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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, utveckla och etablera 
sin verksamhet gör vi det inom ramen för vår One-
Door-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:

Starta w Utveckla w Etablera w Handelsplatsutvecklingen w Nordic Infracenter



Styrelse & personal 2018

Ordinarie styrelseledamöter
Berndt Axelsson, Flokk (Ordförande)

Anna Arlbrandt, Byggkompaniet
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

Revisor & lekmannarevisor
Christoffer Sillén, PwC
Alf Öhling (SAFE), Nässjö kommun

VD
Claes Johansson

Suppleanter
Johan Schelin, JSC
Håkan Särenborg, Elteknik i Nässjö AB
Malin Annerhult, Höglandets Kompressorservice
Anders Karlsson (C), Nässjö kommun
Tommy Broholm (S), Nässjö kommun
Krister Hempel, Länsförsäkringar fastighetsförmedling
Anders Hansen (SAFE), Nässjö kommun
Urban Stenevi, CEOS

Revisors- & lekmannasuppleant
Jane Wågman (S), Nässjö kommun

Adjungerad ledamot
Karl-Gustav Bartoll, Nässjö kommun

Personal

Marcus Wårdmark Erik Nygårds Nicole Erkensten

Peter Johansson Tony Cimen Hans-Inge Almgren
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Service och råd till 
befintliga företag
Under 2018 genomfördes 2 241 möten med företagare 
och 2 059 företagsinsatser. Vi uppskattar att vi, i nära 
samarbete med kommun och näringsliv, varit med och 
skapat, räddat eller på sikt lagt grunden för 216  
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 coacha och  
rådge inom affärsutveckling, sälj, innovation,  
rekryteringar, verksamhetsutveckling, finansiering, med 
mera.

Vi arrangerar även träffar och kurser. Under 2018  
arrangerade vi bland annat två näringslivsträffar, flera 
företagsfrukostar och ledarskapsseminarium, en  
teamledarutbildning och en excelutbildning. Dessutom 
driver vi nätverk och utvecklingsprojekt, med syftet att 
bedriva kompetensutveckling. GrowKomp är ett exem-
pel 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 till-
sammans 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.

2 059FÖRETAGSINSATSER

2 241FÖRETAGSMÖTEN

216NYA JOBB
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Vägledning och utveckling 
av nya företag
Varje år genomför vi en rad insatser för att öka företag-
samheten i Nässjö. Vi coachar idébärare i deras  
entreprenörsresa och hjälper nyföretagare att växa.  
Totalt har vi varit delaktiga i 26 företagsuppstarter  
under 2018. Bland andra Swedish Mini Design, som 
säljer svensktillverkade barnprodukter och Wixeo 
Consulting, som är en lokal bemanningspartner som 
hjälper till vid rekryteringar och tillsättningar av tjänster 
inom mängder av branscher på Höglandet.

Utöver affärscoachning genomför vi vår Starta eget-kurs 
vid två tillfällen: en gång under våren och en gång  
under hösten. Under 2018 samlade kurserna 34  
personer.

Vidare samarbetar vi med Wilfast som äger  
kontorshotellet Nässjö Business Park. Här finns också 
vår företagsinkubator med fem arbetsplatser fördelat på 
fyra kontorsrum där nystartade företag kan sitta helt 
kostnadsfritt under 3 månader. Satsningen är en del av  
Science Park i Jönköpings län. 

Vi har också utvecklat en ny yta, Rum63, där företag 
kan hyra en skrivbordsplats för ett förmånligt pris. 

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 en av våra  
affärscoacher, Science Park-system och tillgång  
till en mentor. 26FÖRETAGSUPPSTARTER





Et
ab

le
ra

 fö
re

ta
g

Marknadsföring och 
stöd vid etableringar
2018 har varit ett väldigt starkt år med flera  
nyetableringar och större investeringsbeslut. Under året 
har vi stöttat 19 företag med att hitta lokaler och mark, 
arbetskraft, finansiering, kontakter, med mera. Vi  
jobbar även aktivt med att marknadsföra Nässjö  
kommuns goda läge och etableringsmöjligheter. I  
november arrangerade vi ett studiebesök i Gamlarps  
Industriområde som samlade ett trettiotal företag. På 
studiebesöket fick besökarna se kombiterminalen, våra 
lediga tomter och PostNord och Turas verksamheter. 

Vi har också lanserat en helt ny hemsida där vi lyfter 
lediga lokaler och tomter i Nässjö kommun. En  
hemsida som vi strategisk marknadsför mot personer 
som aktivt söker efter just detta. 

Etableringar och större investeringsbeslut som vi har varit 
delaktiga i

Pantos Logistics, som är ett av Sydkoreas största  
logistikbolag, etablerade centrallager för däck av märket 
Hankook Tires på Telegatan. Satsningen skapade 15 nya 
jobb i kommunen.

Eldon Installation valde att återvända till Nässjö efter 
några års sejour i Jönköping. De nyinredda lokalerna på 
Petter Jönssons väg i Gamlarps Industriområde mäter 
cirka 3 800 kvadratmeter och omfattar såväl  
produktion som lager och kontor.

Lanab Design bygger produktionslokaler  
på 7500 kvadratmeter för att kunna  
centralisera flera enheter till Nässjö. 

Vidare etablerade Sävjo Plastic en produktionsenhet i 
Bodafors och Lenima Machine Tool flyttade sitt huvud-
kontor från Vaggeryd till Nässjö.

19NYETABLERINGAR
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Utveckling av  
handeln i Nässjö
Handelsplatsutvecklingen är en avdelning i Nässjö 
Näringsliv som vi driver i nära samarbete med handlare, 
fastighetsägare och Nässjö kommun. I slutet av 2018 
uppgick vi till 70 intressenter, intressenter som alla delar 
vår vision: att Nässjö ska vara Höglandets bästa handels-
stad.

För att nå vår vision jobbar vi på två plan: dels hjälper 
vi företag som har konsument som slutkund att starta, 
etablera och utvecklas i Nässjö kommun och dels  
stärker vi Nässjö som handelsstad. 

Utveckling av företag

Under 2018 har vi coachat företag inom en rad olika 
områden. Exempelvis har vi varit delaktiga i etablering-
en av nagelsalongen Katy Nails. Vi har hjälpt Nilssons 
Blommor och Hos Greta att starta webbshop, som båda 
lanserades under året. Vi har stöttat Biografens nybygg-
nation och Congelato vid sitt ägarbyte med marknads-
föring. Vi har hjälpt SML Fastigheter och Linden att 
hitta nya hyresgäster. 

Utveckling av Nässjö som handelsstad

När vi utvecklar Nässjö som handelsstad gör vi det 
utifrån våra fyra fokusområden: tillgänglighet, utbud, 
service och upplevelse. Under året har vi varit  
delaktiga i ombyggnationen av Järnvägsgatan  
och målning av elskåp. Vi har påbörjat  
arbetet med uppdatering av Visionen för  
stadskärnan och varit involverade i  
lanseringen och vidarearbetet av Nässjös  
platsvarumärke. Vidare har vi stöttat eller  
ansvarat för 18 evenemang i stadskärnan.

2018 har framförallt präglats av mycket  
förberedelser inför framtida satsningar.  
Satsningar som kommer att äga rum under 2019,  
vilket vi ser fram emot! 

470BUTIKSMÖTEN

380BUTIKSINSATSER
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Satsning på järnvägs-
branschen
Nordic Infracenter är ett treårsprojekt för att stärka små- 
och medelstora järnvägsföretag samt utbildningsaktörer. 
Projektet bedrivs under Nässjö Näringsliv, med målet att bli 
en bifirma år 2019.

Under 2018 har allt fler anslutit sig till projektet i form av 
finansiär, samarbetspartner och produkt- och  
tjänsteleverantör. Vi har fått relationer med flera av de större  
intresseorganisationerna inom järnvägsbranschen. Vi har 
också utvecklat samarbete med forskningsorganisationer,  
högskolor, fackliga organisationer och specialister inom 
många områden som rör järnvägsfrågor. 

Framtidsutsikterna för Nordic Infracenter ser därför mycket 
goda ut.

Utbildningar och event

Förutom ett gediget ansökningsarbete inför nya projekt och 
nätverksbyggande, har vi genomfört flera marknadsförings-
aktiviteter och arrangerat utbildningar och event. Den 22 
november var det premiär för vår och Järnvägsklustrets  
konferens Framtidens Järnväg. Syftet med konferensen var 
att samla företag och organisationer inom järnvägsbranschen 
för att prata om innovation och utveckling, vilket det också 
gjorde. I publiken fanns representanter från företag och  
organisationer från Lund i söder till Luleå i norr. Vi har 
även kommit igång med våra Järnvägsfrukostar, som syftar 
till att skapa möten mellan järnvägsrelaterade aktörer.  
 
Vidare kom infrastrukturministern på Nässjöbesök, där vi 
fick möjlighet att presentera projektet. Under besöket  
konstaterade ministern att Nordic Infracenter är en satsning 
helt rätt i tiden.





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 utveckling 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.

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. 

Nätverk och träffar
Varje år anordnar vi två större näringslivsträffar ute på olika 
företag. Träffarna brukar samla cirka 140 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  
affärs- och strategiutveckling. Tillsammans gör vi affärs-,  
organisations-, verksamhets- och tyngdpunktsanalyser och 
lägger upp en genomförandestrategi för bästa lönsamhet. 
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