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Nybro är en del av något större  
Näringslivsstrategin är Nybro kommuns styrdokument som på ett övergripande sätt beskriver, 

arbetsinriktningen för hur kommunens organisation ska arbeta långsiktigt i syfte att 

förverkliga kommunfullmäktiges vision och mål. 

 

Nybro är en del av något större och är med och bidrar till att regionen växer. Vi strävar 

efter det goda samarbetet, vi odlar ett ”klimat att växa i"  och gör detta i samverkan med 

regionen, organisationer, invånarna och näringslivet. Vi strävar efter en hållbar region där 

människor växer, företag och organisationer etablerar sig och utvecklas, konkurrenskraften 

stärks och kopplingen mellan stad och land är starkt i samverkan.  

 

Näringslivet i Nybro kommun har goda utvecklingsmöjligheter med rätt insatser. Vi har en 

levande tillverkningsindustri i kommunen, majoriteten av tillverkningsföretagen är små eller 

medelstora, främst verksamma inom design-, trä-, metall- och pappersindustrin. Flera är 

världsledande inom sina respektive branscher. Kommunen har dessutom utvecklats till ett nav 

inom transport- och logistiksektorn i regionen med flera starka och drivande företag.  

 

Genom en god planberedskap kan Nybro kommun erbjuda etableringsmöjligheter i attraktiva 

lägen med närhet till goda kommunikationer på såväl väg som järnväg, samt en i övrigt väl 

utbyggd infrastruktur. Nybro står redo för att möta och tillgodose de behov som ställs av ett 

mångfacetterat näringsliv. 

 

Syfte med näringslivsstrategin 

Syftet med näringslivsstrategin är att skapa en gemensam och långsiktig strategi för arbetet 

med näringslivsfrågor för kommunens nämnder och bolag. Strategin är inriktad på att skapa 

goda förutsättningar för att etablera och driva företag i Nybro kommun och att kommunens 

näringslivsarbete ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Strategin ska bidra 

till att: 

 

 förbättra företagsklimatet och att stärka kontakten med näringslivet, vilket ska stimulera 

tillväxt för befintliga företag och ge möjligheter till nya företag, samt 
 

 underlätta och stödja utvecklingen mot ett mera hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv 

i Nybro kommun. 

 
Strategins koppling till andra styrande dokument 
Näringslivsstrategin tar sin utgångspunkt i Nybro kommun vision, dess mål tagna i 

fullmäktige samt andra styrande dokument som bland annat:  

 Översiktsplan för Nybro Kommun 

 Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 

 Hoppfullt och hållbart (hållbarhetsprogram) 

 Regional Utvecklingsstrategi  (RUs) 

 Regionala utvecklingsstrategier för Infrastruktur, kompetens och Smart Specialisering  

 



 

 

Ett arbete i världsklass  
I Nybro utövas ett öppet och inkluderande näringslivsarbete. Vi utvecklar våra arbetssätt och 

arbetar aktivt med attityder och förståelsen för företag och företagande. Det grundläggande 

för näringslivsarbetet är att kommunens serviceorganisation är dynamisk och levererar 

tillgänglig och väl fungerande service inom kommunens ansvarsområden till företagen.  

I nära och djup samverkan med näringslivet har vi modet att satsa på nya idéer. Vi är 

lyssnande och lyhörda mot omvärlden, men gör även kommunens röst hörd, är med och 

påverkar och gör medvetna anpassningar i en föränderlig omvärld. Den kommunala 

verksamheten utvecklas och står för ständiga förbättringar drivna av att ge den bästa möjliga 

servicen till näringslivet. Tillsammans stärker vi Nybro som en bra plats att både leva och 

verka på. 

Med målet att;  

- fler arbetstillfällen skapas 

- stärka tillgången på kompetens 

- vidareutveckla ett stabilt och differentierat näringsliv 

- stärka profilen av Nybro som en attraktiv etableringskommun för såväl människor som 

företag.  

- tydliggöra kommunens viljeinriktning och engagemang inom näringslivsområdet så att 

näringslivs-och sysselsättningsfrågorna får en framskjuten plats i kommunens verksamhet och 

utveckling. 

Omvärldsanalys  
Globaliseringen innebär att världens länder länkas samman alltmer. Handel är drivkraften 

bakom globaliseringen, beroende av bra transporter och kommunikationsmöjligheter. Sverige 

är beroende av att exportera produkter, och därför påverkas vår ekonomi av omvärlden i hög 

grad. Skogsnäringen är viktig för Sverige, och kommer att fortsätta vara det framöver, men 

högteknologiska varor bedöms fortsatt vara stommen i Sveriges ekonomi.  

Möjligheterna att använda internet växer och utvecklas i snabb takt. Nästan alla är beroende 

av digital service i sitt vardagsliv. Användningen av digitala tjänster ger större möjlighet att 

delta i den demokratiska processen och digitalsamhällets fördelar. E-handeln är stor och 

ökande, vilket har lett till ändrade inköpsvanor. Digitaliseringen skapar nya mönster för såväl 

inköp och arbetsliv som för den sociala samvaron. Ett ökat distansarbete och webbaserade 

möten som en naturlig del av vardagen gör att möjligheterna till var människor väljer att bo 

och arbeta vidgas. En välfungerande och hållbar logistik blir därför viktig i framtidens 

samhälle.  

Många stadskärnor i landet upplever en allvarlig kris, inte enbart på grund av corona-

pandemin. Ökad e-handel, höjda krav på hemleverans och service, prispress i spåren av snabb 

globalisering är fenomen som i hög grad påverkat stadskärnor och områdescentrum. De 

stadsmiljöer som klarar sig blir mötesplatser och upplevelsecentrum med fler restauranger, 

caféer och krogar.  



 
Turism är världens största och snabbast växande näring. Den globala tillväxten beräknas 

årligen uppgå till 5-10%. Kalmar län är en av Sveriges största besöksregioner med flera stora 

varumärken varav Glasriket är ett av dessa.  

Inom industrin pågår en strukturomvandling där antalet anställda minskar samtidigt som 

förädlingsvärdena ökar till följd av att produktionen blir allt mer automatiserad. Detta medför 

en förändrad efterfrågan på kompetens. Färre anställda behövs inom produktionen men 

behoven av spetskompetens kommer att öka. Samtidigt tror vi också att nya företag skapas av 

denna utveckling. Den strukturomvandling som sker har vi kunnat följa i Nybro med flera 

företag som har ökat sin produktion men med färre anställda men också att nya företag startar.  

Sverige har ett lågt nyföretagande jämfört med andra länder. År 2019 hade Sverige ett 

nyföretagande på 8,3 procent och placerar sig på en 38:e plats i undersökningen som 

inkluderar 49 länder. Detta beror bland annat på att "nödvändigheten" av att starta företag i 

Sverige är väldigt låg. I Sverige och många andra länder med hög ekonomisk standard drivs i 

stället nyföretagandet av människor som vill förverkliga idéer. År 2020 var ett rekordår för 

antalet startade företag och det gäller även Nybro med 120 nya företag. 

Förutsättningar  
Historiskt sett har Nybro haft sin grund i glas- och skogsindustrin, än idag är dessa 

näringsgrenar en viktig del av Nybros näringsliv. I Nybro finns ett starkt näringsliv med cirka 

1600 företag, vars marknad sträcker sig långt utanför såväl länets som landets gränser. I stor 

utsträckning består dessa 1600 företag av viktiga små- och medelstora företag. Näringslivet 

har sin kärna i tillverknings-och transportindustrin och är oerhört viktiga för arbetsmarknaden 

med en andel på 25 procent av arbetsmarknaden medan riket ligger på 11 procent. Näringen 

blir också navet i näringslivsutvecklingen och driver många andra sektorer såsom service, 

transporter och logistik. Golvtillverkaren Kährs AB som är kommunens största företag och 

länets fjärde största företag och har en central roll i dag och historiskt. Nybros industrihistoria 

med många stora entreprenörer har en stor del i Nybros identitet och den starka samverkan 

som finns i form av Nybroandan. 
 

 

Största företagen i storleksordning i 

antalet anställda i Nybro 

1 Gustav Kährs 666 

2 Smålandslogistik 286 

3.Flexbuss Sverige 200 

4 Royal Design 150 

5 Börjes Logistik och spedition 118 

6 Smurfit Kappa 117 

7 Axipto 113 

8 Fredahls & Rydéns 110 

9 Nybro Transport AB 103 

10 Börjes Transport 94 

10 Lintex 94                        

  Diagram. Antal sysselsatta per bransch och kön år 2018  
 



 
Besöksnäringen i Nybro kommun som är en del av Glasriket bygger på de höga natur- och 

kulturvärden som Glasriket har. Besöksmålen är vitt spridda med allt från natur- och 

kulturupplevelser till rekreation. Näringen består främst av mindre företag inom ett stort antal  

nischer. Uppdraget att strategiskt arbeta med destinationsutveckling har Destination Glasriket 

AB, ett bolag som samägs av kommunerna Nybro-, Emmaboda-, Lessebo- och Uppvidinge 

kommun. Bolaget har i uppdrag att arbeta med platsmarknadsföring, och skapa tillväxt och 

utveckling i Glasriket. 

 

Företagsklimat - bättre och bättre   
För att mäta företagsklimatet i Nybro kommun har kommunen använt två olika mätningar 

Svenskt Näringslivs attitydmätning ”Företagsklimat” och SKRs servicemätning av 

kommunens myndighetsutövande gentemot företag. I mätningarna har kommunkoncernen 

under många år klättrat och har bra resultat, vilket visar på att näringslivsarbetet fungerar bra. 

Mätningar är en viktig styrfunktion för kommunkoncernens utvecklingsarbete.  

Infrastruktur 

Utvecklade kommunikationer är av stor vikt för ett starkt näringsliv. Det förutsätter korta och 

tidssäkra restider längs de stråk som människor färdas mellan hemmet och arbetet eller 

fritidsaktiviteter. Näringslivets konkurrenskraft är beroende av effektiva godstransporter och 

bra tillgänglighet för arbetskraft. För att möta framtidens växande arbetsmarknadsregioner är 

det viktigt att kommunen behåller sin attraktivitet och att möjligheterna att ta sig till och från 

kommunen är goda Minskade restider till regionala och nationella målpunkter bidrar till att 

Nybro blir en attraktiv plats att leva och verka i.  

 

Arbetspendlingen ökar i Nybro kommun. Allt fler pendlar allt 

längre sträckor till sitt arbete. Nybro ligger strategiskt i en stor 

arbetsmarknadsregion med goda pendlingsmöjligheter med bil 

eller kollektivtrafik. De tre större städerna, Kalmar, Karlskrona 

och Växjö nås mellan 15 min och en timme. Göteborg, Malmö 

och Köpenhamn/CPH Airport är ca tre timmar bort med tåget. 

Kalmar Öland Airport nås inom 15- 20 minuter med bil och hade 

år 2019 18 avgångar per dag upp till Stockholm. 

 

Transport och logistiksektorn har under lång tid varit stark i 

Nybro med flera starka företag som verkar över hela landet och ut 

i Europa, något som är viktigt för hela regionen. Nybro utgör ett 

logistiskt nav för denna region med närhet till fem riksvägar, 

Europavägar och närhet till Stambanan vilket bland annat 

möjliggör tågtransporter till och från hamnarna i regionen och till 

och från kommunens elektrifierade kombiterminal.  

En väl utbyggd digital infrastruktur är en förutsättning för att 

kommunen ska vara en attraktiv plats att leva och verka i. En 

kommunal strategi för den digitala infrastrukturen har antagits av kommunfullmäktige och 

lämnats över till Nybro Elnät AB. Målet är att näringslivet i hela kommunen ska ha tillgång 

till bredband. Det betyder att samtliga landsbygdsområden i kommunen sedan erbjuds tillgång 

till bredbandsuppkoppling – med 1000 Mb kapacitet. Prognos att bli färdig är år 2022. 

 

 



 

 

Vårt strategiska näringslivsarbete 

Nybro kommuns kärnvärden - trygghet, nyfikenhet och nytänkande är basen i vårt 

förhållningssätt att anta utmaningar. De fem utgångspunkterna i näringslivsstrategin tecknar 

en framtidsbild och riktning för vårt strategiska arbete. 
 

 
 

 

 

 
Traditionella näringar växer vidare genom ständig förbättring samtidigt som nya företag och 

branscher gror i ett närande klimat där kultur och kreativitet bidrar till nya idéer som skapar 

tillväxt. Nybros näringsliv har förutsättningar för att utvecklas genom att våra etablerade 

företag växer och nya företag startas, men också att vi attrahera nya etableringar som 

kompletterar och stärker den lokala och regionala arbetsmarknaden. Vi bidrar med tillgänglig 

verksamhetsmark och en fysisk planering som möjliggör att kommunens företag kan växa och 

att små och medelstora företag kan etablera sig  hos oss. 

Kommunen stödjer aktiviteter och främjar strukturer som ökar ungdomars kännedom om 

utbildningar och yrken samt verka för att entreprenörsandan gror och växer i kommunen 

Vi ska satsa för en bättre utbyggd kollektivtrafik, bra pendlingsmöjligheter och hög digital 

infrastruktur och mognad i kommunen för att människor ska kunna bo och arbeta var de vill. 

Kalmar Öland Airport, fortsätter att ge näringslivet och regionens invånare goda möjligheter 

att utvecklas och resa genom flygförbindelser med såväl Stockholm som Europa på ett 

hållbart sätt. 

Vi arbetar vidare med att näringslivet betraktar Nybros och regionens företagsklimat som ett 

av de bästa i landet. Ett bra företagsklimat främjar innovation och entreprenörskap. 

Framtidens entreprenörer finns bland dagens unga och det behövs många nya företagare och 

företagsamma medarbetare för att säkra framtida tillväxt. 

I nära och djup samverkan med näringslivet har vi modet att satsa på nya idéer. Vi erbjuder 

och visar på de möjligheter som finns till affärs- och kompetensutveckling för att företagen 



 
bland annat ska kunna öka förädlingsvärde på sina produkter och höja sin effektivitet, vilket i 

sin tur leder till ökad uthållighet över tid. 

En väg in, vi har en väl fungerande intern etableringsprocess och mottagningsservice. 

Kommunen har en transparent, välutvecklad och samordnad process för lokalförmedling, 

markanvisning, planberedskap och myndighetsfrågor. Vi ska utveckla samverkan med våra 

kommunala bolag för att få en helhet och ännu bättre service till näringslivet. 

Kommunen arbetar för att utveckla och påverka den fysiska infrastrukturplaneringen med 

regionala och nationella aktörer. I vår planering tar vi hänsyn till hela kommunen, med dess 

olikheter. Den fysiska infrastrukturen är central och det ska vara lätt att ta sig till Nybros olika 

delar oavsett transportslag. Vi påverkar utvecklingen av vårt vägnät med strategiska påfarter 

och avfarter från huvudvägarna, främst riksväg 25. 

 

 
 

Nybro är en del av en gemensam arbetsmarknadsregion i sydöstra Sverige. Kommunen bidrar 

till god tillgång på arbetskraft med relevant kompetens. Nybro är en attraktiv kommun som 

samverkar i det regionala arbetet för att öka inflyttningen till kommunen och länet. Vi 

medverkar till att stärka regionens attraktivitet, underlättar kompetensförsörjningen för 

kommunens och regionens arbetsgivare och leder även till att öka antalet invånare i 

kommunen och i Kalmar län.  

Vi satsar på vår skola, som står stark i både stad och landsbygd, och som rankas som en av 

landets bästa. Vi är stolta över att vara kända för kreativitet och entreprenörskap. En 

förutsättning för detta är vår nära samverkan mellan samhälle, akademi och näringsliv. I 

Nybro är vi stolta över att leva i en miljö som hela vägen från förskola till gymnasium sätter 

fokus på bildning, kunskap och livslångt lärande.  

Linneuniversitet är ett växande universitet som lockar ungdom och kompetens till vår region. 

Linnéuniversitetet är en grogrund för innovationer, forskning och nya företag. Nybro kommun 

verkar för att näringslivet tar del av Linnéuniversitetets kompetens och möjligheten att 

rekrytera studenter för att utveckla sina företag. 

Kommunen samverkar med näringslivet, organisationer, vuxenutbildningen och 

arbetsförmedlingen för att skapa utbildningar, mötesplatser och nätverk som är kopplade till 

näringslivets framtida kompetensförsörjning. 

 

 
 

I Nybro finns tid att leva och verka. Närheten i vardagen till både skola, jobb och fritid skapar 

förutsättningar för livsrikedom och får tiden att räcka lite längre och till lite mer. Här finns de 

goda boendemiljöerna. I Nybro har vi gott om mötesplatser för både naturliga och spontana  



 
 

möten som ger upphov till nyfikenhet och experimentlusta, och bidrar till utvecklingen av vår 

kommun och region.  

Nybro har en levande och trivsam stadskärna med småstadskänsla som är tillgänglig för alla. 

De stadsnära grönområdena finns inom promenadavstånd för de allra flesta och erbjuder en 

mångfald av upplevelser och kvaliteter och är trygga. Nybro ska fortsätta utveckla en identitet 

med ursprung i glas, konst och design men också känslan av stolthet, trygghet, nytänkande 

som är signifikant för Nybro.  

Från medborgarnas perspektiv är besöksnäringen, handeln och service viktig för att förbättra 

utbudet av lokal service samt skapa en attraktivare boendemiljö. 

Kommunen medverkar till att skapa goda förutsättningar för handeln och service som berör 

tillgänglighet, trivsel och trygghet och samarbeten. Vi ska verka för att handel och service i 

högre utsträckning samlas och koncentreras till två handelsplatser, inom vilka handel redan 

finns och där både trafik- och gångflöden är som störst och här ska det finnas mötesplatser 

och en upplevelse av trygghet.   

Destinationen Glasriket bidrar med upplevelser och arbetstillfällen, men även till regionens 

tillväxt genom att öka attraktiviteten. Inom glasriket satsar vi på vår unika historia, våra 

vackra kultur- och naturmiljöer och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd och på spännande 

kulturevenemang. Vi blir en del av landets mest attraktiva besöksmål. Kommunens rika 

föreningsliv inom både idrott och kultur är en viktig grund för den fortsatta utvecklingen. 

  

  

 

Kommunen verkar för en hållbar utveckling som främjar näringsliv, miljön och människors 

hälsa och välbefinnande. Kommunen använder sina plattformar för att påverka mot en hållbar 

utveckling och de17 globala målen, Agenda 2030. 

Näringslivet är en viktig förutsättning för en hållbar utveckling. I stort och smått samverkar 

näringsliv och kommun för en hållbar utveckling och balans mellan olika samhällsmål -  

ekonomi, miljö som sociala aspekter.  

Näringslivet har en central roll i arbetet med hållbar utveckling, dels i den ekonomiska 

utveckling och dels som leverantör med tekniska lösningar och tjänster vilka möjliggör 

hanteringen av utmaningarna som finns inom Agenda 2030. 

Tillsammans arbetar vi med strategiska frågor och är aktiva i arbetet med hållbarhetsfrågor, 

vilket resulterar i ökad motståndskraft och förbättrade förutsättningar för företagen att svara 

upp mot ökande krav. 

Vi bidrar till att Nybros näringsliv får ökad kunskap om hållbar utveckling, miljö, socialt och 

ekonomiskt hållbart företagande. Detta gör vi genom branschöverskridande erfarenhetsutbyte, 

kompetensutveckling, visar på möjligheterna med cirkulär ekonomi, hållbara resor och den 

digitala utvecklingen. 



 
 

 

 
 

I Nybro utövas ett öppet och inkluderande politiskt ledarskap som välkomnar näringslivets  

delaktighet. Vi utvecklar våra arbetssätt och arbetar aktivt med attityder och förståelsen för 

företag och företagande hos politiker och tjänstepersoner. Vi arbetar också för att företagen 

har förståelse och engagemang för kommunens helhetsuppdrag. Vi är lyssnande och lyhörda 

mot omvärlden, men gör även kommunens röst hörd, är med och påverkar och gör medvetna 

anpassningar i en föränderlig omvärld. Den kommunala verksamheten utvecklas och står för 

ständiga förbättringar drivna av att ge den bästa möjliga servicen till näringslivet. 

Vår serviceinriktade myndighetsutövning ger företagen snabb kvalitativ och rättssäker  

service. Detta för att göra det enklare att hitta rätt bland lagar och regler och snabbt få en 

överblick över de kontakter och tillstånd som kan behövas för verksamheten. Vi utvecklar 

digitala tjänster kopplat till kommunens myndighetsutövning och samhällsbyggnadsprocess. 

Offentlig upphandling - Kommunen visar på möjligheterna med offentlig upphandling för att 

stimulera våra lokala företag att lämna anbud i  offentliga upphandlingar. Vi ska vara 

konkreta, informativa och tydliga i vår upphandling. 

Kommunens verksamhet bedrivs med ansvar för ekonomin och med respekt för näringslivets 

krav på kvalitet. Vi använder de möjligheter som den snabba teknikutvecklingen ger oss. 

Kommunen är ett föredöme som attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare och vi har ett 

stort förtroende och tillit för varandra. Tillsammans arbetar vi för att hela tiden göra Nybro 

ännu bättre.  

 
Genomförande och uppföljning 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för näringslivsarbetet. Näringslivenhetens 

uppgift är att serva, utveckla och följa upp kommunens och kommunala bolags operativa 

näringslivsarbete. Genomförandet av näringslivsstrategin sker genom respektive förvaltnings 

och bolags verksamhetsplan och redovisas i respektive nämnd och bolag en gång om året i 

samband med bokslut.  


