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Syfte
Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till en grund för ett bra företagsklimat i
Vimmerby kommun. Strategin ska främja tillväxt i befintliga företag och göra hela
kommunen attraktiv för nyetablering så att fler arbetstillfällen kan skapas. Strategin ska
också tydliggöra Vimmerby kommuns insatser inom det näringslivspolitiska området och
verka som en bas för det näringslivsarbetet i kommunen.

Bakgrund
I Vimmerby kommun präglas näringslivet av såväl tradition som förnyelse. Här finns större
välkända företag och många duktiga småföretagare. Tillverkningsindustrin dominerar och
fler av de större industrierna utför pressgjutning av lättmetaller. Metallfabriken Ljunghäll
AB är den största med cirka 500 anställda men det finns även stora och väletablerade företag
som Arla Foods AB, Frödinge Mejeri, AB Åbro Bryggeri, Skanska Byggsystem AB och
V-TAB AB.
Besöksnäringen har vuxit och utvecklats starkt i kommunen och grundar sig främst på Astrid
Lindgrens författarskap färgat av hennes uppväxt i Vimmerby. Astrid Lindgrens Värld som
besöks av cirka 450.000 personer per år bidrar i synnerhet till att Vimmerby kommun
utvecklats till ett starkt besöksmål. Vimmerby är också känd som en gammal handelsstad
och även i våra dagar är handel en viktig del av kommunens näringsliv.
Vimmerby kommuns arbete med näringslivsfrågor har sedan 1990-talets början skett via
Vision Vimmerby AB som senare ombildades till Vimmerby Turism och Näringsliv AB.
Från 2011 bedrivs näringslivsarbetet inom kommunen via Näringslivsenheten.

Övergripande mål för näringslivsarbetet
Vimmerby kommun ska








basera näringslivsarbetet på ett gott värdskap
erbjuda snabb, tydlig och samordnad myndighetsutövning med en tillmötesgående
attityd
värna om och bidra till tillväxt i befintliga företag och en hållbar utveckling ur
miljösynpunkt
utveckla samarbetet mellan kommunen och näringslivet och dess
organisationer samt skapa en samsyn om näringslivets betydelse och
kommunens roll i utvecklings- och näringslivsarbete
ha en hög beredskap för att erbjuda exploateringsbar industrimark både på kort och
lång sikt
bevaka infrastrukturfrågorna för att underlätta företagande
stimulera nyetablering av företag



marknadsföra kommunen som en attraktiv kommun med god service för boende,
besökare och företag – Destination Vimmerby
 bidra till utveckling, både lokalt och regionalt
 verka för ett hållbart samarbete mellan skola och näringsliv, allt från förskola till
universitet

Aktiviteter och genomförande











Genomföra minst fyra möten årligen med respektive industri- och näringslivsråd
Anordna minst fyra företagsfrukostar per år
Besöka minst 100 företag per år, små som stora inom olika branscher
Skicka ut ett nyhetsbrev till företagarna i Vimmerby kommun minst fyra gånger per
år
Arbeta aktivt med ärendesystemet Dirigo där alla kontakter med företag ska
registreras
Lotsa företag vid etablering, nyföretagande och företagsutveckling
Stödja och bistå företag med information om företagsstöd och projektstöd
Erbjuda detaljplanlagd industri- och företagsmark
Erbjuda starta eget-kurs vid behov

Aktiviteterna ska genomföras via en tidplan och en resurs- och ansvarsfördelning.

Organisation och förankring
Kommunstyrelsens ordförande ansvarar för den politiska hanteringen av kommunens
näringslivsfrågor. Vidare ansvarar näringslivschefen för det operativa näringslivsarbetet och
rapporterar till kommunchefen. Näringslivschefen är underställd kommunchefen med
kommunstyrelsen som nämnd. Näringslivschefen ska även samordna arbetet i Industrirådet
och Näringslivsrådet som är samverkansforum mellan Vimmerby kommun, näringsidkare
med flera med ett gemensamt syfte att föra näringslivsfrågor framåt genom att skapa ett
bättre klimat för företagsamhet i regionen.
Vimmerby kommuns näringslivsstrategi ska förankras i respektive industri- och
näringslivsråd och fastslås i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
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