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Dialog med 
näringslivet
11 maj 2022

Det gäller att 
vara i framkant 
och ”vinna 
kriget” om de 
som vill flytta till 
landsbygden.

Det märktes 

under pandemin 

att folk var måna 

om att handla 

lokalt och 

hjälpas åt.

Jag upplever en väldig 
samarbetsanda och vilja här i Vimmerby.
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Under dialogkvällen med näringslivet samlades företagare, politiker och 
tjänstepersoner för att samtala kring vad som kännetecknar näringslivet i 
nuläget och vad som är viktigt för dess framtida utveckling.

Deltagarna förmedlade en positiv bild av kommunens näringsliv, med fler-
talet styrkor som gemenskap, samarbete, engagemang, flexibilitet, vilja och 
mångfald för att nämna några. Viktigast för näringslivets fortsatta utveckling 
kretsar mycket kring att stärka möjligheterna till kompetensförsörjning, utö-
kade satsningar på infrastrukturen i hela kommunen, hitta fler sätt att sam-
verka, utbyta kunskaper och information, ändra arbetssätt och arbeta för att 
vara än mer flexibla och tillmötesgående, samt att en levande stadskärna 
och attraktivt bemötande för besökare kan ge flera ringar på vattnet.

Denna sammanställning ger en inblick i vad deltagarna diskuterade under 
kvällen och kommer ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Dock äm-
nar sammanställningen inte att ge en heltäckande bild, vare sig av nuläget 
för näringslivet eller alla lösningar för framtiden. Den bör istället ses som en 
del i pusslet, där fler målgrupper behöver få komma till tals för att ge en mer 
korrekt bild.

Sammanfattning
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Indledning
Den 11 maj 2022 hölls ett dialogmöte i Hotell 
Ronjas lokaler i Vimmerby. Ett 20-tal närings-
livsrepresentanter från kommunen deltog för att 
ge sina perspektiv, tillsammans med sex kom-
munala tjänstepersoner samt en tjänstgörande 
politiker från varje parti i kommunfullmäktige.

Dialogkvällen med näringslivet var en del i ar-
betet med att samla in underlag till kommande 
kommunala processer, exempelvis ny översikts-
plan (ÖP2050) och uppdateringen av den lokala 
utvecklingsstrategin (SLUS), samt att stärka den 
lokala dialogen och samverkansplattformarna i 
kommunen.

Kvällens syfte var att få en gemensam bild, både 
av nuläge och önskat läge, av hur det är att bo 
och leva i Gullringen, det vill säga till att vi som 
kommun får ökad kunskap om Gullringen. Re-
sultatet av dialogkvällen är en grund för fortsatt 
arbete tillsammans.

Vårt näringsliv!
Troligen finns det lika många berättelser om 
näringslivet i kommunen som det finns näring-
sidkare. Som en första inspiration för kvällens 
dialoger berättade tre personer från kommunen 
om sin syn på näringslivet. Nedan sker en sam-
manfattning av vad de hade att berätta.

Jocke Johansson
VD, Astrid Lindgrens Vimmerby
Jag kom till Vimmerby för snart åtta år sen, men 
det kan man inte tro själv. Ibland känns det som 
om det var igår och ibland som att man alltid 
har varit här.  Det är väl en god känsla ifall man 
känner sig hemma i Vimmerby och har anpas-
sat sig. När jag säger att man blir väl mottagen 
i Vimmerby brukar mina kompisar säga att det 
inte är så konstigt med tanke på vilket företag jag 
ansvarar för. Så kanske det är, men jag talar för 
att det är ett äkta och genuint välkomnande, för 
det är så det känns.  

Jag upplever också en väldig samarbetsanda 
och vilja här i Vimmerby. Man gläder sig också 
åt andras framgångar, ofta ryggdunk tycker jag 
man upplever. Inte bara mellan företag och kom-
mun, utan mellan alla. Så var det inte i en annan 
kommun som jag har bott i. 
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En sista punkt är att jag tror Vimmerby har ett 
ganska rikt kulturliv, speciellt med tanke på sin 
storlek. 

Axel Tunek
VD, Vimmerby Sparbank
Om man får den här känslan av att ett ställe är 
viktigt - med många arbetsplatser eller vad det 
nu kan vara - så har vi den på Vimmerby Spar-
bank. Vi är involverade i mycket och gör saker 
möjliga. Det är väldigt roligt för man känner sig 
som en viktig del av Vimmerby kommun. 

Det som sticker ut hos mitt företag är att vi får 
input från väldigt många olika håll. Detta ger oss 
en känsla för vad man tror och vart något lutar. 
Vi ser investeringsvilja. Ska man titta på helhet-
en på något sätt måste man segla upp och kolla 
vad som händer runt oss. 

Vi blickar alltid mot framtiden, där det har visat 
sig att det går att bo på landsbygden och sköta 
sitt jobb på en annan ort. Det gäller därför att 
vara i framkant och ”vinna kriget” om de som vill 
flytta till landsbygder. Grunden till detta är där-
med att göra sig själv attraktiv, både som kom-
mun och arbetsgivare. 

Elisabeth Wolmeryd
Delägare, Vimmerby Camping
För cirka fyra år sedan flyttade jag från Göte-
borg till Vimmerby med min sambo. Lite överras-
kande att dra på sig en camping, men jag håller 
med Jocke där om väldigt mycket stöttning och 
hjälp samt dunk i ryggen och väldigt mycket po-
sitivt från många håll. Det var väldigt skönt och 
man kände sig välkommen. 

Pandemin har gjort det väldigt tydligt hur sårbart 
Vimmerby är när allt inte går som det skall. 2019 
hade vi en dundersommar, men 2020 och 2021 
ställde man sig frågan ”vad gör vi?”. Men vi ser 
ljust på framtiden. 

Jämför man Göteborg och Vimmerby märker 
man att här i Vimmerby vill man ha det så som 
det alltid har varit. Man ändrar inte på sig och 
folk är nöjda med det. Detta speglade sig ock-
så under pandemin, där man märkte att folk var 
måna om att handla lokalt och hjälptes åt, vilket 
hjälpte många företag. Självklart kan det bara bli 
bättre, men det var väldigt många som slöt upp. 
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Den första övningen som gjordes under kvällen var en individuell övning, där deltagarna ombads ta fram 
sina mobiltelefoner eller använda sig av de utplacerade datorerna. Via en webbsida skulle deltagarna ska-
pa ett ordmoln utifrån de två frågorna nedan. Varje deltagare svarade individuellt och kunde lämna upp till 
tre svar per fråga. I ordmolnen nedan presenteras svaren som skickades in. Ju större ett ord är, desto fler 
har svarat samma sak.

I första ordmolnet framgår att det uteslutande är med positiva ord som deltagarna beskriver ett nuläge 
för näringslivet. Det som lyfts främst är mångfald, gemenskap, turism, flexibilitet, entreprenörsanda, vilja, 
samarbete, engagemang, envishet och stolthet. Även begrepp som industri, traditionellt, småskaligt, stabilt 
och handel lyfts av deltagarna.

Näringslivet nu och framåt

Vad kännetecknar näringslivet i kommunen för dig idag?
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I det andra ordmolnet framkommer att det absolut viktigaste för näringslivets framtida utveckling är sam-
arbeta, infrastruktur, kompetensförsörjning, kommunikation, möjligheter och bostäder. Även ambassadör-
skap, offensiv offentlighet, modernt tänkande, transparens, befolkningsutveckling och kulturutbud lyfts.

Vad är viktigast för näringslivets framtida utveckling?

Workshop-passet för kvällen bestod av att deltagarna i grupp skulle diskutera utifrån fyra teman (nedan). Syftet var 
att grupperna skulle beskriva/skapa en bild av hur näringslivet ser ut idag (nuläge) samt vilka behov och utmaningar 
som finns framåt. Diskussionen runt borden fördes utifrån fyra teman med ett antal olika underfrågor till varje tema. 
Svaren lämnades i en digital enkät som fanns förberedd. Gruppernas svar har sammanställts på kommande sidor.

1. Expansion och framtid
2. Samverkan och attraktionskraft
3. Infrastruktur och kommunikationer
4. Bebyggelse och livsmiljöer

Dialog utifrån teman
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Expansion och framtid
Under det första dialogtemat fick deltagarna diskutera vad som behövs för att möjliggöra för fortsatt 
utveckling och vilka behov olika verksamheter kan tänkas ha. De uppmanades att se ur ett långsiktigt 
perspektiv och beskriva utmaningarna för näringslivet i kommunen ur deras synvinkel. Frågeställningarna 
kretsade även kring vad som behöver fokuseras mer på utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv 
samt var verksamhetsmark bör förläggas i kommunen. Nedan har svaren på temat sammanställts.

Vimmerby kommun har en stark identitet och varumärke, vilket borde och kan utnyttjas mera. Vi behöver 
bli bättre på att arbeta med platsmarknadsföring, sett ur flera verksamhetsperspektiv och -behov. 
Turismen och besöksnäringen är vår gruva som behöver stärkas och kopplas på fler näringar, samtidigt 
som ett mer breddat fokus också behöver tillkomma, då Vimmerby inte bara handlar om besöksnäringen. 
Andra besöksnäringar utökar och arbetar med hela året/fler säsonger, detta är något som även 
Vimmerby kommun behöver ha i åtanke och utveckla. Att förlänga säsongerna skulle göra kommunen till 
en starkare aktör inom besöksnäringen och mindre sårbar vid oförutsedda händelser. Här behöver alla/
fler branscher inkluderas för att möta framtiden och långsiktig planering är en nyckelfaktor.

Hur skapar vi ett Vimmerby, dit fler vill flytta och stanna kvar? Vi behöver bli bättre på att attrahera rätt 
kompetens för att lyckas långsiktigt. Att lösa detta är ingen lätt fråga, och konkurrensen med andra orter 
och kommuner är stor. Vi behöver analysera och kartlägga vad det är som man vill flytta till och sedan bli 
bättre på att lyfta fram det. Det behöver uppstå en bättre ruljangs på boendemarknaden, där friliggande 
villor frigörs genom att lägenheter byggs. Detta gäller även i kringliggande mindre orter, exempelvis 
Storebro, där fler boende som passar dagens samhälle behövs. Kan man vara mer modiga på den 
privata bostadsmarknaden vid nybyggnation och hur gör kommunen för att agera möjliggörare? Bredden 
på Vimmerbys arbetsmarknad behöver utökas och fler branscher tillkomma, vilket skulle skapa fler 
attraktiva arbetsmöjligheter. Även bättre infrastrukturella lösningar måste till, både för att människor och 
varor ska kunna pendla hit enklare.

Samtliga parter och aktörer i kommunen behöver arbeta med förändringsvilja som utgångspunkt och 
jobba med ständig förnyelse, vilket behöver ses ur ett positivt perspektiv. Det är viktigt att vi inser värdet 
i att alla verksamheter är lika viktiga och att vi tillsammans hjälps åt, i samverkan, för att förändra. I 
sega processer behöver vi bli bättre på att ligga i framkant, vara tillmötesgående och flexibla, samt möta 
behovet snabbt. Vid nyetableringar är det oftast inte marktillgången för verksamheter som är den största 
utmaningen, utan snarare utdragna processer och långsam ärendehantering.

Kommunikationen behöver stärkas med befintliga företag, som tidigt måste involveras i beslut och 
dialoger, både för att skapa en transparens, och för att undvika att fastna på vägen. Ett utbyte mellan 
näringslivet och kommunen, i dialogform, ger bättre förutsättningar. Vi vill även att det skapas en 
samarbetsyta för företag, dit kommunen ger input, och att det byggs en samlingsplats för information till 
näringslivet.

Vi behöver våga börja nyttja lokala och förnyelsebara råvaror till 100 procent. Oavsett om det gäller att 
använda lokal skog, istället för importerad olja och cement, eller att välja lokal mat, hantverkare, butiker, 
banker och så vidare.

Till syvende och sist lockar vi inte fler människor till kommunen enbart genom att erbjuda ett brett och 
varierat näringsliv med attraktiva arbetsplatser. Mycket handlar om livet utanför arbetsplatsen, oavsett om 
det gäller föreningsverksamhet, kultur- och upplevelseutbudet, naturlivet med mera. Vi behöver arbeta 
för att stärka och framhäva detta. I arbetet är det viktigt att fokusera på ett attraktivare centrum, med 
mer blommor och längre öppettider på uteserveringar. Vi behöver även tillgängliggöra stadskärnan mer, 
exempelvis genom bättre och tydligare skyltning från olika parkeringar till torget/stadskärnan samt mer 
skyltning till befintliga parkeringar.
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Samverkan och attraktionskraft
Under det andra dialogtemat kretsade frågeställningarna mer kring mjukare värden och hur näringslivet 
i kommunen bör arbeta för att bli ännu mer attraktivt. Vad som krävs för bättre samverkan, dialog och 
stärkt lokal attraktionskraft samt hur deltagarna ser på den långsiktiga kompetensförsörjningen skickades 
med deltagarna in i diskussionerna. Nedan har deltagarnas svar sammanställts.

Vi vill att kommunen bjuder in till möten där företag får information kring strategiskt viktiga och långsiktiga 
tankar och planer, både när det kommer till kommunal verksamhet som från de större företagen, eftersom 
även deras planer påverkar mindre företag och chansen att hänga med i utvecklingen. All statistik, 
nulägesrapporter och nyckeltal som kommunen får ta del av behöver skickas även till näringslivet för 
ökad kunskap och transparens. Även viktigt att det finns en öppenhet företagen emellan och att man 
delar med sig av information. Ytterligare fokus på samverkan, att ha bättre information tillgänglig på 
webbplatsen, möjligheter för företag att visa upp sig och att kommunen har tillgänglig kompetens som 
efterfrågas av företagen är viktigt. Kontrollmyndigheter behöver agera hjälpande istället för stjälpande. Vi 
behöver omvärldsbevaka mer och se hur andra kommuner gör för att ha goda exempel att arbeta med 
framåt.

När det gäller arbetskraftsförsörjning är det viktigt att se extra mycket till de bristyrken som finns idag 
och skapa intresse för dessa. Arbetet med detta behöver påbörjas tidigare, redan i skolåldern, kring var 
jobben finns i samhället. Utöka möjligheterna till praktik och prao samt låt unga komma ut i näringslivet 
tidigare för att se hur det fungerar.

Vackra Vimmerby-visionerna behöver lyftas mera och en levande stadskärna skapas, som utvecklas 
i Vimmerby-andan. Det finns även behov av att skapa en välkomnande känsla när man kommer till 
Vimmerby, utökade öppettider på restauranger och caféer samt fler parkeringsplatser och bättre 
infrastruktur.

Foto: Daniel Nestor
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Infrastruktur och kommunikationer
Det tredje dialogtemat kretsade kring hur tillgängligheten och infrastrukturen ser ut för näringslivet i 
kommunen, både utifrån ett fysiskt perspektiv som det digitala. Vad som krävs för att stärka en hållbar 
arbetspendling, hållbara transporter och befintliga näringar ur ett infrastrukturellt perspektiv ombads 
deltagarna att föra dialog kring. Nedan har deltagarnas svar på temat sammanställts.

Kalmar län blir ständigt åsidosatt när det kommer till utvecklingsmöjligheter för infrastrukturella 
satsningar. Detta måste få ett slut. Kommunen och företag måste fortsätta påverka och påpeka detta i 
varje möte och tillfälle som ges. Det allra viktigaste är att arbetet med att bevara och utveckla tågtrafiken 
fortgår, då Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping måste fungera bättre än idag.

Det finns goda möjligheter till pendling mellan orter och närliggande kommuner, men möjligheterna för 
att pendla snabbare och mer hållbart behöver utökas. Ett exempel på detta är utökade busstider i stråket 
mellan Hultsfred och Västervik.

Andra infrastrukturella åtgärder som måste till är bättre möjligheter för cykling i kommunen samt den 
digitala infrastrukturen gällande fiber till alla. Även att de korttidsboenden som erbjuds till säsongsboende 
och besökare är fräscha och känns trygga.

Foto: Daniel Nestor
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Bebyggelse och livsmiljöer
Det sista dialogtemat för kvällen fokuserade på bostadsförsörjningsfrågan, om det saknas bostäder 
och var någonstans det behöver byggas mer isåfall, samt vad som krävs för att skapa en aktiv och 
meningsfull fritid i kommunen. Temat behandlade även hur alla orter kan stärkas utifrån detta perspektiv 
samt vad som krävs för att säkerställa en fortsatt levande stadskärna. Nedan har deltagarnas svar på 
temat sammanställts.

Vackra Vimmerby-arbetet behöver intensifieras och stärkas, rätt personer och rätt kompetens som ska 
arbeta med gestaltningsprogrammet. Prioriteringsmässigt är det viktigt att arbeta inifrån och ut, med 
torget först, då en levande stadskärna är oerhört viktigt. Men det gäller även att fokusera på det besökare 
möts av första. Det är över en halv miljon människor som besöker kommunen under några månader, 
hur dessa upplever staden och vad vi väljer att visa upp för dem är avgörande. Vi önskar en feeling som 
sätter en image på stan vid första anblick. Två viktiga stråk för detta är Vimmerbyallén samt Lundgatan 
mellan stadskärnan och ALV, där promenadstråket med de fina flaggorna måste utvecklas. Kan vi i och 
med detta visa upp Vimmerby för besökare som en bra stad när det kommer till boende, arbete, fritid 
skulle detta kunna få flertalet ringar på vattnet.

För att utveckla barnens stad behöver vi fokusera bortom redan bra idéer som Sommartorget och 
ha detta i åtanke även övriga månader på året. Här gäller det att involvera även förskola, skola och 
föreningslivet med olika aktiviteter. Ett gott exempel på hur man arbetar med detta finns i Storebro. 
Överlag behöver större fokus ligga på att involvera mer, att våga testa idéer på ett smidigt sätt och att 
inte bromsa sig ur en uppförsbacke.

Viktigt även att tillkommande byggnation harmonierar med stadsrummet och är snygg samt att vägar 
underhålls. Det borde vara enkelt att köra bil i staden och finnas bättre parkeringsmöjligheter. Byggnation 
ska möjliggöras även i kransorterna, där mark behöver finnas. Boende för seniorer är prioriterat. Slutligen 
är det viktigt att det tillkommer en närlivs i gamla Coop-huset.

Foto: Daniel Nestor
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Avslutning
När kvällen började närma sig sitt slut återkall-
ade moderatorn uppmärksamheten för att av-
runda. Tjänstepersoner och politiker tackade för 
det stora engagemanget som deltagarna uppvi-
sat och för att alla tagit sig tiden att delta.

Vi återkopplade kring vad som händer efter 
dialogkvällen, att en sammanställning av allt 
material som inkommit kommer finnas tillgäng-
lig (denna) och att underlaget kommer ligga till 
grund för fortsatta kommunala processer. 


