
Välkommen till ljuvliga Ljungby 
– kommunen där sagor skrivs och där du får tid att leva!



I Ljungby kommun formar vi 
framtiden tillsammans,
35 000 invånare år 2035.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Ljungby kommun vill växa, och så här är visionen formulerad. Om kommunen växer, växer också vi och näringslivet. Med fler människor finns fler kunder och mer arbetskraft – och ett underlag för växande fritidsutbud. 



Fokusområden är vägen till visionen

• Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer.

• Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby 
kommun.

• Utveckla arbetet kring berättartraditionen.

• Näringsliv.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
I arbetet för att nå visionen finns fyra fokusområden. Det är ett antal områden som kommunen vill utveckla för att de anser att de har stor betydelse på vägen mot att bli 35 000 invånare. Fokusområdena har valts ut bland flera områden som togs fram i en omvärldsanalys byggd på forskning, statistik och idéer från workshops. Genom att utse dessa fokusområden har kommunen bestämt vad som är extra viktigt att fokusera på för att nå sin vision. Med fokusområden blir det lättare för hela organisationen, men även oss i övriga samhället, att avgöra vilka aktiviteter och utvecklingsprojekt som leder till visionen. 



Samarbete är nyckeln till framgång – i Ljungby formar vi 
framtiden tillsammans!

• Samarbetspartners som verkar i 
kommunen har utsetts till varje 
fokusområde. 

Vi är en av dem! Vi anses vara så pass 
viktiga för att komma framåt. Vi är 
referens, bollplank och initiativtagare till 
olika delar i arbetet och är med och 
formar framtiden tillsammans med 
kommunen. 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Kommunens vision är en ambitiös vision och den påverkar, berör och har stor betydelse även för andra än den kommunala organisationen. Om kommunen växer behövs arbetsplatser, fritidsaktiviteter, kulturellt utbud och möjlighet att utnyttja naturen som rekreationsyta. Därför kan inte kommunen agera helt ensam. Samarbete blir en nyckel till framgång och kommunen jobbar med ett antal externa samarbetspartners, för att helt enkelt ha draghjälp av varandra, växa tillsammans och få alla att dra åt samma håll. På så sätt kan vi verkligen leva som vi lär: att tillsammans formar vi framtiden i den här kommunen.  Samarbetet ska göra att fokusområdena och visionsarbetet blir synliggjort av fler än inom kommunen som organisation. Att arbeta för kommunens vision blir naturligt för alla aktörer i samhället. Och de som är uttalade externa samarbetspartners kan påverka kommunens arbete genom att fungera som bollplank till Ljungby kommun och komma med idéer kring framtida samarbeten. Dessutom förväntas arbetet skapa tillväxt och affärsnytta både för företag, föreningar och kommunen. 



Vattnet har en särskild plats i Ljungby kommun

• Vattnet gör Ljungby unikt. I vår kommun finns en mängd vattendrag, många sjöar och 
ån Lagan som rinner genom flera samhällen. Vatten är rekreation, välmående, 
svalkande dopp och vårt viktigaste livsmedel. 

• Genom att ha vatten som fokusområde i visionsarbetet ska den tillgång som vattnet är 
för hela kommunen utvecklas och bli en ännu mer naturlig del i vår vardag. 

Partners: Forskningsstation Bolmen och Sydvatten AB



Ljungby – kommunen där sagor skrivs 

• Ljungby är hjärtat i Sagobygden. Det var här, i sydvästra Småland, som mycket av den 
svenska muntliga berättartraditionen skrevs ner. Här har sagorna från förr färdats 
genom tiderna. Från mun till mun, från generation till generation. 

• Idag går det att djupdyka i denna kulturskatt som är sagornas och berättandets värld 
på till exempel sägenplatser, Sagomuseet, våra bibliotek och vår kulturskola. 

• Med det muntliga berättandet som fokusområde kan vi utveckla arbetet ytterligare och 
göra vårt kulturarv än mer levande. 

Partners: Sagobygden/Sagomuseet



Här finns din nästa möjlighet!

• En kommun som växer behöver ett växande näringsliv, precis som ett växande 
näringsliv behöver en växande kommun. Därför är givetvis det lokala näringslivet 
extremt viktigt för kommunen. Samarbete mellan kommun, region, akademi, 
näringsliv och föreningar är naturligt. Vi sitter inte och väntar på framtiden – vi formar 
och skapar den tillsammans. Vi har nära till varandra och tar vara på den närheten.

• Här finns en lång tradition av entreprenörskap med en speciell Ljungby-anda, och ett 
gott klimat för att starta din egen dröm.

• På våra många både små och stora arbetsplatser finns också stora möjligheter att hitta 
ditt drömjobb, eller att utbilda dig till det på vårt campus. 

Partners: Ljungby Business Arena, Företagarna och Destination Småland



Här är det nära till allt och du får tid att uppleva det

• För att växa behöver vi människor som vill leva här, bo, jobba och verka. Och det 
handlar om mer än kommunens service, själva platsen behöver också kännas 
lockande. 

• Med lite extra fokus på just attraktiva levnadsmiljöer och målgruppen unga vuxna vill 
vi lyfta vår kommun – allt det fantastiska som redan finns här, men vi vill också 
utveckla det som skulle kunna bli ännu bättre. 

• Och låta fler få chansen att upptäcka vår kommun. Upptäcka den unika 
kombinationen av stad och landsbygd, lugn och aktivitet, kultur och natur – men 
framför allt vår närhet. Här är nära till allt: till vardagens jobb och livspussel men 
också till fritidsaktiviteter och naturen. En närhet som ger dit tid. Tid att leva och 
uppleva. Och det finns plats för fler.

Partners: Lokal16 och Campus Ljungby



Vad händer? 

• Nya skolor och förskolor.

• Nya områden: Aspebacken, Haraberget, 
Sågverket och Bolmens östra strand.

• Aktiviteter i samband med världsberättardag 
och världsvattendag.

• Kulturskola: dans, drama och berättande.

• Campus Ljungby, nya utbildningar.

• Expansion och utveckling inom näringslivet.

• Hinderbana, skatepark, ny lekplats.

• Kulturhus
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