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Tre fokusområden 

 

Ljungby kommun har tre kommunövergripande fokusområden: 

• 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. 

Ljungby kommun har som vision att befolkningen ska växa och för att göra det behöver vi satsa. 

Ljungby kommun har sedan februari 2018 visionen: I Ljungby formar vi framtiden tillsammans, 35 

000 invånare år 2035. 

Dessa tre fokusområden är utvalda för att ta fler steg mot att bli 35 000 invånare år 2035 och är 

vägledande när beslut fattas i Ljungby kommun framöver. 
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Unga vuxna - Öka attraktiviteten mot gruppen unga 
vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer 

 

Aktiviteter kopplat till fokusområdet: 

• Feriearbetare i demokratifrågor och Ljungby kommuns vision ur ungdomars perspektiv. 

• Ung konst, jurybedömd utställning för unga konstnärer i Ljungby konsthall. 

• Förstudie utveckling ån Lagan som ger förslag på hur området längs ån på ett hållbart sätt kan 

utvecklas med attraktiva miljöer. 

• LONA projekt för att tillgängliggöra ett område längs ån Lagan i Ljungby (etapp A och B) 

genom att etablera en gångstig och platser för rekreation. 

• Konststad i samarbete med Ljungby centrumförening, Teater 16, Ljungby konstförening, åtta 

konstnärer, textil, performance, installationer, dans, målning m.m. fokus Unga vuxna. 

• Ny lärarutbildning för grundlärarprogrammet: VI-skola i samarbete med LNU. 

• Invigning av Campus Ljungby med satsning på breddat utbildningsutbud. 

• Ansökan om att utveckla lärcentrum, samverkan mellan Campus Ljungby och VUX. 

• Ny översiktsplan där bland annat kommunens fokusområden läggs till grund för förslag 

strategier och ställningstaganden till hur fysiska områden, service och verksamhet kan 

utvecklas. 

• Ny visuell identitet och grafisk profil. 

• Mittbygge, tjänst där bygglov och andra PBL ärenden kan lämnas in digitalt och där sökanden 

kan följa ärendets status. 

• Digitalisering av detaljplaner så att de är tillgängliga via internet. 

• Examensarbeten med koppling till Aspebacken 
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• Kommunen ger stöd till Teater 16 som ska främja intresset för kultur bland unga i Ljungby 

kommun genom att bland annat uppsöka och aktivera kulturintresserade ungdomar samt 

arrangera offentliga kulturarrangemang i Ljungby kommun. Föreningen har verksamhet inom 

teater, musik, hörspel, poesi, musikteater, foto, konst, rollspel, litteratur mm. Under året har 

föreningen genomfört ett flertal teaterföreställningar, workshops, livekonserter, spelat in och 

publicerat kortfilmer och kört igång ett nytt projekt poddteater. Socialförvaltningen (Ljungby 

kommun) är en av många samarbetsorganisationer inom projektet Poddteater 16. 

• Skateparken är invigd och bjuder in till rörelse, spontana möten och glädje. En naturlig 

samlingsplats för stadens lokala åkare. Parken är öppen för alla sorters besökare. 

• Nybyggnation och renovering av förskolor och skolor för att skapa attraktiva miljöer som till 

exempel Klöverängens förskola och Hjortsbergskolan samt påbörjad byggnation av 

Regnbågens förskola. Ekebackeskolan ska byggas ut, det projektet sätter igång nu i vinter. 

Hjortsbergskolan och Klöverängens förskola har fått tillagningskök. 

• Satsning på stimulerande utemiljöer på skolor och förskolor på till exempel Hjortsbergskolan 

och Klöverängen är utegårdarna jättefina och fulla av varierade lekutrustningar, planteringar, 

små slingriga stigar med mera. Klöverängen ska få vattenlek utomhus. Detta lockar till rörelse, 

hälsa och sunda levnadsvanor. 

• Villatomter till försäljning, de köps oftast av yngre människor. Under året har hittills 11 

tomter sålts och ett flertal markanvisningsavtal har tecknats, som med stor säkerhet kommer 

att leda till försäljning av tomter för flerbostadsändamål. 

• Hundlekparken är klar och har blivit väldigt populär, människor är villiga att åka en bra bit för 

att besöka hundlekplatsen. 

• Satsning på biologisk mångfald och pollinerare genom ängssådd. I Kronoskogen har ett 

område med sandig mark frilagts från vegetation, detta ger fina levnadsförhållanden för 

vildbin. I Järnvägsparken, vid Flickorna från Småland, har ängsblommor med smarrig nektar 

såtts och på lilla torg har plantering skett där har valts särskilt insekts-attraktiva växter med 

långvarig blomning, så att insekterna får fina förutsättningar att leva. 

• Gång- och cykelväg (GC-väg) utmed Ryssbysjön är klar, den går mellan stationsområdet och 

Lunnavallen. Likaså GC-väg mellan Lagan- Vittaryd- länsgränsen mot Jönköping, den når 

snart ihop med Värnamos GC-nät, men det saknas just nu en liten bit. 

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inrätta ett stipendium för Sunnerbogymnasiets 

elever som under sin studietid har bidragit till utvecklingen av kommunen genom arbete inom 

Ljungby kommuns fokusområden. 
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Vatten - Inled ett arbete som stödjer utveckling 
kring relevanta vattenfrågor i Ljungby kommun 

 

<div>Aktiviteter kopplat till fokusområdet: 

</div> 

• Kranmärkt kommun, hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför 

flaskvatten. 

• Arbete med att ta fram en verksamhetsplan för dagvatten med syfte att skapa förutsättningar 

för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. 

• Flera våtmarksprojekt med syfte att bidra till att minska utsläpp av växthusgaser och 

övergödande ämnen, utveckla besöksmål m.m. finansierade delvis genom LONA-bidrag 

• Vattendagar på Tiraholm för Sunnerbogymnasiets elever arrangerat av Sydvatten och 

forskningsstationen. 

• Pedagogiskt arbetet med vattenfrågor i alla nivåer från förskola till gymnasiet kopplat till 

världsvattendagen 

• Deltagande i Kranvattentävlingen 2020 arrangerat av Svenskt vatten för att skapa stolthet för 

Ljungby kommuns dricksvatten. Hedersomnämnande: ”Vatten med finstämd klang av 

mineraler och en angenäm fräschör” 

• KF har fattat beslut om verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp i både Bäck 

(Hamneda) och utmed Bolmens östra strand. Tekniska förvaltningen håller på att arbeta med 

dessa områden nu. Detta innebär att det blir enklare och tryggare att bygga sitt drömhem i 

dessa områden. 
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Muntligt berättande - Utveckla arbetet kring 
berättartraditionen  

 

<div>Aktiviteter kopplat till fokusområdet: 

</div> 

• Muntligt berättande på Ljungby Kulturskola. Eleverna får möjlighet att utveckla och testa sitt 

mod, sin fantasi och sitt sätt att berätta en historia. Allt görs och skapas efter elevernas egna 

förutsättningar. 

• Konstutsmyckningar enligt 1% regeln har inneburit att i Hjortsbergskolan finns berättande 

konst som utsmyckning. Några större konstverk: ”den annagrammatiska älgen”, ”många bollar 

i luften”, ”fantisera mera”) och en hel del mindre konstverk på olika håll på skolan. På 

Klöverängens förskola finns ett konstverk i brons inspirerat av "Sagan om kungsfågeln". Det 

är skapat av konstnär Emma Ströde, som är känd just för att få in berättelser i sin konst. 

• Kulturmiljöprogram som beskriver värdefulla kulturmiljöer i kommunen samt värdefull 

bebyggelse i Ljungby centrum. I programmet finns en sägen för varje kulturmiljöområde. 

• Konstnärliga elskåp på plats i Ljungby centrum, på åtta olika platser i Ljungby centrum har 

elskåp smyckats med bildkonst. Temat för konsten är kommunens fokusområde: vatten, unga 

vuxna och berättande. Verket kallas Reflektioner och de olika delarna av verket fungerar som 

en berättelse vilken betraktaren själv skapar och följer. 

• Sagomuseet har anställt en berättarantikvarie som delvis jobbar med ett projekt kring 

berättande utifrån personer med demens, ett projekt kring samtida berättelser till exempel 

berättelser om saker som hänt vid ån Lagan och ett nationellt projekt med en barnsägenkarta. 


