
Verksamhetsplan 2021

Mätbara mål
50 företagsbesök
10 digitala nyhetsbrev

4 frukostmöten
4 branschmöten
9 företag som Infopoints
1 tryckt tidning med fokus handel och besöksnäring

3 utskick av ’Välkommen nyföretagare’
300 följare på Instagram ”Vaggeryd näringsliv”

10 nya UF-företag
4 möten med Vaggeryd näringslivsråd

Enkelt och tillgängligt
Under 2020 förflyttades näringslivsarbetet till Vaggeryds kommun. 
Vi började då bygga upp rutiner för hur vi syns utåt. Det omfattar 
bland annat utskick av nyhetsbrev, enklare kontaktvägar till företag, 
samt lansering av en näringslivssida på vaggeryd.se, där den som 
vill starta, driva/utveckla eller etablera sitt företag i vår kommun 
lättare kan få hjälp. Under 2021 kommer näringslivsarbetet att 
fortsätta och förbättra befintliga kanaler utåt. För att utöka kanalerna 
skapas ett nytt utskick som riktar sig till nystartade företag i 
kommunen där kostnadsfri affärsutveckling av Science Park erbjuds 
i kombination med introduktion till näringslivet i kommunen.

Centrumutveckling
Under 2021 tar Vaggeryds kommun fram en ny översiktsplan. 
Det innebär att vi aktivt diskuterar med näringslivet var vi vill ha 
industrimark i framtiden och hur vi stärker och utvecklar våra 
centrumkärnor för handel och besöksnäring. Vi vill alltså öka 
vår dialog med företagen. En särskild centrumgrupp kommer att 
etableras. Målet är att gruppen ska kunna ge underlag för en ny 
utvecklingsplan/idékatalog för centrumutveckling.

Etableringar
Intresset för industrimark i Vaggeryds kommun har ökat de senaste 
åren. Under 2020 har förhandlingar med intressenter pågått på 
nästan alla ytor där kommunen erbjuder attraktiv industrimark. Under 
2021 fortsätter arbetet med att marknadsföra och sälja attraktiv 
industrimark, samt med att aktivt jobba med etablering av nya 
företag i vår kommun.
Samarbetet inom Logpoint South Sweden fortsätter med ambition att 
Logpoint rankas som bästa logistikläge i Norden.

Ett gott företagsklimat
Svenskt näringslivs årliga undersökning av företagsklimat visade 
2020 en svag nedgång för Vaggeryds kommun. Vi kommer under 
2021 fokusera på att förbättra den placeringen.
Ett gott företagsklimat uppnås bland annat genom tät dialog med 
företagen, exempelvis vid företagsbesök.

Ett hållbart näringsliv
Ett långsiktigt uppdrag för näringslivsarbetet i Vaggeryds kommun 
är att företagen i kommunen ska vara hållbara över tid, samt att öka 
diversifieringen och mångfalden i näringslivet. 
Det kan gälla att stärka och utveckla det befintliga näringslivet, öka 
etablering av tjänsteföretag, ha en god blandning av stora som små 
företag, och att det finns företag i alla branscher. Gröna näringar är 
en viktig del i vårt hållbara näringsliv.
Mångfald och hållbarhet är också viktiga frågor för näringslivet, för 
att kunna behålla konkurrenskraft både nationellt och internationellt. 
Under 2021 vill vi ytterligare jobba med att stärka företagens 
kompetens på detta område.

Samarbete och samverkan
Kompetensförsörjning är en av de mest avgörande frågorna för 
företagen i kommunen. Ett nära samarbete mellan näringslivet, 
skola/gymnasium, universitet och kommunens arbetsmarknadsenhet 
är högt prioriterat. Dialogen fördjupas under 2021. 
Kompetensutveckling, innovation och entreprenörskap är andra 
viktiga pusselbitar för företagen i kommunen. Utvecklingen sker i 
nära samverkan med Jönköping University, Campus Värnamo och 
Science Park med gemensamma aktiviteter och seminarier. Fortsatt 
samverkan med UF är också prioriterat för 2021. 
Samverkan med regionen och kommunerna i länet är viktigt. Ett 
fördjupat regionalt näringslivssamarbete är sedan flera år etablerat 
inom Business Gnosjö Region (BGR). Under 2021 kommer 
särskilt fokus läggas på attraktivitet, etableringar, nätverkande och 
naturligtvis att stödja företagen i spåren av pandemin. 

En attraktiv plats
Vaggeryds kommun vill tillsammans med besöksnäring, handel och 
service bygga kommunen till en attraktiv plats för turism. En attraktiv 
kommun är också en viktig förutsättning för inflyttning och nya 
företagsetableringar.
Näringslivsfunktionen kommer fortsatt att jobba med Vår lilla stad, 
handel-, service- och besöksnäringsföretag, genom att anordna 
träffar och rundturer, producera turistmaterial, utbilda och handleda 
Infopoints, samt att i samarbete med Smålands turism bygga på 
varumärket Småland.

För näringslivsarbetet på Vaggeryds kommun
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Kommunfullmäktiges övergripande mål 2019-2022
Alla som bor, lever och verkar i Vaggeryds kommun uppnår tillsammans visionen genom fyra 
mål:
Vaggeryds kommun ska vara en plats…
• med hållbar samhällsutveckling och tillväxt i hela kommunen
• med hög sysselsättning, ett varierat näringsliv och en utbildning med god kvalitet
• med en hög kunskapsnivå, en aktiv fritid och ett rikt kulturliv - för en god hälsa
• som är attraktiv, trygg och tillgänglig - där alla känner delaktighet och kan påverka
Lär mer om målen på www.vaggeryd.se/agenda2030.

Ta kontakt med oss

HÄR GER VI PLATS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

En plats för möjligheter formad med tanke och omtanke.  
Där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar. 

En plats med stark tradition för gränslöst skapande.  
Där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och  
idéer att bli verklighet.

En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet.  
Där allt är nära och alla har betydelse.

VISIONEN FÖR VÅR PLATS OCH VÅR VÄRDEGRUND
VISION 2030


