
Verksamhetsplan 2023 

Sävsjö Näringslivs roll är att stödja näringslivet i Sävsjö kommun.  En nära samverkan med Sävsjö 

kommun är viktig för vår verksamhet. Verksamhetsplan Science Park hanteras som en enskild plan 

med mätbara mål för just det uppdraget och rapporteras kontinuerligt. Landsbygdsuppdraget som vi 

avtalar om med Sävsjö kommun följs upp årligen separat från denna verksamhetsplan. 

Företagsservice 

Genom kontinuerliga företagsbesök skall vi fånga och samverka för att stötta och hjälpa företag att 

fortsätta utvecklas i Sävsjö kommun.  

- En väg in – ett arbetssätt där företag via en kontakt kan få den hjälp de behöver via den 

samlade kompetens som finns inom Sävsjö kommun och företagsfrämjande systemet 

- Aktivt erbjuda hela erbjudandet från Science Park till våra företag i Sävsjö kommun  

- Extra stöd för entreprenörer att starta sina företag via nyföretagarutbildning på 

grundläggande nivå 

- Samverka med det företagsfrämjande systemet för att nå ut med insatser som kan gynna 

företag i Sävsjö kommun 

- Samordna nätverken 20 + nätverket, kvinnligt nätverk samt starta nätverk för handeln. 

- Att kontinuerligt kommunicera relevant information som kan komma företag till del via 

hemsida och nyhetsbrev.  

- Driva projekt och initiativ som kan hjälpa vårt lokala näringsliv 

- Stödja och underlätta för etableringar 

- Aktiv medverkan i Leader Linné  

 

Hållbart näringsliv 

Kompetensförsörjningen för våra företag är en prioriterad fråga. Genom kontinuerlig samverkan 

skola-näringsliv skall vi verka för näringslivets lokala förutsättningar för kompetensförsörjning. 

- Säkerställa näringslivets representation i branschråd och Teknikcollage 

- Näringslivsafari för lärare  

- Ung företagsamhet – samverka med lärare och juryarbete 

- Medverka i SAMSA gruppen på Hofgårdsskolan 

- Jobb och framtidsmässan i Vetlanda 

- Utbildningar på hemmaplan i samarbete med NUVAB 

- Samverkan med högskolor, universitet, yrkeshögskolor och andra utbildningssamordnare 

- Insats mot ökad kompetens kring styrelsearbete 

- Engagemang kring Teknikens hus i Vetlanda 

- Samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer kring näringslivsfrågor 

- Delaktiga med skolan för att verka för en hållbar praktikplatsplanering över tid och skolåren 

Besöksnäring och handelsutveckling 

- Aktivt arbeta med att utveckla våra info-points  

- Hålla visitsavsjo.se samt marknadsföringsinformation uppdaterad 

- Hjälpa, stötta och samverka med besöksnäringens aktörer för att hjälpa våra lokala företag  

- Initiera och samverka kring insatser som följer den beslutade besöksnäringsstrategin 

- Samverka med handeln och tillsammans skapa en strategi och handlingsplan för 

handelsutveckling i Sävsjö kommun.  


