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Om oss
Nässjö Näringsliv AB
> stödjer utvecklingen av befintligt näringsliv i Nässjö 
kommun.
> är en länk mellan kommun och näringsliv.
> stärker samarbetet mellan företagen.
> verkar för tillkomst av ny näringsverksamhet, både i 
form av nyetableringar och nyföretagare.
> driver projekt och arrangerar temadagar, kurser, träffar 
och seminarier för att skapa nya kontaktytor för  
företagen och bidra med kompetensutveckling.

Arbetssätt 
När vi stöttar företag att starta, utveckla och etablera 
sin verksamhet i Nässjö kommun gör vi det utifrån vår 
OneDoor-metod. Arbetssättet samlar alla interna och 
externa resurser i kommunen, vilket innebär att företag 
som går in via vår dörr får omedelbart tillgång till en 
omfattande kompetensbredd. En dörr – OneDoor – är 
allt du behöver i Nässjö! 

Bolagsstruktur
Nässjö Näringsliv AB ägs av 67 företag och av Nässjö 
kommun, vilket innebär att näringslivet äger 95% och 
Nässjö kommun äger 5%. Ägarna består av bland  
annat av tjänste-, handels-, bygg-, produktions- och 
logistikföretag. Nässjö kommun är huvudfinansiär. 

Mål
Att skapa 120 jobb varje år.

Vision
Att skapa en expansiv kommun med ett fantastiskt  
näringslivsklimat. 

För att nå vår vision jobbar vi utifrån våra fem fokus-
områden:

Starta w Utveckla w Etablera w Handelsplatsutvecklingen w Nordic Infracenter



Styrelse & personal 2019

Ordinarie styrelseledamöter
Berndt Axelsson, Flokk (Ordförande)

Anna Arlbrandt, Byggkompaniet
Claes Johansson, Nässjö Näringsliv AB
Torgny Tilstam (M), Nässjö kommun
Anders Karlsson (C), Nässjö kommun 
Anna-Carin Magnusson (S), Nässjö kommun
Lars Sundin, Amber Advokater
Annika Löfgren, JYSK

Revisor & lekmannarevisor
Christoffer Sillén, PwC
Bengt A. Karlsson, Nässjö kommun

Vd
Claes Johansson

Suppleanter
Johan Schelin, JSC
Håkan Särenborg, Elteknik i Nässjö AB
Tommy Broholm (S), Nässjö kommun
Laila Norss (KD), Nässjö kommun
Marie Vaadre (L), Nässjö kommun
Urban Stenevi, tidigare CEOS
Malin Annerhult, Höglandets Kompressorservice
Krister Hempel, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Lekmannarevisorssuppleant
Greger Phalén, Nässjö kommun

Personal

Marcus Wårdmark Erik Nygårds Nicole Erkensten

Peter Johansson Tony Cimen Hans-Inge Almgren
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Vägledning och utveckling 
av nya företag
Varje år genomför vi en rad insatser för att öka  
företagsamheten i Nässjö. Vi coachar idébärare och  
hjälper nyföretagare att växa. Totalt har vi varit  
delaktiga i 28 företagsuppstarter under 2019. Bland  
annat har vi stöttat Malmbäcks Vilthandel som driver 
en vilthanteringsanläggning.

Utöver affärscoachning genomför vi vår Starta eget-kurs 
vid två tillfällen: en gång under våren och en gång  
under hösten. Under 2019 samlade kurserna 48  
personer.

Vidare samarbetar vi med Swedish Logistic Property 
som äger kontorshotellet Nässjö Business Park. Här 
finns också vår företagsinkubator med fem arbetsplatser 
fördelat på fyra kontorsrum. I inkubatorn får  
nyföretagare möjligheten att sitta helt kostnadsfritt 
under 3 månader. Satsningen är en del av Science Park i 
Jönköpings län.

Vi stöttar även Nässjö Industriby som ägs av Nässjö 
kommun. Här får nystartade och mindre  
industriföretag möjligheten att testa sin affärsidé och 
växa. Samtidigt får företagen stöd från våra  
affärscoacher, Science Park-systemet och tillgång  
till en mentor.

28FÖRETAGSUPPSTARTER





U
tv

ec
kl

a 
fö

re
ta

g
Service och råd till 
befintliga företag
Under 2019 genomfördes 1 872 möten med företagare 
och 1 627 insatser. Vi uppskattar att vi, i nära samarbete 
med kommun och näringsliv, varit med och skapat 161 
anställningar. (Att besöka och hjälpa företagen samt verka 
för tillkomst av nya arbetstillfällen jobbar vi med inom 
alla våra fokusområden.)

Här finns vi med när företagarna ska ta expansionssteg, 
men även när företagarna behöver stöd i nedåtgående 
faser. Vi jobbar aktivt med besök för att ge råd inom 
affärsutveckling, sälj, innovation, rekryteringar,  
verksamhetsutveckling, finansiering, med mera.

Vi arrangerar även träffar och kurser. Under 2019  
arrangerade vi bland annat två näringslivsträffar och 
flera företagsfrukostar. Vi var även delaktiga i  
Framtidsmässan där företagare och utbildnings- 
aktörer fick möjlighet att träffa elever och  
arbetssökande. Dessutom driver vi nätverk och  
utvecklingsprojekt, med syftet att bedriva kompetens- 
utveckling. GrowKomp är ett exempel på ett sådant 
projekt som under 2016-2018 hade uppdraget att bidra 
till en ökad tillväxt och konkurrenskraft för 22 bolag 
inom tillverkningsindustrin. En satsning som vi driver 
tillsammans med näringslivsenheterna i Sävsjö,  
Vaggeryd och Jönköping. Tack vare  
ytterligare medel från Europeiska  
Socialfonden kunde vi förlänga projektet  
till år 2020 och ge fler företag inom  
olika branscher chans till utveckling.

1 627FÖRETAGSINSATSER

1 872FÖRETAGSMÖTEN
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Marknadsföring och 
stöd vid etableringar
2019 har varit ett väldigt starkt år med flera  
nyetableringar och större investeringsbeslut. Under året 
stöttade vi 34 företag med att hitta lokaler och mark, 
arbetskraft, finansiering, kontakter, med mera. 

Under året öppnade Fideli Omsorg huvudkontor i 
Nässjö. Vårdföretaget invigde även sin nya gruppbostad 
i Norrboda. Vidare tog Industrilås beslutet att bygga en 
ny produktionsanläggning vid rondellen mot Grimstorp 
och Bodafors. Under de senaste tio åren har företaget 
mer än fördubblat sin omsättning och därmed vuxit ur 
sina nuvarande lokaler. Lanab beslutade under 2018 att 
flytta tre fabriker till Nässjö och bygga ut sina lokaler, 
vilket sedan genomfördes under 2019. Reinholds Buss 
valde att satsa på en ny depå i Sörängsområdet och  
Fodax gjorde en stor investering i en ny hundfoder- 
fabrik.

Utöver att stötta företag som står inför större  
investeringsbeslut eller som är på gång att etablera sig i 
Nässjö kommun, jobbar vi även aktivt med att 
marknadsföra Nässjö kommuns goda läge och  
etableringsmöjligheter. Dels genom vår hemsida  
www.lokaler.nnab.se och dels genom nätverkande.

34NYETABLERINGAR
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Utveckling av  
handeln i Nässjö
Handelsplatsutvecklingen är en del av vår verksamhet 
som stöttar både köpmän och fastighetsägare samt  
stärker Nässjö som handelsplats. 
 

Utveckla företagarna 
Under 2019 har vi coachat företag inom en rad olika 
områden, allra främst inom marknadsföring.  
Digitaliseringen skapar såväl utmaningar som möjlig-
heter för våra handlare och här har vi funnits med som 
stöd.

Vi har även stöttat flera företag vid etablering. Under 
året öppnade bland annat Nässjö Biltvätt, Elgiganten 
PhoneHouse, Dollarstore, Biltema och Ur & Penn i 
Nässjö. 
 

Utveckla handelsplatsen
Att utveckla Nässjö som handelsplats är inget vi kan 
göra själva utan genom ett nära samarbete med Nässjö 
kommun och näringsliv. Ett samarbete som bland annat 
tar form i Stadskärneutvecklingen, Evenemangsgruppen 
och Nässjö Köpmannaförening.

Under 2019 har vi bland annat varit delaktiga i  
satsningen på ny belysning av Anneforsvägen. Vi har  
varit med i framtagandet av Stadsvisionen 3.0 –  
visionen pekar ut färdriktningen för  
Stadskärneutvecklingens arbete. Vi har stöttat  
eller ansvarat för totalt 13 evenemang i City.  
Fyra av dem var helt nya som skapades utifrån  
Nässjös nya platsvarumärke Ett Annat Småland.  
Dessa var Nässjö Rail Jam, Nässjö OutDoor &  
Sport Festival och Nässjö Street Festival.  
Event som blev väldigt lyckade och  
kommer att genomföras även under år 2020. 

432BUTIKSMÖTEN
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Utveckling av 
järnvägsbranschen
Järnvägsbranschen står inför stora utmaningar gällande såväl 
kompetensförsörjning som utbildning och säkerhet. För att 
möta upp dessa utmaningar startade vi Nordic Infracenter 
under 2016. Ett EU-finansierat projekt som skulle verka för 
branschens utveckling. Responsen för projektet blev stor 
och tack vare ett starkt stöd från företag, organisationer och 
Nässjö kommun kunde vi låta projektet övergå som bifirma 
till oss under 2019.

Nytt projekt: Framtidens Järnväg
Nordic Infracenters första satsning som bifirma blev att 
starta upp projektet Framtidens Järnväg, vars syfte är att 
öka järnvägsrelaterade företags tillväxt och konkurrenskraft 
genom forskningsuppdrag och samarbetsprojekt mellan 
akademi och näringsliv. Projektet finansieras av Region 
Jönköpings län, Tillväxtverket, Nässjö kommun och cirka 
25 företag. Under 2019 har Framtidens Järnväg startat fyra 
samarbetsprojekt och stöttat branschen med nya affärs- 
möjligheter genom att finnas med en samlingsmonter på 
Nordic Rail mässan. På plats på Nordic Rail prisades även 
Framtidens Järnväg med Strukton Innovation Award 2019.

Utbildningar och events
Under året har även Nordic Infracenter arrangerat flera 
utbildningar och events tillsammans med företag. Järnvägs-
frukostar, kurs i Praktisk entreprenad och Att leda på distans 
är exempel på några aktiviteter.









































Nässjö Näringsliv AB, Karlagatan 3, 571 80 Nässjö
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