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Välkommen till ett nytt SNAB-år 2020!
Då är vi i startgroparna för ett nytt verksamhetsår i SNAB. I din hand håller du årets
verksamhetsplan för 2020. Med fokus på fler företagsbesök ser vi fram emot att träffa er för
givande samtal och möten. Vår vision är att bidra till en fortsatt utveckling av näringslivet i
Sävsjö kommun. Vi kommer under 2020 inrikta oss på att utveckla det befintliga näringslivet
och brinner för att göra skillnad för dig som driver företag i Sävsjö kommun.
Vår verksamhetsplan antas av styrelsen för SNAB och utgår ifrån våra ägardirektiv.
Med tack till er, befintliga och nya medlemsföretag, ser vi fram emot ett verksamt nytt år
tillsammans!
Vi ses!
Helena Gill
VD Sävsjö Näringslivs AB

Ägarnas direktiv till oss
SNAB skall bidra till att omvärlden och lokala företag får en positiv bild av Sävsjö
kommun och vårt företagsklimat genom att:

Företagsservice

Utbildning-näringsliv

 Verka för ökad medlemsnytta och utveckling

 Säkra kontakten mellan näringsliv och skola,

 Medverka till bredd, kompetens och mångfald

 Stimulera och mäkla kompetensutveckling för

av näringslivet i hela kommunen genom
att skapa en bärkraftig samverkan mellan
företag.
i rekryteringsfrågor.

i syfte att möjliggöra en lokal framtid för våra
ungdomar samt att skapa en rekryteringsbas
för Sävsjö kommuns näringsliv.
personal och styrelser

Verksamhetsplan 2020
� EN VÄG IN
SNAB kommer under året implementera ”en väg
in” som är ett nytt uppdrag i vår verksamhet. Det
innebär samordning med berörda förvaltningar
och kontaktpersoner i olika företagsärenden.
Johanna Friman, SNAB, kommer vara huvudansvarig för detta. Syftet är att förenkla i olika typer
av ärenden som bland annat rör tillbyggnad av
fastigheter, tillstånd och företagslotsning. Parallellt
utvecklas en digital tjänst för att underlätta hantering av dessa frågor.

� FÖRETAGSKLIMATET
Under 2019 klättrade Sävsjö mest i Jönköpings
län i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av
det lokala företagsklimatet. I ett län som är bäst i
Sverige ligger nu Sävsjö på plats 81 vilket är en
klättring på 30 platser. SNAB kommer under 2020
fortsatt fokusera på frågor kring lokalt företagsklimat där målet är att fortsatt förbättra placeringen.
Detta görs bland annat genom interna workshops
och i samtal med våra företag.

� TILLVÄXTHUSET
SNAB sitter tillsammans med Sävsjö kommuns
utvecklingsavdelning och myndighetsförvaltning i
Tillväxthuset. Under året kommer vi arbeta för en
fortsatt utveckling av Tillväxhuset som skall vara
en nod för frågor som gäller näringslivet i Sävsjö
kommun.

� SAMVERKAN SKOLA-NÄRINGSLIV
Vi har ett bra samarbete mellan skolan och
näringslivet. Detta kommer vi fortsatt vårda och
utveckla. SNAB är sammankallande för samverkansgruppen skola-näringsliv där aktiviteter för

året fastställs. SNAB deltar i SAMSA-gruppens arbete på Hofgårdsskolan i Sävsjö. Vidare kommer
fortsatt samverkan ske med UF-Ung Företagsamhet
både lokalt och regionalt.
SNAB kommer följa/delta arbetet kring Teknikcollege med utgångspunkt från de diskussioner
som pågått under 2019.

� SÄVSJÖ HANDEL
Sävsjö handel är en egen förening där de flesta är
medlemmar i SNAB. Under året kommer vi medverka vid utvalda aktiviteter för handeln.

� UTBILDNINGAR
Aktuella utbildningar som efterfrågas av näringslivet kommer arrangeras av SNAB där medlemmar i
SNAB kan delta till ett rabatterat pris.

� FÖRETAGSSERVICE
Företagsbesök kommer att prioriteras. Utifrån vad
som framkommer under besöken kommer aktiviteter och utbildningar anordnas.
Det kvinnliga nätverket ”Kvinnor som leder”
drivs vidare tillsammans med NUVAB i Vetlanda.
Totalt deltar 20 kvinnor i nätverket som 2020 går
in på sitt andra år.
En förfrågan om ett lokalt VD-nätverk kommer
vi arbeta vidare med. Vi kommer också starta upp
ett industrinätverk för hela kommunen.

� ÖVRIGT
SNAB deltar i regionala nätverksträffar och samverkar med Science Parks nod i Sävsjö. Omvärldsbevakning i kombination med vad som kommer
fram under våra företagsbesök kommer vägas in i
de aktiviteter vi erbjuder.

Mätbara mål
FÖRETAGSSERVICE

SKOLA-NÄRINGSLIV

170 företagsbesök

1 näringslivssafari

1 näringslivsgala
10 nya medlemsföretag
20 digitala nyhetsbrev

1 aktivitet kopplat till Bankgården i Vrigstad
1 jobb- och framtidsmässa i samverkan med Vetlanda och
		 Eksjö kommuner

1 industrinätverk

4 framtidens yrke

4 frukostmöten

1 samordning och utdelning stipendiefond Byggprogrammet

2 företagsträffar
2 publika aktiviteter med Sävsjö Handel

En lokalproducerad trycksak från Interweave Mediadesign AB, Sävsjö

Här följer du vår verksamhet!
� Nyhetsbrev
� Sociala medier
Vi finns på Facebook och Instagram där vi löpande
lägger ut information och nyheter.


� Webb
www.snab.nu

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
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