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Öka attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera
lockande levnadsmiljöer
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1 Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktade
marknadsunderlag och reklam mot unga vuxna för allt bra som vi redan
har exempelvis bra skolor och förskolor, göra goda reportage om unga
vuxna som valt att bo kvar eller flytta hem.
2 Att fatta ”ett principbeslut” om mötesplatser med många olika aktiviteter
i nära anslutning till varandra i syfte att få känslan av ”mycket folk”.
3 Att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta
förslag på hur och när man kan göra för att binda ihop Storgatan med
Elverksbron (staden och ån) till ett naturligt, ombonat, vackert och grönt
gångstråk vilket är en del av att skapa en vacker stadskärna.
4 Att ge tekniska nämnden tillsammans med
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsplan och
kostnad för att sätta ljusslingor/belysning i broarna över Lagaån samt i
träden i Järnvägsparken. Tekniska nämnden och
kommunledningsförvaltningen får också i uppdrag att revidera
belysningsplanen.
5 Att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta förslag på
hur, var och när för att kunna anlägga ett kallbadhus vid Lagaån.
6 Att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge förslag på
hur, var och när möjlighet att anlägga bryggor och trädäck (gångnära ån)
med särskild fokus på den östra sidan mellan Elverksbron och Ågubben.
7 Att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta
förslag på var man kan skapa mer bostäder nära Lagaån.
8 Att ge miljö-och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta
förslag på hur, var och när man skulle kunna skapa minst tre
mötesplatser mellan Sickingebron och Gängesbron med gångstråk,
bryggor, fiske, badplatser, grillplatser, kanoter, sittmöjligheter mm.
9 Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra
medborgardialoger med målgruppen för att följa process och utveckla
densamma.
Justerandes sign
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10 Att uppdragen redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i
april 2019 med en avstämning om det aktuella läget för uppdragen i
november 2018 samt information om uppdragen för nyvalda
kommunstyrelsen i januari 2019.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har tagit fram en omvärldsanalys som kommer att användas i
arbetet med att utveckla vår kommun. Utifrån omvärldsanalysen har tre
rekommendationer valts ut:




Öka attraktivititen mot gruppen unga vuxna och etablera lockande
levnadsmiljöer.
Inled ett arbete som stödjer utveckling kring relevanta vattenfrågor i
Ljungby kommun.
Utveckla arbetet kring berättartraditionen

Dessa tre områden är utvalda för att ta fler steg mot att bli 35 000 invånare år
2035 och det är viktigt att dessa tre är vägledande när beslut fattas i Ljungby
kommun framöver. Utvecklingsarbetet med rekommendationen ”att öka
attraktiviteten mot gruppen unga vuxna och etablera lockande levnadsmiljöer”
genomfördes under våren 2018. Tjänstepersoner, representerade från alla
förvaltningar, har under två arbetsmöten gemensamt tagit fram förslag på olika
aktiviteter vi kan göra för att invånare och besökare ska märka av att vi har
något unikt i Ljungby kommun. Tjänstepersonernas underlag samt resultat från
dialogmöten med unga vuxna utifrån ÖP-arbetet presenterades på det
parlamentariska mötet den 31 maj på Godsmagasinet.
Alla politiska partier rangordnade de aktiviteter de anser har störst betydelse för
att skapa lockande levnadsmiljöer för målgruppen, de la även till nya förslag.
Som bilaga till denna tjänsteskrivelse finns det parlamentariska mötets
prioriteringslista. Där visas vilka förslag som flest politiker gillade samt vad
som är viktigt att börja jobba med snart i tid.
Många av förslagen ligger i linje med ÖP-arbetet och det finns redan tidigare
beslut och pågående arbete kring några av förslagen exempelvis bibliotek och
varumärkesarbete. För att utvecklingsarbetet ska kunna påbörjas behövs medel
avsättas i budgeten samt beslut om vad som ska genomföras. Medel har tidigare
avsatts för utvecklingsarbetet med muntligt berättande under 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 28 augusti 2018, § 95,
och beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta:
1 Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram riktade
marknadsunderlag och reklam mot unga vuxna för allt bra som vi redan
har exempelvis bra skolor och förskolor, göra goda reportage om unga
vuxna som valt att bo kvar eller flytta hem.
Justerandes sign
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2 Att fatta ”ett principbeslut” om mötesplatser med många olika aktiviteter
i nära anslutning till varandra i syfte att få känslan av ”mycket folk”.
3 Att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta
förslag på hur och när man kan göra för att binda ihop Storgatan med
Elverksbron (staden och ån) till ett naturligt, ombonat, vackert och grönt
gångstråk vilket är en del av att skapa en vacker stadskärna.
4 Att ge tekniska nämnden tillsammans med
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en tidsplan och
kostnad för att sätta ljusslingor/belysning i broarna över Lagaån samt i
träden i Järnvägsparken. Tekniska nämnden och
kommunledningsförvaltningen får också i uppdrag att revidera
belysningsplanen.
5 Att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta förslag på
hur, var och när för att kunna anlägga ett kallbadhus vid Lagaån.
6 Att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge förslag på
hur, var och när möjlighet att anlägga bryggor och trädäck (gångnära ån)
med särskild fokus på den östra sidan mellan Elverksbron och Ågubben.
7 Att ge miljö- och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta
förslag på var man kan skapa mer bostäder nära Lagaån i centrum.
8 Att ge miljö-och byggnämnden i uppdrag att utreda och ge konkreta
förslag på hur, var och när man skulle kunna skapa minst tre
mötesplatser mellan Sickingebron och Gängesbron med gångstråk,
bryggor, fiske, badplatser, grillplatser, kanoter, sittmöjligheter mm.
9 Att uppdragen redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i
april 2019 med en avstämning om det aktuella läget för uppdragen i
november 2018 samt information om uppdragen för nyvalda
kommunstyrelsen i januari 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunstrateg, 2018-06-19
Minnesanteckningar från parlamentarisk grupp, 2018-05-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 95/2018
Yrkanden
Anne Karlsson (S) yrkar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
genomföra medborgardialoger med målgruppen för att följa processen och
utveckla densamma.
Irene Olofsson (C) yrkar att i punkt 7 ta bort de två sista orden ”i centrum”.
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Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Anne
Karlssons (S) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Anne Karlssons (S) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Irene
Olofssons (C) yrkande.
Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Irene Olofssons (C) yrkande.
Skickas till
Kommunstrateg
Utvecklingschef
Kommundirektören
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes sign

