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Om Nässjö Näringsliv AB

Utveckling ger tillväxt
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
> arrangerar projekt, temadagar, kurser, träffar
och seminarier för kompetensutveckling m.m.
Många betecknar Nässjö Näringsliv AB som
ett av landets största näringslivsbolag med sina
ca 360 intressentföretag och djupa förankring i
näringslivet. Att de befintliga företagen kan växa
och utvecklas ser vi som en bas i vår verksamhet.
Genom att ha en stark närvaro och avstämningar
med företagen märker vi även att kontaktnätet
ger möjligheter för nyetableringar.
När vi stöttar företag att starta, etablera och utveckla sin verksamhet gör vi det inom ramen för
vår OneDoor-metod, där vi har förhållningssättet: Snabb, smidig service och goda råd i förtroende. Denna metod har visat sig vara kommunens
skarpaste verktyg avseende utveckling och etablering av företag.
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 tjänsteföretag, handelsföretag, byggföretag, produktions- och logistikföretag. Nässjö kommun är huvudfinansiär.

Vision
Att skapa en expansiv kommun med ett
fantastiskt näringslivsklimat.
För att nå visionen finns en tillväxtplattform
med fem fokusområden:
Företagarkommunen w Nyföretagar- och entreprenörskommunen
Etableringskommunen w Handelsplatsutvecklingen w Nordic Infracenter

Styrelse & personal 2017
Ordinarie styrelseledamöter
Berndt Axelsson, Flokk (Ordförande)
Kjell Karlsson, Er Bil
Claes Johansson, Nässjö Näringsliv AB
Anders Karlgren (M), Nässjö kommun
Anna-Carin Magnusson (S), Nässjö kommun
Lars Sundin, Amber Advokater
Laila Norss (KD), Nässjö kommun
Annika Löfgren, JYSK

Suppleanter
Anna Arlbrandt, Byggkompaniet
Håkan Särenborg, Elteknik i Nässjö AB
Carl-Johan Dahlin, GARO (tidigare Draka Kabel)
Anders Karlsson (C), Nässjö kommun
Tommy Broholm (S), Nässjö kommun
Johan Schelin, JSC
Anders Hansen (SAFE), Nässjö kommun
Urban Stenevi, CEOS

Revisors- & lekmannasuppleant

Revisor & lekmannarevisor

Jane Wågman (S), Nässjö kommun

Christoffer Sillén, PwC
Alf Öhling (SAFE), Nässjö kommun

Adjungerad ledamot

VD

Karl-Gustav Bartoll, Nässjö kommun

Claes Johansson

Personal

Marcus Wårdmark

Erik Nygårds

Nicole Erkensten

Jacob Sundberg

Leyla Avzel
(Avslutade sin tjänst
under 2017)

Peter Johansson

Hans-Inge Almgren

Tony Cimen

Företagarkommunen

Service och råd till
befintliga företag
Under 2017 genomfördes 2 503 möten med
företagare och 1 680 företagsinsatser. Vi
uppskattar att vi, i nära samarbete med kommun
och näringsliv, varit med och skapat, räddat eller
på sikt lagt grunden för 121 anställningar.
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 coacha och rådge inom
affärsutveckling, sälj, innovation, rekryteringar,
verksamhetsutveckling, finansiering, med mera.
Vi drev också ett antal nätverk, med syfte att
bedriva kompetensutveckling, vilket samlat cirka
100 företagare.
Varje år arrangerar vi även träffar och kurser.
Under året genomförde vi bland annat två
näringslivsträffar (på Draka Kabel respektive
Kulturhuset Pigalle), som båda fick över 140
gäster.
Årets Företagare
Vid den årliga traditionsenliga ceremonin i
Stadshuset fick Marie Ekelund ta emot priset
som Årets Företagare 2017. Marie har ägt och
drivit Nilssons Blomsterhandel i åtta år och har
jobbat där i ytterligare 23 år. Sedan hon tog över
butiken har man stadigt ökat omsättningen,
mycket tack vare nytänkande inom evenemang
och marknadsföring. I motiveringen lyfter man
fram Marie som ett föredöme för andra
företagare.

2 503
1 680
121
FÖRETAGSMÖTEN

FÖRETAGSINSATSER

NYA JOBB

Entreprenörskommunen
och nytt företagande

Fortsatt stort intresse att
starta företag
Under året har vi varit delaktiga i 17 företagsuppstarter och genomfört Starta eget-kursen vid
två tillfällen: en gång under våren och en gång
under hösten.
Affärscoachning har skett med många idébärare.
Nässjö Business Park på Industrigatan har en
viktig roll för att öka företagsamheten och flera
företag har hittat en dynamisk miljö att utveckla
sina företag i.
Där finns också vår företagsinkubator med fem
arbetsplatser fördelat på fyra kontorsrum där
nystartade företag kan få sitta helt kostnadsfritt
under 3 månader. Satsningen är en del av Science Park i Jönköpings län.

17

FÖRETAGSUPPSTARTER

Etableringskommunen

Flera etableringar
och investeringar
Under året har vi varit med i 11 nyetableringar
och investeringsbeslut.
Intersport flyttade sitt centrallager och
e-handelslager till Catenas fastighet á 24 000
kvadratmeter i Logistic Park Nässjö. Här blev de
granne med både PostNords terminal, som satsar
på e-handel, och Nässjö kombiterminal, med
möjlighet att använda tågpendeln till Göteborgs
hamn. En flytt som skapade runt 35 nya jobb i
Nässjö.
Fideli Omsorg tog beslutet att öppna
LSS-boende i Norrboda och har förvärvat en
tomt på 2 500 kvadratmeter. Här planeras nu
sex tvårumslägenheter som förväntas vara
inflyttningsklara julen 2018. Satsningen
kommer att tillföra 10-tal nya arbetstillfällen för
orten.
Best of Brands lade över hela sin lager- och
logistikverksamhet på OnePartnerGroup
Logistics och flyttade sitt centrallager till Nässjö.
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NYETABLERINGAR/INVESTERINGAR

Handelsplatsutveckling

Handelssatsningar i
Nässjö
Detaljplanen vid Sörängsrondellen för ytan där
Biltema och Max hamburgeri vill etablera
påbörjades och förväntas vinna laga kraft under
första delen av 2018. Byggnation av
infrastruktur och byggnader kan påbörjas under
2018. Arbetet med övriga ytor kring Sörängsrondellen har fortgått för att det ska bli ett ännu
mer naturligt stopp för resenären och dialog förs
med några intressenter. Både i City och Almenäs
Köpstad finns det butiker som visat intresse att
etablera. Förhoppningen är att komma vidare
med dessa under 2018.
Kundens ökade användning av mobiltelefon och
dator inför köp i fysisk butik är en utmaning för
handeln i hela Sverige. Som ett led i detta har,
tillsammans med Swedbank, ett projekt inletts
som syftar i att ge kunskap om hur man startar
en e-handel på bästa sätt. Första steget i detta var
att omvärldsanalytikern Magnus Kroon
berättade i ett seminarium om vad man ska ha
ögonen på i framtiden. Seminariet gavs för både
butiker och fastighetsägare.
Genom Stadskärneutvecklingen har Nässjö
kommun färdigställt ombyggnationen av
Rådhusgatans södra del. Evenemangsgruppen
har varit med och stöttat eller ansvarat för 24
evenemang i stadskärnan under året. Syftet är att
få människor att trivas och uppleva
stadskärnan. Höstyran blev den mest besökta
mycket tack vare ett mycket gott samarbete med BUTIKSINSATSER
Nässjö Lärcenter.
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Vidare har Nässjö Näringsliv AB varit
involverad i Nässjö kommuns initiativ att ta
fram ett platsvarumärke.

Nordic Infracenter

Stort intresse för
Nordic Infracenter
Projektet Nordic Infracenter, som är en satsning
på små- och medelstora företag samt
utbildningsaktörer i järnvägsbranschen, har haft
ett intensivt år. Perioden har präglats av
företagsbesök, genomförande av delprojekt och
ett flertal marknadsföringsaktiviteter. Dessutom
har projektet utökats med en till projektledare –
Tony Cimen.
Vi har fått många positiva reaktioner från
marknaden och intresseorganisationer, inte bara
nationellt utan även internationellt. Under
hösten fick vi besök från företag i Malaysia,
Frankrike och Kanada som ville se på
samarbetsmöjligheter.
Omkring 100 st aktiviteter är genomförda i form
av förslag på nya affärsmöjligheter, verksamhetsutveckling och internationella kontakter.
En intressentmodell, som ska utgöra en del av
kommande finansiering av Nordic Infracenter, är
framtagen och ska börja användas under 2018.
Utbildningar och event
Under året har vi arrangerat utbildningar
tillsammans med Advokatfirman Glimstedt.
Bland annat Grundläggande entreprenadrätt och
Offentlig upphandling med entreprenadsrättsligt
fokus, som blev mycket uppskattade. Dessutom
har vi medverkat i ett flertal träffar och ställt ut
på både Nordic Rail mässan och
Transportforum. Beslut togs även om att
arrangera Framtidsspåret 2018, ett event för att
locka fler unga och arbetssökande till järnvägsbranschen och stärka Nässjös profil som järnvägsstad.

Våra
tjänster
Boka gärna in ett besök!
Bollplank
Boka möte med oss och bolla dina frågeställningar, vilka de än
må vara. Inom vår organisation finns kunnande inom en rad
områden som berör ditt företagande. Dessutom har vi ett stort
nätverk bestående av erfarna företagare inom räckhåll.

Kommunal service
Det ska vara enkelt att driva företag i Nässjö. Via vår OneDoor-metod gör vi det smidigare för dig som företagare att få
hjälp med bygglov, planer, serveringstillstånd, markfrågor och
så vidare. En dörr – OneDoor – är allt du behöver.

Affärsplan
Via affärsutvecklingsverktyget Canvas hjälper vi dig att slipa på
din affärsplan. Genom att beskriva din affär i verktyget får du
effektiv överblick över din verksamhets olika delar och kan lätt
identifiera vilken affärsmodell som verksamheten bygger på.
Resultatet ger ett bra underlag för utvecklingen av ditt företag.

Ledningsutveckling
Vi hittar lämplig resurs inom utbildning eller organisationsutveckling enligt dina behov.

Lokaler och fastigheter
Vi gör en genomlysning av dina behov och krav och presenterar därefter – i samarbete med ett flertal fastighetsägare –olika
alternativ. I Nässjö Business Park förfogar vi dessutom över
kontorsplatser för mindre tjänsteföretag.

Marknadsföring
Vi ger dig rådgivning kring frågor som berör marknadsföring,
PR, press och liknande. Vi driver även ett nätverk för personer
som arbetar med marknadsföring, där intressenter har rabatt.

Rekrytering
Vi identifierar behov och inriktning och föreslår sedan lösningar i samarbete med arbetsförmedling/rekryteringsföretag eller
lämplig utbildningsaktör.

Expansion
Vi erbjuder stöd till företag som står inför en expansion. Vi gör
en nulägesanalys och tar tillsammans fram en handlingsplan
som säkerställer en lyckosam förändringsprocess.

Styrelserekrytering
Oavsett hur långt ditt företag har kommit i sitt styrelsearbete,
dyker behovet av nya styrelseledamöter emellanåt upp. Vi gör
en företags- och kompetensanalys och presenterar förslag på 2-3
resurspersoner.

Processer och flöden
Vi bistår med kunskap kring processer och flöden i ditt företag
och tillhandahåller kompetens inom exempelvis Lean.

Nätverk och träffar
Varje år anordnar vi två större näringslivsträffar ute på olika
företag. Träffarna brukar samla cirka 150 personer från näringslivet i Nässjö med omnejd och är tillfällen för inspiration, ny
kunskap och nya kontakter. Vi driver även ett antal nätverk
med fokus på specifika frågor.

Innovation
Vi analyserar och skapar en väg framåt för strukturerat
innovationsarbete.

Samlokalisering
Om du har enheter på flera ställen kan vi hjälpa till med affärsoch strategiutveckling. Tillsammans gör vi affärs-, organisations-, verksamhets- och tyngdpunktsanalyser och lägger upp
en genomförandestrategi för bästa lönsamhet.

Nässjö Näringsliv AB, Karlagatan 3, 571 80 Nässjö
0380 - 474 70 | info@nnab.se | www.nnab.se

