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SLUS
SOCIAL LOKAL 

UTVECKLINGSSTRATEGI 
med sikte på 

hållbar framtid och stärkt 
lokal attraktionskraft

För oss som bor och/eller 
verkar i Vimmerby kommun

Vimmerby
kommun



Ännu bättre 

för alla
Många personer och organisationer har bidragit 
med tankar om hur Vimmerby kommun ska bli 
ännu bättre för oss som bor och/eller verkar här. 
Det har mynnat ut i en strategi, SLUS, med sex 
olika områden som är viktiga att fokusera på för 
att kommunen ska fortsätta att utvecklas på ett 
positivt sätt. 

För att vi ska lyckas är det viktigt att vi krokar arm och hjälps åt att dra åt samma håll. 



Attraktiva och hållbara  
livsmiljöer 1
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Kompetens- och arbets- 
kraftsförsörjning

Främja företagsamhet 
på lika villkor

Aktiv och meningsfull fritid  
i ett samhällsbyggande och 
inkluderande perspektiv

 Väl fungerande  
infrastruktur

Tillit och socialt kapital

Ett enigt kommunfullmäktige har beslutat att strategin ska ange färdriktningen 
för kommunens utvecklingsarbete. De har lovat att kommunen ska arbeta 

efter den och följa intentionerna i den.



Vimmerby kommun vill vara en attraktiv plats 
att bo och verka i nu och i framtiden. Det är 
det övergripande målet. Vi har många goda 
förutsättningar – och en del utmaningar. 

Vart är vi på väg?
Samverkan 

Ömsesidig förståelse  
och respekt för olika uppfattningar, 

samt långsiktig planering är 
nyckeln för kommunens  
tillväxt och utveckling.

För att vi ska lyckas är det viktigt att vi kro kar arm och hjälps åt att dra åt samma håll. 

SLUS är början 
på en lång process för 
att stärka vår lokala 

attraktionskraft.
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Vart är vi på väg?
Utvecklingsavdelningen 

kommer att ansvara för upp- 
följningen av strategiarbetet. Minst 
vartannat år ska den följas upp och  

eventuellt revideras.

För att vi ska lyckas är det viktigt att vi kro kar arm och hjälps åt att dra åt samma håll. 

Kommunens 
förvaltningar ansvarar för att 
arbeta fram handlingsplanerna 

och driva dem framåt i  
dialog med invånarna  

i kommunen.Hur s
ka

 det gå till?

SLUS är en visionär strategi som är vägledande  
i kommunens arbete och planering för framtiden. 
Strategin ska brytas ned i handlings-
planer och mätbara mål. 



Många goda

förutsättningar
•  Vårt varumärke är starkt – många känner till 

Vimmerby både inom och utom Sverige.

•  Vi har ett varierat och starkt företagande, med 
stora och små företag i många olika branscher, 
d.v.s. ett differentierat näringsliv.

•  Vi är mycket starka inom kultur- och besöks-
näringen tack vare Astrid Lindgrens naturliga 
koppling till kommunen.

•  Vi har ett rikt och varierat föreningsliv.

•  Vi har många invånare som engagerar sig  
i frågor som rör kommunens utveckling.

•  Vi har många ungdomar som har visat att det 
finns goda förutsättningar att utvecklas och lyckas 
inom sina intresseområden när man har vuxit upp  
i vår kommun.

•  Vi har skapat en strategi och färdriktning för 
kommunens utveckling – SLUS.

•  Vi har en tydlig värdegrund att utgå ifrån, som 
sammanfattas i orden ansvar, mod och fantasi.

Förutsättningarna  
för att vi tillsammans 
ska kunna utveckla 
kommunen till en 
ännu bättre plats att 
bo och verka i finns 
här. 

Några exempel:
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Det finns även

utmaningar
•  Globalisering, urbanisering, digitalisering och demo-

grafiska förändringar.

•  Det finns risk för segregation och komplexa samhälls-
problem.

•  Nyheter och information sprids mycket snabbt över 
hela världen.

•  Vi måste sträva efter ett mer hållbart samhälle efter-
som de ekonomiska och ekologiska följderna kan bli 
katastrofala om vi inte gör det.

•  Människor gör i allt högre utsträckning individuella val 
och väljer boende, arbete, barnomsorg, skola, äldre-
omsorg m.m. efter sina egna krav och behov. 

Några exempel:

Att vi kan tänka nytt och vara 
flexibla är nödvändigt för att 
möta de utmaningar som vi 
står inför. 

Det finns även utmaningar som vi måste förhålla oss till och  
hantera. Förändringar och trender i omvärlden påverkar också vår kommun. 

Utmaningar kan ibland leda till nya möjligheter och tillväxtområden.



Strategin slår fast att det ska finnas gott om bostäder i olika 
form och i olika miljöer. Det ska byggas tillräckligt många 
bostäder för att kommunen ska kunna utvecklas. Man ska ta 
hänsyn till hållbarhet och miljöpåverkan när det byggs.

Vi ska ha tillgång till god service och förbättra resultaten när det 
gäller välfärd och ”verka för områden som förskola, skola och 
omsorg i ett mer attraktivt perspektiv”. Vimmerby kommun ska 
också bidra till säkerhet och trygghet i närmiljön.

Vimmerby kommun ska också arbeta  
för en god hälsa på lika villkor för  
kommunens alla invånare.

Det öppna landskapet har starka värden 
och kommunen ska verka för att bevara och 
värdesätta ett levande och öppet landskap.1A
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bostäder • hållbarhet • förskola, skola, omsorg • hälsa • öppet landskap

bostäder • hållbarhet • förskola, skola, omsorg • hälsa • öppet  landskap
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bostäder • hållbarhet • förskola, skola, omsorg • hälsa • öppet  landskap
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2
I allt större utsträckning behöver 
vi ta till vara alla medborgares 
kompetens, kreativitet och 
arbetsförmåga för att öka 
näringslivets och kommunens 
konkurrenskraft. 

Vimmerby kommun ska erbjuda 
gymnasiala och eftergymnasiala 
utbildningar som är anpassade 
efter det lokala näringslivets 
behov och arbetsmarknad.

Vi behöver hjälpas åt och bli 
bättre på att marknadsföra 
Vimmerby kommun som en 
bra plats att leva och verka i. 
Våra tankar, åsikter och 
kunskaper om vår kommun 
bidrar till om bilden av oss blir 
positiv eller negativ, både hos 
oss själva och hos besökare. 
Det kan avgöra om människor 
vill leva, arbeta eller etablera 
företag här, eller besöka oss.

Kompetens- 
och arbetskraftsförsörjning



3Främja 
företag-
samhet 
på lika 
villkor

Välfärden är beroende av att vi har en 
hållbar tillväxt. För att det ska bli tillväxt 
behövs förnyelse och utveckling inom 
näringslivet. Kommunen ska stå för ett 
klimat som främjar företagande på lika 
villkor och skapar goda förutsättningar  
för tillväxt.

Vimmerby kommun ska verka för att 
samverkan mellan näringslivet och 
kommunen ökar.  Det ska leda till 
effektivisering och öka kvalitet i utveck-
lingsarbetet och myndighetsutövandet.

Vimmerby kommun ska öka samarbetet 
kring entreprenörskap mellan skola och 
näringsliv.

Läs strategin i sin helhet på www.vimmerby.se  



4 Människor söker sig till miljöer som har ett rikt 
kulturliv, kreativa mötesplatser och upplevelser 
som berör. Att kommunen erbjuder ett 
levande och varierat kultur- och fritidsutbud 
kan avgöra om människor vill bo här, flytta hit 
eller besöka oss.

Kulturen är idag ett viktigt tillväxtområde där 
Vimmerby kommun har ett bra utgångsläge 
tack vare kopplingen till Astrid Lindgren. Det 
ger oss enastående möjligheter att stärka 
vår attraktionskraft.

Vimmerby kommun har fantastiska 
föreningar som arbetar samhällsbyg-
gande och inkluderande. De bidrar 
till den sociala hållbar heten och ger 
människor en meningsfull fritid med 
många mervärden.  Kommunen vill förenkla 
dialogen och utveckla samarbetet mellan det 
offentliga och civila samhället för att skapa 
ännu mer samhällsnytta.

Aktiv och meningsfull fritid  
i ett samhällsbyggande och 
inkluderande perspektiv



Läs strategin i sin helhet på www.vimmerby.se  5
Väl fungerande infrastruktur 
och kommunikationer är 
avgörande för vår kommuns 
utveckling.

Det är mycket angeläget att 
Vimmerby kommun verkar  
för en bredbandslösning med 
minst 100 Mbit/s som sträcker 
sig till alla delar av kommunen. 
(Regeringens bredbands-
strategi är att 95 procent av 
alla hushåll ska tillgång till  
det år 2020.)

Vimmerby kommun ska arbeta 
för en hållbar samhällsstruktur 
och ett hållbart transport-
system. Cykelförbindelser bör 
förbättras och utvecklas.

Det är hög tid att ta vara på  
de möjligheter som digitali-
seringen ger för samhälls-
utvecklingen. Vimmerby 
kommun ska utveckla väl -  
färden bland annat via 
digitalisering.

Väl fungerande infrastruktur

Läs strategin i sin helhet på www.vimmerby.se  
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En viktig aspekt som påverkar 
kommunens konkurrenskraft och 
möjlighet att utvecklas är samhälls-
andan. Eller det sociala kapitalet,  
som det också kallas.  

I ett samhälle med högt socialt 
kapital litar människor på varandra 
och på samhällets institutioner. 
Den tilliten gör att de har lättare 
för att samverka med varandra. 
Tillit och tolerans främjar 
kreativiteten och förmågan  
att förnya sig i takt med 
omvärlden. 

I Vimmerby Kommun ska vi ha ett 
högt socialt kapital – en god  
Vimmerbyanda. Vi ska bygga den 
med tillit, tolerans, samverkan, stolthet 
och inkludering. Vi ska mötas i dialog 
och samarbete med respekt och vilja 
att nå gemensamma lösningar.

Tillit och socialt kapital

Tillit och socialt kapital
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tillsammans 
utvecklar vi 
Vimmerby kommun

Vimmerby
kommun
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