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Bästa medlemsföretag! 
Som ni säkert läst i olika forum har ägarna till 
Sävsjö Näringslivs AB, Sävsjö kommun och 
Sävsjö Näringslivsförening, beslutat att flytta 
över kommunala tjänster till Sävsjö Näringslivs 
AB. Detta har varit under arbetsnamnet SNAB 
2.0 och ett gediget arbete har pågått för att få 
detta på plats under 2021–2022. 

Från och med 1 januari välkomnar vi Patrick 
Blomström och Erik Alm till Sävsjö Näringslivs 
AB. Det innebär 2,5 heltidstjänster som 
tillsammans kommer arbeta för dig inom 
näringslivet. I och med omorganisationen 
kommer också Science Parks verksamhet finnas 
i Sävsjö Näringslivs AB:s organisation. 

En ny verksamhet för SNAB från och med i 
år är besöksnäringen. Den har tidigare varit 
placerad under utvecklingsavdelningen på 
Sävsjö kommun. Besöksnäringen omfattar 
många olika verksamhetsinriktningar. Kärnan 
anses dock vara företagande inom upplevelser, 
boende och mat.

En rad branschorganisationer anser att 
besöksnäringen är en bransch med stor 
tillväxtpotential. I och med att vi samlar flera 
kompetenser och nätverk under en organisation 
kommer ”EN VÄG IN” bli ett konkret resultat 
av organisationsförändringen. Det innebär att 
det är en kontaktväg in för näringslivsfrågor 
oavsett vilken bransch man tillhör. 

Sävsjö har de senaste åren förbättrat sina 
resultat i olika mätningar och rankinglistor som 
görs av olika branschorganisationer. Detta är 
vi väldigt glada och stolta över. 

Genom fortsatt samverkan med er i näringslivet 
och våra ägare siktar vi framåt, tillsammans!

Helena Gill
VD Sävsjö Näringslivs AB

Sune Johansson
Ordförande
Sävsjö Näringslivs AB

Ann-Sofi Arvidsson
Ordförande
Sävsjö Näringslivsförening

Stefan Gustafsson
Ordförande
Kommunstyrelsen Sävsjö Kommun

Att samla alla resurser inom 
näringslivsfrågor under SNAB 
kommer göra det enklare för 
dig som är företagare i dina 
kontakter med oss. 

Det är tillsammans vi arbetar 
för att näringslivet fortsatt skall 
utvecklas positivt. Kompetensför-
sörjning och nära dialog med 
våra företag är en viktig del i 
det dagliga arbetet på SNAB. 

Du som företagare är viktig i 
detta arbete tillsammans med 
oss.

För Sävsjö Näringslivsförening 
är konceptet ”En väg in och alla 
runt bordet” en viktig grund-
bult i SNAB:s verksamhet. Som 
hälftenägare ser vi fram emot 
att följa arbetet med en förstärkt 
organisation där näringslivets 
utveckling är i fokus.

Det har varit en process att 
komma i mål med denna orga-
nisationsförändring.

Men nu är vi där! 

Tillsammans är ledordet för ett 
framgångsrikt näringslivsarbete.

Med ett utökat samarbete 
och förstärkt organisation för 
SNAB är jag övertygad om 
att näringslivsarbetet i Sävsjö 
kommun kommer bli ännu mer 
tydligare för hela kommunen.

Utöver näringslivsfrågorna får 
SNAB också ansvar inom be-
söksnäring och företagande på 
landsbygden. Kompetensförsörj-
ning, integration och kommu-
nikationer är viktiga frågor där 
kommun och näringsliv genom 
SNAB gemensamt kan göra 
nyttiga insatser under komman-
de år. 



Vår inriktning 2022 

� ARBETE FÖR ATT UNDERLÄTTA  
 KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Kompetensförsörjningen för våra företag är en pri-
oriterad fråga. Genom samverkan skola-näringsliv 
kommer vi både på kort och lång sikt arbeta för 
att tillgodose näringslivets behov av arbetskraft. 
Som en del i detta arbete kommer vi bland annat 
inrikta oss på: 
	� fortsatt engagemang i Teknikcollege
	� fortsatt engagemang i Teknikens Hus
	� delta i branschråd på Aleholm 
	� Ung Företagsamhet, delta i juryarbete och 

vara lokala UF-företagare behjälpliga med 
kontakter 

	� genomföra Näringslivssafari där lärare gör 
studiebesök på företag 

	� delta i Samsagruppen på Hofgårdsskolan
	� vara medarrangör till Framtidsmässan, en 

mötesplats för gymnasielever, företag och 
utbildningsaktörer

	� samverka med högskolor, universitet och an-
dra utbildningsanordnare som kan bidra till att 
näringslivet kan få den kompetens de behöver 
för att fortsatt kunna utvecklas och ha en god 
tillväxt. 

	� utbildningar på hemmaplan, i samverkan med 
NUVAB i Vetlanda

� DIALOG OCH UTVECKLING FÖR VÅRT  
 LOKALA NÄRINGSLIV 

	� Företagsbesök
	� Science Park, delta i aktiviteter och genomföra 

aktiviteter för befintliga företag 
	� Nyföretagarskola i samverkan med arbetsmark-

nadsenheten
	� En väg in, färdigställa konceptet tillsammans 

med berörda myndigheter och tjänstemän
	� Driva nätverk för erfarenhetsutbyte och affär-

snytta

� HÅLLBART FÖRETAGANDE

	� samverka med aktörer som driver hållbar-
hetsarbete som kommer företag till del i vår 
kommun. 

	� vara behjälpliga i kommunens arbete med 
hållbarhetsarbetet där företagen kan bidra 
eller kan ta del av kunskap och nätverk. 

� BESÖKSNÄRING 

Att vidareutveckla besöksnäringen kan bestå av 
många olika delar. I år är planen att i huvudsak 
arbeta med att ta fram nya paketeringar och ta 
fram nya slingor/rundor för till exempel cykel och 
vandring.
Vi fokuserar på att: 
	� upprätthålla det kontinuerligt löpande  

besöksnäringsarbetet 
	� vidareutveckla och ta nya initiativ inom  

besöksnäringen med exempelvis erbjudanden 
för att öka attraktiviteten.

	� ha kontakt med besöksnäringsföretagare, 
	� hålla visitsavsjo.se uppdaterad, 
	� medverka i olika turismnätverk,
	� ta fram turismmaterial
	� förse Info Points med aktuellt turismmaterial 

med mera 

� NÄTVERK 

Aktuella nätverk som SNAB driver:
	� 20-plusnätverket, nätverk för dig som är vd/

företagsledare på företag med fler än 20 
anställda.

	� VD-nätverk, för dig som är vd/företagsledare 
på företag med upp till 20 anställda. 

	� KVINNOR LEDER, ett regionalt nätverk med 
utgångspunkt från det lokala perspektivet, för 
dig som är kvinna och är vd/ägare. 

Sävsjö Handel, vi samverkar i lämpliga aktiviteter 
för handeln i Sävsjö kommun. Under året kommer 
vi också identifiera aktuella nätverk och samarbets-
partners med syftet att hitta synergier i frågor där 
vi kan samverka.

FÖRETAGSSERVICE



SNAB - ditt resursnät!
Sävsjö Näringslivs AB 
Box 180
576 24 Sävsjö

Tel: 0382-57 72 00
E-post: info@snab.nu
Webb: www.snab.nu

Besöksadress:
Odengatan 55
576 31 Sävsjö
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Våra ägardirektiv
FÖRETAGSSERVICE

Välkommen att kontakta oss!  

Styrelsen för  
Sävsjö Näringslivs AB 

UTBILDNING – NÄRINGSLIV 
	� verka för ökad medlemsnytta och utveckling 

av näringslivet i hela kommunen genom 
att skapa en bärkraftig samverkan mellan 
företag, branscher och kluster och mellan 
näringsliv och kommun

	� medverka till bredd, kompetens och mång-
fald i rekryteringsfrågor 

	� säkra kontakten mellan näringsliv och skola, 
i syfte att möjliggöra en lokal framtid för våra 
ungdomar samt att  skapa en rekryteringsbas 
för Sävsjö kommuns näringsliv

	� stimulera och mäkla kompetensutveckling för 
personal och styrelser.

Helena Gill 
VD
helena@snab.nu
0382-577 201

Patrick Blomström
Näringslivschef 
Ansvarar för Science Park, 
etableringar, nyföretagare
patrick@snab.nu 
0705-376 797

Erik Alm
Samordnare
Ansvarar för turism och 
landsbygdsutveckling
erik@snab.nu 
0382-154 15

För näringslivet
Sune Johansson, ordförande
Stefan Aronsson, Happy Homes
Bengt Staude, Orwak AB
Simon Ek, Sävsjö Digital AB 

Suppleanter
Ann-Sofi Arvidsson
Martina Sandström 
Karin Magnussonn
Nathalie Engvall Lundgren 

För Sävsjö kommun
Stefan Gustafsson, vice ordförande
Christer Sjögren
Mats Hermansson
Jan Holmqvist 

Suppleanter
Dan Thelander
Göran Häll 
Alexandra Wikström Kelemen
Kristin Nilsdotter Isaksson


