har fokuserat 
på hållbarhet genom hela projektet. 
Dessutom innebär den ett startskott 
för att kommunen ska arbeta mer 
löpande med översiktlig planering.  

En del av Ljungby kommuns 
vision  
Den nya översiktsplanen sträcker 
sig fram till år 2035 och hänger ihop 
med kommunens vision. Anna för-
klarar att mark- och vattenanvänd-
ningsförslagen tar höjd för visionen 
om att vi ska bli 35 000 invånare år 
2035.  
- Översiktsplanen betyder därför 
mycket för fortsatt planering och 
utveckling så att vi kan göra det 
möjligt för fler människor att flytta 
hit men också för att bevara och 
utveckla våra natur- och rekrea-
tionsområden, berättar hon.   

Översiktsplanen har engagerat 
både barn och vuxna  
Johan och Anna har arbetat med 
att ta fram den nya översiktsplanen 
sedan vintern 2016. Det är ett gediget 
och grundligt arbete som ligger 
bakom och många möten med flera 
olika målgrupper har gjorts. 
- I uppstarten av arbetet involverade 

vi barn och unga genom projektet 
“Arkitekter i skolan” där skolelever 
i olika klasser upp till årskurs 6 fick 
rita framtidsbilder för orten de bor 
i. Dessa bilder och modeller ställ-
des sedan ut för åskådning under 
de 12 kommande dialogmötena i 
respektive ort. Vi har även varit ute 
på gymnasiet och informerat om 
översiktsplanen samt inhämtat 
skolklassernas idéer och synpunkter, 
berättar Anna.  
- Internt har vi haft förvaltnings-
övergripande arbetsgrupper som 
fått lämna förslag till framtida 
utveckling i de olika orterna. Vi har 
också haft regelbundna träffar och 
avstämningar med de kommunala 
råden, säger Johan.  

Webbaserat verktyg hjälper till 
att tillgängliggöra översikts-
planen 
Översiktsplanen är uppdelad i fyra 
delar för att göra den lätt att läsa 
och hitta i. Till de fyra delarna hör 
också en så kallad hållbarhets- och 
konsekvensbeskrivning och ett 
granskningsutlåtande.  
- Vi har försökt göra översiktsplanen 
så lättillgänglig som möjligt för våra 
kommuninvånare. Vi har därför 
satsat på att samla allt material på 
Ljungby kommuns webbplats i ett 
verktyg som heter Story Map. Där 
kan man på ett enkelt sätt läsa de 
olika delarna och orientera sig bland 

kartorna. Vi kommer också ta fram 
en kortare version av översiktspla-
nen och en informationsfilm för att 
så många invånare som möjligt ska 
få förståelse för vad den nya över-
siktsplanen handlar om och innebär, 
förklarar Anna. 

Flera utmaningar att övervinna 
Att arbeta med ett projekt under 
flera års tid är inte helt enkelt. Bland 
annat har de brottats med förse-
ningar av beställda utredningar och 
rapporter. Det har även tillkommit 
nya riktlinjer och metoder att rätta 
sig efter som kräver både tid och 
resurser att sätta sig in i.  
– Den största utmaningen i projektet 
har varit just att uppskatta tidsåt-
gången för vårt arbete, säger Anna.  

Johan håller med Anna om 
att det har varit en utmaning att 
uppskatta tidsåtgången, speciellt 
då vissa delar i projektet har vuxit 
och blivit större än planerat. Johan 
tillägger också att när man pla-
nerar arbetet med att ta fram en 
översiktsplan handlar mycket om 
att avgränsa vad som ska finnas i 
översiktsplanen och vad som inte 
ska finnas där.  
- Man behöver sålla både bland egna 
och andras förväntningar på vad en 
översiktsplan kan och ska innehålla, 
vilket inte är helt enkelt, påpekar 
han.  

Nu är den nya översiktsplanen för Ljungby kommun antagen av kommunfullmäktige. Men vad 
betyder det egentligen, och vad är en översiktsplan, och varför behövs den? Frågorna är många 

och för att förstå översiktsplanens roll för Ljungby kommun har vi träffat planarkitekterna Johan 
Håkansson och Anna Aracsy som under fem års tid har arbetat med att ta fram den nya  

översiktsplanen “Översiktsplan 2035”.    

Översiktsplan 2035 
– en del av Ljungby kommuns 

utveckling och vision  

E Johan Håkansson och Anna Aracsy.

text och bild Sara Follin

 

FÖLJANDE DELAR 
INGÅR I DEN NYA 
ÖVERSIKTSPLANEN 
Del 1 – utgångspunkter  

Första delen är en inledning 
till översiktsplanen. Här kan du 
läsa om vad en översiktsplan är, 
varför kommunen tar fram en ny 
och hur processen har gått till. 

Del 2 – planförslag  

I del två kan du läsa om över-
siktlig planering för Ljungby 
kommun i sin helhet men också 
om mer detaljerad planering för 
kommunens serviceorter.  

Del 3 – hänsyn och planerings-
underlag Här beskrivs de förut-
sättningar som kommunen har 
att jobba efter idag. Denna del 
lyfter fram de riksintressen och 
allmänna intressen som finns i 
kommunen och som kan kom-
ma att påverkas vid exempelvis 
byggnation i kommunen. 

Del 4 – fortsatt arbete  

Den sista delen beskriver hur 
löpande översiktlig planering 
fungerar och hur kommunen 
kan fortsätta arbetet med 
översiktlig planering efter att 
översiktsplanen har antagits. 

Hållbarhets- och konsekvens-
beskrivning  

Den här delen är fristående och 
kan läsas separat från övriga 
delar. Denna del har fokus på 
miljön ur ett hållbarhetsper-
spektiv.  

Granskningsutlåtande 

Här kan du läsa alla synpunk-
ter som har inkommit på 
översiktsplanen. Det går också 
enkelt följa om synpunkterna 
har bidragit till ändringar i över-
siktsplanen.   

Kika gärna in på www.ljungby.
se/oversiktsplan där hittar du 
mer information och länk till 
Story map.   

ORDLISTA
Allmänna intressen = Handlar 
bland annat om natur, kultur 
och bestämmelser i miljöbalken 
som man måste ta hänsyn till.  

Bygglov = Är det godkännande 
du behöver om du exempelvis 
ska bygga nytt, bygga om, byg-
ga ut eller förändra en byggnad. 
Godkännandet (bygglovet) ges 
av en bygglovshandläggare på 
kommunen.  

Detaljplan = En plan över 
ett avgränsat område som 
beskriver hur mark och vatten 
ska användas. Detaljplanen 
bestämmer vad man får och hur 
man får bygga inom området.      

Riksintressen = Betydelsefulla 
platser och områden som anses 
ha ett nationellt värde.     

Serviceort = En ort på lands-
bygden där kommunen ska 
satsa extra på bland annat 
service, nya bostäder och ar-
betstillfällen. På så sätt kan man 
som boende eller företagare 
räkna med att kommunen har 
ett långsiktigt engagemang på 
orten, vilket kan göra att både 
boende och företagare vågar 
satsa på att etablera sig och 
stanna. 

Story map = En webbaserad 
tjänst där texter, bilder och 
kartor kan presenteras på ett 
strukturerat och tilltalande sätt. 
Läsaren kan enkelt ta del av 
information, kartor och bilder 
som annars kan upplevas svåra 
att förstå.  

ÖVERSIKTSPLAN ÄR 
ETT KRAV
Plan- och bygglagen (PBL) 
kräver att varje kommun ska ha 
en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Det 
är också plan- och bygglagen 
som styr vad översiktsplanen 
ska innehålla.  
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Den kommunala verksam-
heten är en viktig del av det 
civila försvaret. För att våra 

verksamheter ska fungera även vid 
höjd beredskap måste vi planera för 
att kunna hantera svåra störningar 
under lång tid, så kallad kontinui-
tetsplanering. 

En prioriterad åtgärd är att planera 
för vilken organisation Ljungby 
kommun ska ha för våra verksam-
heter under höjd beredskap, alltså 
planera för en krigsorganisation, 
inklusive dess bemanning.  

Totalförsvar =  militärt försvar 
och civilt försvar 
Totalförsvar är all verksamhet som 
behövs för att förbereda Sverige för 
krig. Det består av militärt försvar 
och civilt försvar. 

Civilt försvar 
Det civila försvaret omfattar hela 
samhället, där många aktörer måste 
samverka och arbeta utifrån målen 
för det civila försvaret. Att skapa 
ett starkt civilt försvar är en process 
som kommer att pågå under flera år. 
Det civila försvaret bedrivs av många 
olika aktörer; statliga myndigheter, 
kommuner, regioner, näringsliv och 
frivilligorganisationer. 

Målen med det civila försvaret är att: 
• värna civilbefolkningen
• säkerställa de viktigaste sam-

hällsfunktionerna
• upprätthålla en nödvändig 

försörjning
• bidra till det militära försvarets 

förmåga vid väpnat angrepp 
eller krig i vår omvärld 

• upprätthålla samhällets 

motståndskraft mot externa 
påtryckningar och bidra till att 
stärka försvarsviljan  

• bidra till att stärka samhällets 
förmåga att förebygga och 
hantera svåra påfrestningar på 
samhället i fred, och

• med tillgängliga resurser bidra 
till förmågan att delta i inter-
nationella fredsfrämjande och 
humanitära insatser. 

Arbete för oss i Ljungby kom-
mun 
Arbetet med att ta fram en krigs-
organisation för Ljungby kommun 
är igång. Under 2022 kommer 
workshops och utbildningar att 
hållas med ledningsgrupper och 
representanter från verksamheter.  

Läget i omvärlden har förändrats och säkerhetshotet mot Sverige ökat. Därför har riksdag och re-
gering beslutat att planeringen för det civila försvaret ska återupptas. Det ska bygga på den befintli-
ga krisberedskapen.

Kommunen arbetar med planeringen av sin 
krigsorganisation

Kommuen har 
en viktig roll 

vid höjd 
beredskap

Text: Malin Svensk

LÄR DIG MER 
Du kan redan nu lära dig mer om kommu-
nens roll i totalförsvaret och vad arbetet 
med civilt försvar innebär genom att 
gå MSB:s utbildning Totalförsvar - ett 
gemensamt ansvar. Du hittar den på 
intranätet, under Styrning och ledning. 

BEGREPP 
Höjd beredskap:  
Vid krig eller fara för krig kan regeringen 
besluta om höjd beredskap i hela eller 
delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara 
antingen skärpt eller högsta beredskap. 
Om Sverige är i krig är det högsta bered-
skap. 

Högsta beredskap: 
Vid höjd beredskap kan delar av eller 
hela totalförsvaret mobiliseras. Högsta 
beredskap betyder att den som är krigs-
placerad ska inställa sig på sin tjänstgö-
ringsort och att myndigheter samt vissa 
organisationer och företag organiseras 
om för totalförsvar. Vid högsta beredskap 
börjar ett antal lagar gälla. 

Totalförsvarsplikt: 
I Sverige har vi totalförsvarsplikt. Det 
innebär att alla som bor här, oavsett 
medborgarskap, som är mellan 16 och 70 
år, kan bli inkallade vid höjd beredskap för 
att efter förmåga hjälpa till på olika sätt. 

Allmän tjänsteplikt: 
Det betyder att du fortsätter på ditt vanli-
ga jobb, placeras på en annan arbetsplats, 
arbetar inom en frivilligorganisation eller 
får i uppgift att arbeta med något som är 
särskilt viktigt för totalförsvaret. 

Krigsplacering: 
Totalförsvarspliktiga kan bli krigsplace-
rade. Det innebär att du i fredstid har 
fått ett brev från din arbetsgivare, en så 
kallad krigsplaceringsorder, om detta 
eller att du på annat sätt fått information 
om vad just din uppgift blir om Sverige 
hamnar i ett läge av krigsfara eller krig. 
En krigsplacering innebär att du ska 
utföra uppgifter där du gör störst nytta 
och inom verksamheter som då bedöms 
vara särskilt viktiga för totalförsvaret. För 
många kan det innebära en skyldighet att 
utföra uppgifter på sitt vanliga arbete. 

Från årsskiftet: Massage- 
och aktivitetsbidrag blir  
friskvårdsbidrag
 
Vi som är anställda i Ljungby kommun har sedan många år möjlighet att söka bidrag för fy-
sisk aktivitet och vi har haft bidrag för massage. Från och med januari 2022 slås dessa bidrag 
ihop och blir ett friskvårdsbidrag.

Det politiska beslutet innebär också att det inte längre finns något krav på att betala viss del 
själv. Varje medarbetare har tillgång till 2 000 kr i friskvård. Det innebär att Ljungby kommun 
kommer att följa Skatteverkets regler fullt ut och tillåta alla former av friskvård som Skatte-
verket godkänner.  
-Det nya friskvårdsbidraget blir mer flexibelt och du kan själv välja mer hur du vill använda 
det. Dessutom försvinner kravet på att du måste gå in med egen insats. Förhoppningen är att 
fler ska välja att använda bidraget. När fler använder bidraget hoppas vi på ett större välmåen-
de för oss som är anställda i Ljungby kommun, säger Jennie Ronefors som jobbar som frisk-
vårds- och folkhälsosamordnare. 

Förbättringar för att fler ska använda förmånen  
Det är dessa förbättringar som görs: 
• Kommunfullmäktige har beslutat att ta bort medfinansieringen i aktivitets- och massa-

gebidraget. I samband med denna förändring slås bidragen ihop och blir ett friskvårdsbi-
drag. 

• Ytterligare en förbättring är att kravet om att bidraget ska täcka en aktivitet som sträcker 
sig över tid tas bort. 

Bidraget gäller för både tillsvidareanställda och timvikarier, dock med skillnaden att tillsvi-
dareanställda får ersättning under innevarande år och timvikarie får ersättning i januari året 
efter. Ansökningstiden är samma för alla. Mer information hittar du på intranätet.

Behöver du foton? 
 
Ljungby kommun har en bildbank med bilder från kommunen och kommunens verksamhet. 
Dessa bilder kan du ladda ner och använda fritt i både internt och externt material. Bilderna 
får bara användas i material som tillhör Ljungby kommun. Du får alltså inte använda dem 
privat. Vissa bilder är tagna av fotograf och då ska fotografens namn anges i anslutning till 
bilden. Du hittar bildbanken på intranätet. Där finns även en länk till en extern bildbank, 
Smålandsbilder. Vill du använda bilder från Smålandsbilder så hör av dig till kommunika-
tionsavdelningen så hjälper vi dig att ladda ner den bild du vill ha. Du kan söka i arkivet själv 
utan inloggning.  

Smått och gott



Satsning för nyanländas lärande

ompetensutveck-
lingen sker genom att 
svenska som andra-
språksrepresentanter 

(SVA-representanter) på alla skolor 
i kommunen går en kurs på Linnéu-
niversitetet samtidigt som de direkt 
genomför det de lär sig på kursen 
praktiskt ute på skolorna, genom 
att lära sina kollegor och skapa ett 
kollegialt lärande.  

Positiva effekter på grundsko-
lan 
På grundskolan har man bland 
annat arbetat med transpråkan-
de arbetssätt, vilket innebär att 

eleverna får använda sitt eget språk 
i undervisningen när svenska 
språket inte räcker till. Arbetssättet 
har redan visat på positiva effekter 
för eleverna. Elever som tidigare 
har upplevts vara segregerade är 
idag mer delaktiga i undervisning-
en, vilket har påverkat resultaten 
positivt. Lärarna upplever också att 
de, genom transpråkande arbetssätt, 
når eleverna på ett bättre sätt än 
tidigare.  

Ett annat positivt verktyg som 
använts är en så kallad ”cirkelmo-
dell”, vilket är en modell främst för 
att skapa texter där elever gemen-
samt analyserar, går igenom och 

skapar texter. En metod som gynnat 
flerspråkiga elever men även elever 
som har läs- och skrivspråkigheter 
och som behöver mer tid och stöd i 
att skapa texter.  

Språkombuden lär genom leken  
I förskolan har man med hjälp av 
språkombud infört språkutveck-
lande arbetssätt där man använ-
der leken som ett redskap för att 
utveckla sitt språk. Förskolorna har 
bland annat arbetat mycket med 
tecken som stöd och olika digitala 
verktyg. Språkombuden har gått en 
kurs på Linnéuniversitetet i flersprå-
kighet och interkulturalitet för att få 

konkreta verktyg för att kunna möta 
flerspråkiga barn på bästa sätt.  

Arbetet fortsätter – våra elever 
ska nå målen  
Den riktade insatsen från Skolverket 
till “Nyanländas lärande” tar slut i 
juni 2022 för kommunens del, men 
arbetat tar inte slut där utan det är 
fortfarande bara en början. Vi kom-
mer fortsätta att arbeta med vårt 
huvudsakliga syfte – att elever ska 
nå en högre måluppfyllelse i skolan. 

Ett projekt med fokus på 
nyanländas lärande

Det började med ett riktat stöd från Skolverket som årligen ges till kommuner med många flerspråkiga elever. 
Ljungby kommun tog emot stödet, som kallas “Nyanländas lärande”, i augusti 2019. Barn- och utbildningsför-

valtningen har sedan dess genomfört ett intensivt kompetensutvecklingsarbete som har gett lärare och pedagoger 
redskap för att kunna genomföra undervisning med språkutvecklande arbetssätt. Nyanländas lärande riktar sig 

till alla barn och elever på alla skolor i vår kommun, med anpassade verktyg för de olika verksamheterna.  

Text Evelina Jahnsén

K



LÄRARE HYLLAS PÅ 
MAKER-GALA
I början på december firades alla enga-
gerade lärare i Kronoberg som inspirerat 
och utmanat sina elever med Maker Tour 
- Mot nya höjder. 

Givetvis var många lärare från Ljungby 
på plats för att hyllas! På bilden ser ni 
gänget från Hamneda skola som gick 
hem med fina priser. Även pedagoger från 
Kungshögsskolan, grundsärskolan och 
Fogdeskolans förskola fanns på plats. 
Kvällen innehöll föreläsningar, prisutdel-
ning, mingel och god mat. Projektledarna 
blickade också framåt och presenterade 
lite av allt spännande som händer i vår.  

Alla klasser kan vara med i Maker tour 
Mot nya höjder. Utbildningskonceptet 
syftar till att skapa intresse för teknik, 
naturvetenskap och matematik. Sats-
ningen är viktig eftersom vi behöver fler 
som studerar vidare och fler som vill 
arbete inom dessa branscher. Dessutom är 
allt arbete kopplat till läropplanens olika 
mål. Läs mer och anmäl din klass på: 
https://motnyahojder.com/ .

Smått och gott

LJUNGBY 
TOURIST CENTER 
FLYTTAR TILL 
KOMMUNHUSET
Ljungby Tourist center har stängt sina 
lokaler i Tellushuset för att arbeta med 
sin flytt till kommunhuset. Tourist 
center kommer att öppna upp för 
besökare senare i vår. Under tiden 
kan besökare få turistinformation via 
digitala kanaler och telefon. 

De flesta av oss, för att inte säga 
alla, arbetar i eller utgår från 
någon slags lokal. Kanske en 
skola, ett särskilt boende, ett 
kontor, ett kulturhus, en sim-
hall, ett reningsverk eller någon 
form av personalutrymme som 
kommunen antingen äger eller 
hyr.  

Vi ska ha ändamålsenliga lo-
kaler med rätt kvalitet, i rätt tid, 
till lägsta möjliga kostnad. Det 
är huvudsyftet i kommunens 
verksamhetsplan för lokal-
försörjning som har funnits 
sedan 2018. Nu håller den på 
att revideras och i januari ska 
revideringarna upp för politiskt 
beslut.  
- Vi behöver ha framförhåll-
ning kring vårt lokalbehov. 
Det handlar om ekonomi att ta 
hand om våra lokaler och även 
att göra oss av med de lokaler vi 
inte använder, säger Eva Jöns-
son som är fastighetschef.

Olika lokalbehov
Verksamheterna är många och 
behoven likaså. Varje förvalt-
nings lokalsamordnare har 
regelbundna hyresgästmöten 
med sin fastighetsförvaltare 
och fastighetschefen.   
- Det krävs ofta framförhåll-
ning innan man kan vidta 
åtgärder i lokalerna. Men vi har 
en bättre förberedelse nu. Det 
gör nytta att förvaltningarnas 
lokalfrågor samordnas av deras 
lokalsamordnare och lyfts på 
hyresgästmötena, säger Eva.

Lokalgrupp
Det finns även en så kall-
lad lokalgrupp som består av 
förvaltningarnas lokalsam-
ordnare, ekonomidirektören, 
exploateringschefen, plan- och 
byggchefen, kostchefen och 
fastighetschefen. De arbetar för 
ökad samverkan och strävar 
efter samsyn gällande investe-
ringar och användning av kom-
munens lokaler. Lokalgruppen 

rapporterar till styrgruppen för 
lokalförsörjning, som utgörs av 
kommunens ledningsgrupp.  

Berätta om dina idéer
Det viktigaste i vardagen är att 
vi alla hjälps åt med att fånga 
upp de problem, frågor och idéer 
för förbättringar gällande loka-
lerna som säkert poppar upp vid 
fikaborden, så de inte stannar 
där. Ta dem vidare till lokal-
samordnaren, som kan lyfta 
dem på nästa hyresgästmöte.  

Låt inte problem, 
frågor och idéer 
för förbättringar 
stanna kvar vid 
fikaborden!

Vilka lokaler behöver vi? 
Samverkan i lokalfrågor är 
vägen framåt. 
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17 och 24 januari eller  
28 februari och och 7 mars 
Padelkurs 
Vill du lära dig grunderna i padel och 
bli tryggare i din fortsatta utveckling? 
Under 2 måndagar i följd kör vi nybör-
jarkurs i padel. Vi varvar lite teori med 
mycket träning. Kursen riktar sig även 
till dig som spelat en del men aldrig 
riktigt lärt dig grunderna. Vi startar 
en kvart tidigare första gången, alltså 
17:45. Rack finns att låna. 
Plats: Ljungby Padelcenter, Nyponv. 
Tid: 18-20.  
Pris 300 kr. 

22 januari 
Kalligrafi 
Lär dig skriva kalligrafi. Under led-
ning av Jennie Kim Resman får vi lära 
oss grunderna i kalligrafi. Vi bjuder på 
kaffe och macka.  
Plats: Kommunhuset Ljungby. 
Tid: 10-12. 
Pris: 100 kr. 

26 januari 
Stenlundens hantverksbageri  
Följ med till Stenlundens hant-
verksbageri där vi njuter av smörgås, 
kaffe och kaka. Vi får höra hur ägaren 
Caroline tänker kring mat och mat-
tillverkning, om grunden till bageriet 
och om framtiden med Stenlundens 
hantverksbageri.  
Plats: Hovdinge Stenlunden 1. 
Tid: 17.00. 
Pris 100 kr. 

31 Januari, 7 + 14 februari och  
15+ 22 mars 
Padel – spelträning  
Behöver du spelsällskap och coach-
ning? Vi har bokat upp banor för spel 
i Americanoform. Tränare finns på 
plats för att coacha under spelets gång. 
Här ligger inte fokus på att vinna utan 
på att bli bättre på banan. Rack finns 
att låna.  
Plats: Ljungby Padelcenter, Nyponv. 11.
Tid: 18-20. 
Pris 120 kr per gång. 

2, 9 och 16 februari  
Trädgårdskurs hos BM idé och 
trädgård  
Lär dig mer om vilka växter du kan 
ha i olika delar av din trädgård, vad 
som passar i vår zon eller hur du får 
blomning hela säsongen. Teori med 
olika teman varje gång men med en 
röd tråd igenom alla kurstillfällena. 
Sista kurstillfället är det även praktis-
ka delar där man utgår från sin egen 
trädgård eller ett exempel som vi ger. 3 
kurstillfällen på ca 3 timmar per gång.  
Plats: Kånnavägen 13 Ljungby. 
Tid: 17-20. 
Pris: 995 kr. 

datum kommer 
Myrebobacken  
Nonstop hyr hela backen. Ta med fa-
miljen och åk skidor eller snowboard. 
Möjlighet att hyra skidor/snowboard 
finns. Ange i anmälan om du vill ha 
tillgång till instruktör.  
Plats: Myrebobacken Ljungby. 
Tid: 16-19. 
Pris: Kostnadsfritt. 

2 mars 
Hockeykväll  
Var med och heja fram Trojas herrar i 
mötet mot Modo. Vi äter en god mid-
dag tillsammans i arenarestaurangen. 
Sittplats i ishallen ingår. 
Plats: Ljungby Arena. 
Tid: kl.17.30-ca.21.30. 
Pris: 300 kr. 

23 mars 
Ullared  
Häng med och shoppa loss på Gekås i 
Ullared. I priset ingår endast bussresa.  
Plats: Avresa från kommunhuset 
Ljungby. 
Tid: 7.30, hemfärd 16.00. 
Pris: 150 kr.  

29 mars 
Tävling Americano, padel 
Americano-tävling! Alla poäng räk-
nas, olika med- och motspelare under 
kvällen. Kom gärna en stund innan 
så hinner du värma upp. Rack finns 
att låna.  
Plats: Ljungby Padelcenter, Nyponv. 11.
Tid: 18-20. 
Pris: 120 kr. 

5 april  
Påskresa i trakten  
Vi besöker olika Lingonställen i trak-
ten: Sakletarna, Blicka och Kastebergs 
gård. Vi avslutar på Kastebergs där det 
serveras något matigt från gården och 
kaffe och kaka. Vi får också en rund-
vandring och prat om lokalproducerad 
mat. Buss alternativt samåkning.  
Plats: Kommunhuset Ljungby. 
Tid: Avresa 16.30. 
Pris: 150 kr. 

7 april 
Vårens mode på Lime och Euro-
sko  
Välkommen på en inspirationskväll 
hos Lime och Eurosko i Ljungby. 
Vårens mode visas upp av Cissi, Lotta 
och Eva. Det serveras enklare mat, 
kaffe och god kaka. 
Plats: Lime i Ljungby. 
Tid: 18.30. 
Pris: 120 kr. 

Anmälan till alla aktiviteter 
sker på Nonstops sida på in-
tranätet.  

Avgiften dras på lönen i efter-
hand.

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 fina 
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, två 
lunchpass och två kvällspass. För 
aktuella pass se intranätet.

Personalklubbar

intranet.ljungby.se/nonstop

Ljungby kommunNonstop

Nonstop
Ljungby kommun

5/4
PÅSKRESA I TRAKTEN

26/1
STENLUNDEN

FAMILJEDAG I MYREBOBACKEN
22/1

KALLIGRAFI
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Aktiviteter inte bara för medlemmar
Vi hoppas kunna genomföra fler aktivite-
ter under slutspurten av 2021 och framfö-
rallt år 2022. Håll utkik på intranätet 
samt i e-postutskicken när det dyker upp 
något! 

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

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

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

Vill du bli medlem?
Vill du bli medlem kan du betala in 
medlemsavgiften (200 kronor) på vårt pg 
14 89 59-0, CONTUR - kommunanställ-
das konstklubb, c/o Elsie-Britt Carls-
son, Norhagen, 340 15 Vittaryd. Är du 
tillsvidareanställd dras därefter avgiften 
på lönen i april varje år så länge du vill 
vara medlem, och så länge som du har en 
lön från kommunen (är du föräldraledig, 
sjukskriven eller liknande när avdraget 
görs måste du betala in manuellt). Du 
som jobbar i något av kommunens bolag 
eller är förtroendevald behöver också 
betala in manuellt.  

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

Alla som är anställda eller förtroende valda 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. 

CONTUR

Aktuellt från Contur  
– kommunanställdas konstklubb

Lisa Rinnevou är en konstnär främst 
känd för sin färgglada och lekfulla 
konst där hon kombinerar bild med text. 
Hon blev konstnär på heltid närmast av 
en slump genom att bil upptäckt på ga-
tan. Hon målade som hobby och ställde 
ut på kafé, när en gallerist plötsligt gick 
förbi och bad om Lisas nummer. Lisa 
Rinnevuos målande är okonstlat. Hon 
målar intuitivt med spray och akryl, 
helst på stora dukar. Motiven må variera 
från färgstarka geishor och själfulla 
älvor till jazzmusiker från Harlems 
mörka klubbar, men hennes konstnär-
liga uttryck förblir omisskännligt. Ett 
omedelbart och starkt måleri som inte 
tycks lämna någon oberörd. 

En konstnär i fokus: 
Lisa Rinnevou
Litografi. Denna tavla blir inramad 
en vinst i kommande lotterier.  

Mitt jobb som...

Mitt jobb som…

Namn: Ylva Zimmerbäck

Bakgrund 
– Jag är en pigg och glad Östgö-
te som studerat miljö- och häl-
soskyddsprogrammmet vid Umeå 
universitet därefter flytt till Marka-
ryd i Småland. Tidigare har jag ar-
betat med tillsynsfrågor inom miljö-, hälsoskydd- och livsmedel 
i Markaryds kommun från 2008. I augusti började jag här på 
miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning i livsmedel- och 
hälsoskyddsteamet.      

Vad gör du på jobbet? 
– I mitt arbete handlägger jag vanligen ärenden enligt Miljö-
balken. En typisk dag på jobbet kan börja med att svara på de 
mejl som inkommit med tex funderingar från verksamheter vid 
förändringar, samverkan med teamet där jag och mina kollegor 
går igenom vilka ärenden som är pågående, prioritet för dagen 
och närmsta framtid. Förekommande arbetsuppgifter inom 
miljö- och hälsoskydd är framförallt tillsynsfrågor och det 
administrativa som berör tillsynen som till exempel utskick av 
inspektionsrapporter, förelägganden samt att följa upp dessa. 
Allra helst arbetar vi förebyggande såklart!    

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Variationen i tillsynsfrågorna när jag träffar engagerade per-
soner ute i verksamheterna.   

...miljö- och hälsoskydds- 
inspektör

Namn: Katharina Wass

Bakgrund 
– Jag har jobbat på kommunen sen 
2017. Innan dess har jag jobbat på 
IKEA i Älmhult och Invacare i Diö 
bland annat. Jag satte min fot för 
första gången i Ljungby sommaren 
2001 när jag hade fått jobb på mark-
nadsavdelningen på Kalmar Industries. Planen var att stanna 
max två år… 

Vad gör du på jobbet? 
– Jag koordinerar arbetet med se till att vi har en webbplats, 
ljungby.se där kommuninvånare, besökare och vi som anställ-
da kan hitta svar på nästan allt om Ljungby kommun.  Jag har 
också överblick på intranätet och vår e-tjänsteportal.

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Jag tycker att jag har kommunens roligaste jobb! Jag får kom-
binera mitt intresse för kommunikation med en viss nördighet 
kring struktur och en gnutta teknik. 

...webbansvarig



ÅTER I BRUK ÖPPET IGEN
I oktober öppnade Åter i bruk upp bred-
vid Bredemad. Försäljning startar den 7 
december, och fram till dess har det varit 
öppet för inlämning av saker och arbete 
bakom kulisserna. Åter i bruk drivs som 
en daglig verksamhet i kommunen, och 
dit kan du lämna saker du inte behöver, 
eller fynda något nytt. Lokalerna finns 
inte längre inne på Bredemads område, 
utan strax bredvid.  

Hänt sen sist…

ETT KRONOBERG FRITT FRÅN 
VÅLD
Vecka 47 uppmärksammade vi i Ljungby kom-
mun våld i nära relationer på temaveckan “en 
vecka fri från våld” som i Kronoberg kallas “Ett 
Kronoberg fritt från våld”. Ljusmanifestation och 
föreläsning stod på schemat.  

LÄR DIG MER OM LJUNGBY FÖRR OCH NU I 
VÅR JULKALENDER
I år kör vi på kommunen en julkalender där vi tar dig med på en resa 
genom tid och rum, till ett Ljungby för längesedan. Förutom denna 
spännande tidsresa kommer du att bjudas på kuriosa som varvas 
med ögonbrynshöjande fakta, både från förr och nu. Kalendern finns 
på vår webbplats, så in där och följ med hela vägen fram till julafton.

 Kanske får du se denna bild, eller kanske inte.  Bilden är tagen 1951 på 
Kungsgatan och finns i vårt kommunarkiv. 

JULGRANSTÄNDNING
I år var det för första gången ett större 
evenemang kring tändningen av julgra-
nen på Stora torget i Ljungby, i samband 
med en hel evenemangshelg under 
namnet Ljungby julby. Det är 100:e året i 
rad som vi har en julgran på torget, så det 
är klart att den förtjänade lite extra upp-
märksamhet. Arrangemanget Ljungby 
julby, med bland annat grantändning, 
kommer att vara återkommande.  

BOLMEN - MER ÄN EN TOABORSTE
Bolmen är nu en del av en internationell marknadsföringskampanj.  
30 november genomfördes ett invigningsevent för en marknadsfö-
ringskampanj för sjön Bolmen. Kampanjen genomförs av VisitSweden  
tillsammans  Smålands sjörike och kommunerna runt sjön för att upp-
märksamma Bolmen, internationellt. Utmed Bolmens strand kommer 
en skylt att placeras med texten: ”Bolmen – more than an IKEA toilet 
brush”, för att på ett humoristiskt sätt visa att Bolmen är så mycket 
mer än en toalettborste.

Kampanjen ”Discover the Originals” är Visit Swedens största interna-
tionella kampanj på länge och den kommer att lyfta 21 platser i Sveri-
ge som IKEA har lånat sitt namn ifrån, bland annat Kallax och Ektorp. 

ÅBRINKENS KOCK I TOPP 5
Det var andra året i rad som Joakim Blom, kock/
arbetsledare på Åbrinken i Lagan, blev nominerad 
i kategorin årets seniorkock i White Guides tävling 
för offentliga måltider. Det blev ingen förstaplats 
när White Guide Senior avgjordes den 3 novem-
ber. Men att vara en av de fem som tagit plats i 
topp fem är inte illa. 
- Kategorin heter kock, men det här gäller hela 
vårt kök, för det är ett lagarbete. Det är väldigt 
nyttigt att få vara med, det här ger en morot att 
komma ännu längre nästa gång, säger Joakim 
Blom. 

HINDERBANA KLAR OCH INVIGD
Bredvid skateparken vid Ljungby arena finns nu-
mera en helt ny hinderbana, rolig och utmanande 
för hela familjen för att leka och träna utomhus. I 
november invigdes den. 

Samma dag invigdes den renoverade barnlagu-
nen inne i simhallen. 

NYFIKEN PÅ CHEFS- OCH 
LEDARSKAP
Anna Erika Andersson, Petra Skogs-
born och Matilda Malm var tre av de 
chefer som delade med sig av sina 
erfarenheter, sin vardag och kloka ord 
till ”nyfikna” medarbetare när HR-avdel-
ningen arrangerade ”Nyfiken på chef 
och ledare i Ljungby kommun” i höstas. 
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