
Ett enat, engagerat och 
framgångsrikt näringsliv som 
samverkar för utveckling, 
tillväxt och nyetablering.

Vi är positiva, stolta, nyfikna, 
modiga. Vi tar initiativ och 
hjälper varandra.

– Växande Älmhult representerar och skapar bättre 
förutsättningar för Älmhults näringsliv.

– Vi underlättar företagandet utifrån medlemmarnas 
prioriterade behov och bidrar till goda nätverk och 
nya affärsmöjligheter.

– Vi är navet som driver, utvecklar och påverkar.

– Vi kanaliserar frågor till rätt motpart.

– Vi är en stark gemensam röst för alla våra medlemmar.

Företagsklimat
Handläggning, service,
bemötande

Mål: Fokus på frågor 
som bidrar till ett bättre
företagsklimat.

Skola - Näringsliv
Kompetens, rekrytering, 
utbildning

Mål: Säkerställa 
kompetensförsörjnings-
frågan för företagarna i 
Älmhult.

Medlemsaktiviteter
Lärande, inspiration, 
affärer

Mål: Ett starkt nätverk 
där vi hjälper och 
inspirerar varandra samt 
gör affärer.

Samverkan
Samarbete och 
erfarenhetsutbyte

Mål: Arbeta tillsammans 
med andra aktörer med 
samma mål.
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Prioriterade åtgärder 2021

Skola – Näringsliv

● Rekrytera och utvärdera 
medlemmar i 
programråden

● Vid behov vara en länk 
mot företagen i specifika 
frågor

Företagsklimat

● Workshop: upphandling 
ur en företagares 
perspektiv

● Bollplank vid: 
kommunens framtida 
näringslivsutveckling, vid 
införandet av nytt 
Servicecenter, vid 
avveckling av Älmhults 
Näringsfastigheter AB.

● Uppföljning av: 
kommunens arbete med 
industrimark, översikts-
planer och miljö- och 
bygglovs-processer

● Träff med kommunal-
råden samt rikdsdags-
ledamöter i Kronoberg

Samverkan

Samverkan genom god 
dialog med näringslivs-
utvecklare samt 
representation i:

● VD-nätverk
● HR-nätverk
● Handelsplats Älmhult
● Kommunens Näringslivs-

grupp

Dessutom:
● Ha informationsutbyte 

med näringslivs-
organisationer i vår 
närhet

● Delta i trygghets-
skapande åtgärder som 
initieras av kommunen

Medlemsaktiviteter

● Mingelkväll vår och höst 
med bl.a. presentation av 
medlemsföretag

● Delta i näringslivs-
frukostar och arrangera 
en tillsammans med ett 
medlemsföretag

● Anordna kunskaps-
luncher tillsammans med 
medlemsföretag

● Utse pristagare till årets 
utvecklingspris

● Anordna utbildning kring 
generationsskifte, unga 
ledare, inköpsrutiner 
tillsammans med annan 
aktör

● Medlemsvård och 
medlemsrekrytering
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