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Ljungby kommuns tre fokusområden – omvärldsanalysens tre 
prioriterade områden 
 
Bakgrund 
Ljungby kommun har tagit fram en omvärldsanalys att använda i arbetet med att 
utveckla kommunen. Omvärldsanalysen ligger till grund för kommunens långsiktiga 
utvecklings- och visionsarbete, särskilt gällande arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan samt inför målarbetet för kommunens befolkningsutveckling. Vidare ger 
omvärldsanalysen förslag på rekommendationer för fortsatt arbete.  
Kommunstyrelsen har beslutat om tre rekommendationer som ska prioriteras. Dessa 
fokusområden ska vi i kommunen satsa på för att uppnå tillväxt. Ljungby kommun har 
som vision att befolkningen ska växa och för att göra det behöver vi satsa. Våra 
politiker har beslutat att de områden vi ska prioritera är:  

• 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 sedan februari 2018 visionen: I Ljungby formar vi framtiden 
tillsammans. 35 000 invånare år 2035. Ljungby kommun ska arbeta för en positiv 
befolkningsutveckling. 
 
Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer 
Denna rekommendation handlar i grunden om attraktivitet. Det lyfter specifikt 
begreppet unga vuxna och att Ljungby kommun görs än mer attraktivt att bo, leva och 
verka i. Statistiken visar att just gruppen unga vuxna tenderar att flytta till större städer 
eller universitetsorter för att sedan bli kvar där. Livsstilsfrågor kan här vara avgörande 
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att fokusera på. Förhoppningsvis kan vi dessutom hitta framgångsfaktorer för att locka 
unga vuxna till Ljungby kommun och få dem att stanna kvar i Ljungby.  
 
Inleda ett arbete som stödjer en utveckling kring relevanta vattenfrågor i Ljungby 
kommun 
Denna rekommendation vill peka på ett globalt problem som numera även är relevant i 
Sverige, nämligen frågan om vatten och tillgången till vatten. I Ljungby kommun finns 
nästan 180 sjöar och vattendrag, och Sveriges tionde största sjö – sjön Bolmen – är 
lokaliserad i kommunen.  
Dessutom försörjer Ljungby kommun cirka 1 miljon människor med dricksvatten. 
Baserat på detta är Ljungby kommun en naturlig plats för att diskutera alla former av 
frågor kring användning och förbrukning av vatten.  

 
Utveckla arbetet kring berättartraditionen 
Denna rekommendation handlar om berättandet och de mjuka kulturella värden som 
finns runt det. Att använda Sagobygdens redan etablerade varumärke ses ha en stor 
potential då det redan finns kopplingar till Unesco och våra traditionella folksagor. 
Det handlar både om det talade ordets kraft och möjlighet, samt retorikens styrka och 
den goda sagans sätt att påverka oss som individer i rätt riktning oavsett om vi är unga 
eller gamla. 
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