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Det här satsar vi på...
FÖRETAGSSERVICE
Under 2017 kommer näringslivets kompetensbehov vara en röd tråd i årets verksamhet. Integration och
inkludering är en viktig del i detta arbete. Det mänskliga mötet och nätverksträffar är en viktig del för att främja
tillväxt och kunskap. SNAB har ett stort nätverk både lokalt, bland företag samt regionala aktörer. Dessa är idag
engagerade på olika sätt i både aktiviteter och gemensamma arrangemang. Vidare är samverkan med Sävsjö
kommuns olika förvaltningar en viktig del för en framgångsrik verksamhet med tillväxt för hela vår kommun i
fokus. Verksamhetsplanen för 2017 är utarbetad utifrån gällande ägardirektiv och skall ses som en basplan för det
kommande året. Den har också ett visst utrymme för aktiviteter som framledes kan vara aktuella för SNAB att delta i.
Dessa diskuteras i styrelsen och utifrån de resurser som SNAB förfogar över.

Företagsträffar och frukostmöten
� 2 företagsträffar/styrelsecafé arrangeras
tillsammans med StyrelseAkademien.
� 4 frukostmöten ”Morgonfrallan” – 2 förläggs ute på
ett företag och på 2 på Tillväxtcenter.
� Arrangera den årliga Näringslivsgalan i samarbete
med Sävsjöortens Näringslivsförening och
Företagarna.

Nätverk och kluster
� 3 träffar matklustret Glad Mat.
� 1 studieresa matklustret Glad Mat.
� WBS - fortsatt arbeta med nätverket.
� Driva projekt ”100 dagar och framåt” i samverkan
med utvecklingsavdelningen, AF, Aleholmskolan,
Jobbhuset och Sävsjö kommun samt våra företag.
� Studieresa i samverkan med Sävsjö Handel och
Utvecklingsavdelningen.

Tillväxtfrämjande aktiviteter och övrig
verksamhet inom Företagsservice är att:
� Genomföra Företagsveckan med tema
kompetensförsörjning.
� Kontinuerligt genomföra och samordna
företagsbesök.
� Vara våra medlemsföretag behjälpliga när så
önskas vid event som de anordnar. Detta kan
exempelvis vara att hjälpa till på Lagerbutiksdagen
och Vårglada Sävsjö, Gammeldags marknad eller
andra typer av större sammankomster.
� Erbjuda utbildningar efter behov som önskas från
näringslivet, kan vara exempelvis Excelkurser,
truckutbildningar, utbildning i heta arbeten,
hjullastarutbildning.
� Informera, vägleda och coacha befintliga företag
i frågor gällande deras verksamhet, kontakter,
nätverk och andra förekommande utvecklingsfrågor.
� Tydlig marknadsföring och information kring
SNAB:s verksamhet via digitala nyhetsbrev,
hemsidan samt SNAB:s facebooksida.

Företagarnas bästa i fokus!
Med passion för både människor och företagande. Med de orden hälsar vi dig
välkommen till vår verksamhet i Sävsjö Näringslivs AB, eller SNAB som vi ofta
benämns. Med företagarna och entreprenörskapet i fokus arbetar vi för dig
som driver företag i Sävsjö kommun. Vårt uppdrag är att verka för en positiv
utveckling för näringslivet i Sävsjö kommun med inriktning på befintliga företag
och samverkan skola-näringsliv. Med ett stort kontaktnät och goda samarbeten
gör vi det allra bästa för att möta dig på din företagarresa.
Helena Gill, VD
Samarbetet mellan skola och näringsliv är en viktig del i vårt arbete. Därför är vi
ofta med och koordinerar allt från möten, studiebesök, praktikplatser till mässor.
Vi ingår också i flera samverkansgrupper inom detta område. Vi värnar om ett
nära samarbete med Ung Företagsamhet både lokalt och regionalt och i våra
uppdrag ingår ofta att vara rådgivare åt UF företagare. För oss är det viktigt att
inspirera framtidens entreprenörer!
Johanna Friman, Näringslivskoordinator

UTBILDNING – NÄRINGSLIV

ÖVRIG VERKSAMHET

Arbeta utifrån den gemensamt framtagna
samverkansplanen skola-näringsliv bland annat
genom att:

� Arbeta för en enkel kontakt mellan näringsliv och
kommun.

� Arbeta för nära och enkla kontakter mellan företag
och skola.
� Delta i branschråd på industriprogrammet.
� Regelbundet utvärdera samverkansplan skolanäringsliv. SNAB är sammankallande i detta
nätverk.
� Stimulera ungdomar att driva UF-företag, vara eller
hitta rådgivare till dessa. Delta i regionalt juryarbete
i samband med UF-mässan.

� Att tillsammans med kommunala kollegor och
tjänstemän arbeta för ett bättre lokalt företagsklimat
där årets rankinggrundande resultat är ett av
styrdokumenten.
� Delta i regionala näringslivschefsträffar och andra
regionala aktiviteter som är av vikt för utvecklingen i
kommunens näringsliv.
� SNAB är invalda i och deltar i fokusgruppen för
makt och inflytande som är en del av Länsstyrelsens
jämställdhetsarbete i Jönköpings län.

� Delta i Aleholmskolans kick-off för UF-elever.

� Informera om upphandlingar i Sävsjö kommun till
våra företag och vara behjälplig i dessa frågor.

� Delta i den regionala UF-mässan med juryarbete
och besöka Sävsjös UF-elever.

� Arbeta för att fler företag ansluter sig som
medlemmar i Sävsjö Näringslivs AB.

� Genomföra månadens yrke på högstadiet
Hofgårdsskolan, Sävsjö.
� Genomföra månadens yrke på högstadiet, Rörviks
skola.
� Delta i samarbetsgruppen skola-näringsliv (SAMSA
gruppen).

MÄTBARA MÅL
2 företagsträffar
4 frukostmöten
20 digitala nyhetsbrev
80 företagsbesök
1 studieresa matklustret Glad Mat
3 träffar matklustret Glad Mat
1 näringslivsgala

Sävsjö Näringslivs AB ägs till 50 % av Sävsjöortens
Näringslivsförening, som består av cirka 200 lokala företag.
Resterande 50 % ägs av Sävsjö Kommun. Tillsammans har
ägarna pekat ut riktningen för bolaget.

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:
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.

� 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.

� Medverka till bredd, kompetens och
mångfald i rekryteringsfrågor.

� Stimulera och mäkla kompetensutveckling
för personal och styrelser.

En lokalproducerad trycksak från Klassons Mediabyrå AB, Sävsjö

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

