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Projektbeskrivning social lokal utvecklingsstrategi för 

Vimmerby kommun 

Sökande:  Vimmerby kommun 

Program:  Stärkt lokal attraktionskraft 

Projektets namn: SLUS – Social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun 

Projektperiod: 2015-10-01 – 2017-09-30 

Budgeterad kostnad: 2 509 055 kronor  

Projektledare: Carina Östh 

 

Bakgrundsbeskrivning 

Vimmerby kommun är en landsbygdskommun i norra Kalmar län med cirka 15 300 invånare 

varav 7 871 personer bor i centralorten Vimmerby. Vimmerby kommun brottas med liknande 

problem som andra landsbygdskommuner, exempelvis utflyttning, svårt att locka nya etable-

ringar, hålla liv i landsbygden och över huvud taget svårigheter att driva utvecklingsfrågor. 

Men Vimmerby kommun skiljer sig från andra liknande kommuner. Vi har Astrid Lindgren 

och det har ingen annan kommun. Tack vare henne har vi ett fantastiskt varumärke och en 

besöksnäring som utvecklas mycket positivt. Vi ser att kulturen utvecklas i kommunen och 

bidrar till förnyelse och fler attraktioner. Dessutom har Vimmerby kommun ett starkt 

näringsliv där verksamheter inom gjuteri, livsmedel och trä är mest framträdande, driftiga 

föreningar, en kommunal organisiation i utveckling och inte minst engagerade invånare. 

 

Vi saknar däremot en gemensam plan för hur vi ska kunna samarbeta och tillsammans 

utvecklas till en framgångsrik kommun.  Förutsättningarna finns för att vi ska kunna förbättra 

helheten i kommunen men vi har inte samhörigheten och förmågan att kroka arm och dra åt 

samma håll för att göra kommunen så attraktiv som möjligt att leva i, verka i och besöka. Vi 

behöver verktyg, metoder och planer för hur invånare, näringsliv, föreningsliv och kommun 

ska få förståelse och respekt för varandras roller och som ger insikt om att vi behöver nära 

samverkan för att klara av att utvecklas i den allt hårdare konkurrensen i en alltmer 

globaliserad ekonomi. 

 

Med erfarenhet av destinationsprojektet Vimmerby med omnejd där vi ser effekterna av ett 

ökat samarbete inom besöksnäringen vill vi nu gå vidare till övriga parter inom kommunen 

för att nå en ömsesidig förståelse för och vilja till att driva Vimmerby kommun framåt på alla 

fronter. 
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Med hjälp av Tillväxtverkets program Stärkt lokal attraktionskraft skulle vi kunna inrikta oss 

på att utveckla ett koncept som främst socialt skulle stärka samhörigheten mellan invånare, 

näringsliv, föreningsliv och kommun. På sikt skulle detta arbete även gynna besökarna då 

attityd och förhållningssätt förändras i och med att insikten om hur viktigt det är med 

samverkan ökar. Vi vill med andra ord forma en social lokal utvecklingsstrategi - SLUS - för 

att i dialog stärka den lokala attraktionskraften som ska stimulera till  och styra oss mot 

samverkan. 

 

I den regionala utvecklingsstrategin talas det om att vi ska utgå ifrån våra styrkor och det är 

exakt det vill med detta projekt. Vi har styrkan i Vimmerby kommun men det saknas 

strategisk planering för hur vi ska ta till vara på den kraften. I RUSEN omnämns även 

attraktionskraften som ett perspektiv som utgör ramen för Kalmar läns utveckling. 

 

Syfte med projektet 

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett systematiskt och långsiktigt arbete för 

att stärka den lokala attraktionskraften för invånare, näringsliv, föreningsliv och besökare. 

Projektet ska leda till en social lokal utvecklingsstrategi , SLUS, som ska ligga som grund för 

ett förbättrat samarbete och en tydligare insikt om fördelarna med samverkan. Vimmerby 

kommun behöver en politisk förankrad plan som har ett starkt fäste i samhället för att kunna 

starta det gemensamma utvecklingsarbetet och samla våra styrkor i en samhällsplanering för 

tillväxt. 

Projektets mål 

Målet med projektet är att stärka samhörigheten och förbättra samarbetet mellan invånare, 

företagare, föreningar och Vimmerby kommun för att skapa en starkare vikänsla och stolthet 

över att få leva och verka i Vimmerby kommun. Vår kommun behöver en starkar 

sammanhållning där alla parter drar åt samma håll för att kunna utvecklas vidare. Vi har 

förutsättningarna med ett kraftfullt näringsliv med en växande besöksnäring, engagerade 

invånare, driftiga föreningar och en kommunal organisation i utveckling men saknar den 

sammankopplande länken för att bli ännu starkare tillsammans. Vimmerby kommun behöver 

all samverkan vi kan åstadkomma för att utvecklas och stå oss starka i den allt hårdare 

konkurrensen. Vi är i behov av kunskapsunderlag, handlingsplaner samt utveckling av 

metoder och arbetsformer – med ett annat ord en SLUS – social lokal utvecklingsstrategi, för 

att stärka attraktionskraften. 

 

Projektets resultatmål är att nya nätverk och samverkansallianser har etablerats som kommer 

att ha stor betydelse för Vimmerby kommuns framtid. Handlingsplan och arbetsmetoder för 

ett hållbart långsiktigt arbete för att stärka den lokala attraktionskraften har processats fram 

till en SLUS (social lokal utvecklingsstrategi) som är starkt förankrad i alla led, även inom 

den kommunala förvaltningen.  Effekten av projektet blir att vi gemensamt har tagit ut 

riktningen för ett enat samverkande socialt utvecklingsarbete för en stärkt lokal attraktion. 
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Projektets målgrupp 

Målgruppen är bred och omfattar direkt alla som lever och/eller verkar i Vimmerby kommun 

såsom invånare, näringsliv, föreningsliv och den kommunala organisationen. Även besökare 

och de som är intresserade av att flytta till eller etablera sig i Vimmerby kommun omfattas av 

målgruppen. 

Projektorganisation 

Projektet leds av en projektledare. I projektet finns även en projektmedarbetare. Utöver 

projektledarfunktionen ska en extern processledaretjänst på 25 procent upphandlas. 

 

I projektet finns även en styrgrupp – kommunstyrelsen presidium, kommunchef och 

representant från Regionförbundet  -  samt ett advisory board där de mest lämpade personerna 

när det gäller utvecklingsfrågor ingår representerande invånare, näringsliv, föreningar och 

kommun 

Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning 

Projektet ska ledas av en projektledare i nära samarbete med en projektmedarbetare och en 

extern processledare. Dessa ska inventera nuläget, inhämta kunskap, utveckla metoder och 

arbetsätt som ska resultera i en social lokal utvecklingsplan. Möten med dialog och 

erfarenhetsutyte kommer att genomföras. Metoder och arbetssätt förankras genom 

föreläsningar och utbildningar. Studiebesök och omvärldsbevkning kommer att göras. Allt 

arbete ska ske i dialog med invånare, näringsliv, föreningar och kommun och med stöd av 

RUSEN, Vimmerby kommuns visioner och övergripande mål, Översiktplanen, Vimmerby 

kommuns turismstrategi, projekt Vackra Vimmerby, handelsutvecklingsprojektet  och 

kunskaperna från HDU-projektet Vimmerby med omnejd. 

 

Utöver detta ska projektet bilda ett advisory board som tillför olika perspektiv på tillväxt och 

utveckling och som har starkt intresse av attityd och kultur i Vimmerby kommun förändras. 

Syftet är att det ska fungera som idégivare och stimulansskapare för att stärka den lokal 

attraktionskraften men även att fördjupa samarbetet mellan parterna.  

 

Resultatspridning 

Resultatspridning är en viktig del i projektet, både av lägesrapporter under projektets gång 

och totalresultatet vid projektets slut. I projektets inledningsfas kommer en särskild 

kommunikationsplan att arbetas fram. Denna plan kommer innehålla beskrivning på hur vi 

ska arbeta med resultatspriding både externt och internt inom kommunen via de nätverk som 

skapas i projektet. Vi kommer även att arbeta med sociala medier och då främst via instagram 

men även via hemsida, Vimmerby kommuns intranät samt facebook. 

 

Projektets process och resultat kommer att presenteras dels för inblandande parter i 

Vimmerby kommun men även för andra kommuner i regionen för att lära och sprida kunskap.  
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Vi ser gärna ett nära samarbete med övriga som deltar i Tillväxtverkets insats Stärkt lokal 

attraktionskraft på liknande sätt som HDU-programmet. 

 

I destinationsprojektet Vimmerby med omnejd har vi mycket positiva erfarenheter av samarbetet med 

Tillväxtanalys och vi ser gärna en fortsatt samverkan i detta projekt beträffande följeforskningen. 

 

Projektets avgränsning till ordinarie verksamhet och andra projekt 

Projektledaren som är anställd som näringslivsutvecklare på Vimmerby kommuns näringslivsenhet 

kommer att lämna arbetsuppgifter som rör kompetensfrågor mot näringslivet på 30 procent. Dessa 

uppgifter kommer under projektiden att hanteras av Campus Vimmerby. Under 2015 kommer 

projekledaren arbeta 50 %  i projektet för att få en effektiv projektstart och även då täcker Campus 

Vimmerby upp näringslivenheten med motsvarande procent. 

 

Projektmedarbetaren kommer att lämna sitt uppdrag som projektledare i destinationsprojektet 

Vimmerby med omnejd 2015-12-31 för att övergå med 45 procents tjänst i detta projekt från och med 

2016-01-01. Under 2015 arbetar han fortfarande 75 % i destinationsprojektet. De återstående 25 % 

ägnas åt arbete i detta projekt. 

 

Näringslivsenheten får därmed ett mer renodlat fokus på arbetet med utvecklingsstrategin som 

tidigare varit svårt att forma. 

Projektetets koppling till och samarbete med andra projekt och insatser 

Projektet stämmer väl in i den utvecklingsprocess vi lyckats åstadkomma i destinationsprojektet 

Vimmerby med omnejd där besöksnäringen nu sammarbetar mycket tätare än tidigare.  

 

Vimmerby kommun driver ett samarbetesprojekt kring handelsutveckling tillsammans med handeln 

och fastighetsägarna där vi ser ett starkt behov av ökad förståelse för samverkan och en koppling till 

detta projekt. 

 

Vi ser även kopplingar till det utökade samarbetet som sker mellan näringslivet och Campus 

Vimmerby (Campus Småland) när det gäller samarbete och insikt om framtidplaner och behov av 

kompetens. 

 

Vimmerby kommuns arbetsmarknadsenhet arbetar tillsammans med blandra andra föreningarna i 

kommun med ett integrationsprojekt. Här ser vi en intressant koppling till detta projekt dels genom 

föreningarnas samhällsengagemang men även till våra nyanlända medborgare. 

 

Vimmerby kommun arbetar dessutom med ett gestaltningprogram - Vackra Vimmerby - som delvis 

handlar om att ge invånarna en vacker miljö att leva i och stolt kunna presentera för besökare. Här kan 

projetet beträffande stärkt lokal attraktionskraft bidra till en förståelse för att vackra miljöer har 

betydelse för både boende, näringsliv och besökare. 

 

Projektet kan kopplas till Tillväxtverkets program Tillväxtskapande samhällsplanering där vi 

kan hämta kunskap och information om planering och samspel. 
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Hur projektet kommer att utvärderas/följas upp 

Aktiviteter i projektet dokumenteras, Läges- och slutrapport lämnas till Tillväxtverket. Kontinuerliga 

rapporter/avstämningar med styrgruppen,  kommunledning och regionförbund.. 

 

Regionförbundet i Kalmar län medfinansierar projektet och  de kommer att följa processen för att 

kunna koppla projektet till revideringen av RUSEN. 

 

Projektet kommer även att arbeta med utvärderingsenkäter efter varje större möte. 

 

Effekter på lång sikt 

På lång sikt kan vi se en effekt av projektet då de flesta som lever och verkar i Vimmerby 

kommun är stolta över det samarbete som sker i kommunens utvecklingsarbete. Det finns en 

bred insikt om betydelsen av samverkan och att kroka arm. Det finns strategiska planer att 

följa, en utveckling som är hållbar och vi står oss bra i konkurrens med andra kommuner. 

Våra besökare börjar tala om en förbättrad attityd och en mer positiv välkommnande kultur i 

Vimmerby kommun och vi har nått en starkare lokal attraktionskraft. 

 

Verksamhet efter projekttid 

År 2018, när SLUSEN är framtagen och förankrad i alla led, inte minst inom politiken och 

den kommunala förvaltningsorganisation, ska metoderna och arbetsätten som beskrivs där 

operativt implemteras i Vimmerby kommuns utvecklingsarbete. SLUSEN ska användas som 

en färdriktare i framtagande av andra strategiska planer för kommunen. 

 

Resultat efter projekttiden 

Efter projektiden finns en social lokal utvecklingsstrategi för Vimmerby kommun och nu 

fortsätter arbetet med förankring av SLUSEN i alla led, inte minst politiskt. Därefter förbereds 

implementeringen av strategin och arbetsmetoden via en handlingsplan.Vimmerby kommun 

har ett styrdokument som ska ligga till grund för utvecklingsarbetet i kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 


