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Vd:n har ordet
2020 har varit ett tufft år för många företagare i Nässjö kommun. Som 
näringslivsbolag har vi jobbat intensivt med att stötta verksamheter, i 
både små och stora frågor. Aldrig tidigare har telefonen gått så varm hos 
oss och vi har både ökat våra resurser och utvecklat nya tjänster efter de 
förändrade behoven. Vi har även varit aktiva i regionala krisnätverk, där vi 
lyft fram näringslivets situation i Nässjö och skickat förslag på nya åtgärder 
till regeringen.

När vi tittar tillbaka på året som varit, kan vi konstatera att vi haft  
färre konkurser under 2020 jämfört med föregående år. Nässjö är till och 
med en av de kommunerna som minskade allra mest i antalet konkurser 
mellan 2019 och 2020 i Jönköpings län, vilket vittnar om det som vi länge 
vetat om Nässjö: Att vi är en stad som inte ger upp när vi möter motstånd. 
Tvärtom, vi blir starkare.

Ur kriser föds också utveckling och nya idéer. Under året har vi hjälp 46 
personer att starta företag, vilket för oss är rekordmånga. Telefonen har 
dessutom gått varm från befintliga företag som velat satsa i Nässjö och 
det har varit otroligt glädjande att se att vår kommun fortsätter attrahera 
nya verksamheter även i tuffa tider.

Under 2021 kommer vi fortsätta fokusera på företag som har det extra 
kämpigt på grund av coronapandemin. Vi kommer även stötta företagare 
som vill ta nya kliv framåt. Som bolag kommer vi satsa ännu mer på  
digitalisering, marknadsföring och innovation.

           Claes Johansson, vd
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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. 

Vision
Att skapa en expansiv kommun med ett fantastiskt 
näringslivsklimat.

För att nå vår vision jobbar vi utifrån våra tre fokus-
områden: starta företag, utveckla företag och etablera 
företag. 
 

Mål
Att skapa minst 120 nya jobb varje år.

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.
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Personal

Styrelse & personal 2020
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, Advokat Lars Sundin AB
Annika Löfgren, JYSK

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

Suppleanter
Johan Schelin, JSC
Håkan Särenborg, Elteknik i Nässjö AB
Tommy Broholm (S), Nässjö kommun
Laila Norss (KD), Nässjö kommun
Ervisa Dani (L), Nässjö kommun
Carl-Johan Dalin, CEOS
Malin Annerhult, Höglandets Kompressorservice
Krister Hempel, Länsförsäkringar  
Fastighetsförmedling

Lekmannarevisorssuppleant
Greger Phalén, Nässjö kommun

Peter Johansson
Affärsutvecklare

Hans-Inge Almgren
Verksamhetsutvecklare 

Nordic Infracenter

Claes Johansson
Vd

Marcus Wårdmark
Handelsplatsutvecklare

Erik Nygårds
Affärsutvecklare

Tony Cimen
Verksamhetsutvecklare 

Nordic Infracenter

Nicole Erkensten
Marknadskoordinator
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Starta företag
Allt fler vänder sig till Nässjö Näringsliv för att 
få hjälp med att starta företag. Under 2020 var 
vi inblandade i 46 uppstarter, vilket för oss är 
rekordmånga.

Utöver individuell coachning erbjuder vi även 
lokaler. Vi samarbetar med ett flertal fastighets-
ägare, bland annat med Swedish Logistic  
Property som äger kontorshotellet Nässjö 
Business Park. Parken har en viktig roll för att 
öka företagsamheten i Nässjö då entreprenörer 
erbjuds kontorslokaler och coachning i  
uppstarten av sitt företag. Under året har flera 
företag hyrt in sig i satsningen, som även  
Science Park är delaktiga i.

Vi förmedlar även lokaler i Nässjö Industriby 
som ägs av Nässjö kommun. Även här får  
entreprenörer möjligheten att testa sin idé med 
hjälp av stöd från våra affärsutvecklare, Science 
Park-systemet och mentorer.
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Amanda Sparr-Skoog öppnade frisörsalong i Malmbäck.Gezim Preni öppnade De Rada Pizzeria och blev utnämd till Årets Nytänkare. 
Till höger om Gezim syns pizzabagaren Erjon Zenelaj.

46
FÖRETAGSUPPSTARTER



Utveckla företag
Under 2020 genomförde vi 1 375 möten med 
företagare och 1 471 insatser. Vi uppskattar att 
vi, i nära samarbete med kommun och närings-
liv, har varit med och skapat 144 nya jobb.

En del företagare har haft det riktigt tufft 2020 
på grund av pandemin, medan andra har gått 
riktigt bra. Som näringslivsbolag har vi fokuserat 
på att möta varje företag utifrån dess situation 
och utveckla nya tjänster efter de nya behov 
som uppkommit på grund av coronan. Vi har 
bland annat erbjudit gratis coachning och  
rådgivning tillsammans med advokater, jurister, 
ekonomer och HR-experter. Vi har matchat  
företag som behövt minska sin personal med 
företag som behövt öka sin personal. Vi har 
matchat företag som fått ett överskott på lokaler 
med företag som behövt lokaler. Flera  
företagare har behövt bolla sina tankar för att 
hitta nya marknadsområden och kanaler. Vi har 
hjälpt företag att hitta rätt typ av stöd och  
förmedlat kontakter. Vi har även skickat förslag 
på nya åtgärder till regeringen.

Under året har vi fortsatt utveckla Nässjö kom-
mun till en bra plats att driva företag på. Vi har 
bland annat drivit nätverk, arrangerat utbildning-
ar och event, stöttat kommunen i att projektera 
fram ny, byggbar tomtmark, jobbat med kompe-
tensförsörjningsfrågor, verkat för en bättre och 
hållbar infrastruktur, rekryterat en ny ordförande 
till Teknikcollege, med mera. Under 2020 ranka-
des företagsklimatet högre i Svenskt Näringsliv 
undersökning. I rankingen av Sveriges bästa 
företagsklimat klättrade vi 30 placeringar och 
hamnade på plats 53 av 290 kommuner, vilket är 
vår bästa placering sedan 2009.

5

1375 1471
144

FÖRETAGSMÖTEN INSATSER

NYA JOBB

Caretec(tidigare Bengtssons Mekaniska) byggde ut och investerade i nya maski-
ner. På bild syns marknadsansvarig Sabina Asplund och vd Niclas Bengtsson.

Tobias Klaesson, Anna Arlbrandt, Tommy Björnlund och Niclas Hulterskog(sak-
nas på bild) från Byggkompaniet blev utnämnda till Årets Företagare 2020.



Etablera företag
2020 var ett väldigt starkt år med flera  
nyetableringar och större investeringsbeslut, 
trots coronapandemin. Vi stöttade totalt 55 
företag med att hitta lokaler och mark, arbets-
kraft, finansiering, kontakter, med mera. 

Bland annat beslutade regionstyrelsen sig för att 
bygga en ny tågdepå i Nässjö för maximalt 722 
miljoner kronor. Lagerservice bestämde sig för 
att bygga en ny fastighet på cirka 27 000  
kvadratmeter vid Södergårdens Industriområde 
och sälja den gamla fastigheten till Jysk som  
också växer vidare. Fideli Omsorg startade en 
daglig verksamhet och Go´Berts flyttade in hos 
Privab som satsat på nya lokaler.

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 att lyfta lediga lokaler och tomter på 
www.lokaler.nnab.se och dels genom  
nätverkande.
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Lagerservice beslutade att bygga nytt och förvärvade Lagerservice befintliga 
fastighet. På bild syns Andreas Hagejärd, Annika Löfgren och Peter Jonsson.

Fideli Omsorg öppnade daglig verksamhet. På bild syns verksamhetschef 
Sophia Cantby med plåtdetaljer från Älskaplåt.

55
NYETABLERINGAR



Handelsplatsutvecklingen
Handelsplatsutvecklingen är en del av vår verk- 
samhet som stöttar både köpmän och fastig-
hetsägare samt stärker Nässjö som handels-
plats. Under 2020 genomfördes 607 möten och 
472 insatser inom Handelsplatsutvecklingen. 

 
Utveckla företagarna 

2020 har varit ett extra tufft år mot våra  
handlare i kommunen. Coronapandemin har lett 
till färre fysiska besök och fler digitala, vilket har 
lett till minskad omsättning för många. Flera har 
även känt en stor osäkerhet i hur man ska  
hantera restriktionerna och vilka stöd som finns 
att få som handlare. Stort fokus har därför legat 
på att möta varje företag individuellt, sprida 
vidare viktig information och uppmana Nässjö-
borna att handla lokalt. För en del handlare har 
Covid-19 påskyndat deras digitala närvaro och 
tack vare ett starkt stöd från Nässjöborna kan 
handlarna kämpa vidare. Vi hade till och med ett 
flertal handelsetableringar i Nässjö: Byggmax, 
Bastard Burgers, Pinch of Spice, De Rada  
Pizzeria, Nässjö Skog och Trädgård. Dessutom 
kunde Smålands Musikvaruhus leva vidare tack 
vare nya ägare.

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 Stads- 
kärneutvecklingen, Evenemangsgruppen och 
Nässjö Köpmannaförening.

Varje år brukar vi vara delaktiga i ett 10-tal  
evenemang i City. Under 2020 var det bara  
möjligt att genomföra Nässjö Rail Jam som  
arrangerades innan coronautbrottet. Därefter 
har vi istället varit delaktiga i att dekorera stads-
kärnan för att gynna handeln i Nässjö. Till  
exempel skapades en ny aktivitetsyta på Stor-
torget vid glasskiosken och under julen blev det 
extra juldekorerat, både i och utanför butikerna. 

Vi satsade även extra mycket tid och pengar på 
att marknadsföra Nässjös handelsutbud och 
Nässjö Shopping presentkort. Tack vare trogna 
företag och invånare såldes rekordmånga  
presentkort under 2020 - 1,6 miljoner kronor.
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Patrik ”Putte” Lindwall på Jeansbolaget är en av flera handlare i stan som 
tar emot Nässjö Shopping presentkort.

Jonas Hall(till vänster) tog över Smålands Musikvaruhus efter Östen  
Johannesson(till höger).

607 472
FÖRETAGSMÖTEN INSATSER



8



Nordic Infracenter
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. 

Treårsprojektet Framtidens Järnväg

Nordic Infracenters första satsning som bifirma blev 
att starta upp projektet Framtidens Järnväg 2019, vars 
syfte är att öka de 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 2020 har Framtidens Järnväg startat sju  
samarbetsprojekt som har lett till stor uppmärk- 
samhet i järnvägsbranschen och engagerat både  
näringsliv och akademi. Man har även stöttat  
branschen med nya affärsmöjligheter genom att bland 
annat arrangera utbildningar och event, såväl digitala 
som fysiska.
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Nässjö Näringsliv AB
Postadress: Nässjö Näringsliv AB, 571 80 Nässjö
Besöksadress: Karlagatan 3, 571 31 Nässjö
0380-474 70 | info@nnab.se
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