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Nuvabs näringslivsprogram

Näringslivsprogrammet är ett ”verktyg” för hur vi med 
gemensamma krafter kan driva utvecklingen framåt.

I programmet fokuserar vi på områden där Nuvab kan spela en 
roll för ett livskraftigt, stabilt och konkurrenskraftigt näringsliv. 

Näringslivsfrågorna är komplexa och spänner över många 
områden, med påverkan från olika aktörer. Det betyder att 
samverkan med kommunen, grannkommuner och regionen 
även fortsättningsvis är av största betydelse.

Den stora utmaningen för Vetlanda är att utveckla attraktionen 
för att leva, bo och verka i Vetlanda, 



Nuvabs bas utgörs av:
Nätverk - Utbildning – Samverkan – 
Affärsutveckling - Nyföretagande

Så utvecklas vi
Nuvab och Vetlanda kommun tar nästa steg för 
att utveckla företagsklimatet. Genom ett aktivt och 
engagerat arbete i samverkan med olika aktörer, 
utveckla ett föredömligt företagsklimat.

NUVABS VISION

Ett attraktivt Vetlanda 
att leva, bo och verka i.



Vi ska utveckla och öka 
kännedomen om att Vetlanda är 
en attraktiv plats genom att:
• Implementera platsvarumärket ”Vänliga Vetlanda” i  

Vetlandas näringsliv.
• Marknadsföra och utveckla Vetlanda som en attraktiv 
 plats att leva, bo och verka i.
• Verka för näringslivsbreddning genom Science Park  

och Nyföretagarcentrum.
• Samverka till utveckling av hela kommunen
• Medverka till attraktiva boendemiljöer, besöksmål  

och platser.
• Leda och söka projekt som exempelvis: ”nju:tek/ 

Teknikens Hus” och ”Trender & Centrumkärneutveckling”.
• Följa Nuvabs hållbarhetsplan gällande Social hållbarhet – 
 Ekologisk hållbarhet – Ekonomisk hållbarhet.



Vi ska göra det enklare att 
starta, utveckla och etablera 
företag i Vetlanda genom att:
• Erbjuda en högklassig ”företagslots” och näringslivsservice
• Arbeta proaktivt och med en effektiv etableringsprocess.
• Erbjuda kreativa och innovativa affärsutvecklingsprocesser 

genom Science Park och Nyföretagarcentrum.

Vi ska erbjuda dynamiska, 
kreativa och innovativa nätverk 
och mötesplatser genom att:
• Aktivt utveckla befintliga nätverk och skapa nya utifrån  

behov och efterfrågan.
• Utveckla Nuvab till Höglandets mötesplats för företagare, 

kompetensutbildning och näringslivsaktörer.
• Förstärka samverkan mellan skola & näringsliv.  



Vi ska skapa förutsättningar 
för att kunna matcha framtidens 
kompetensbehov genom att:
• Fortsatt utveckla Nuvabs utbildningserbjudande och  

identifiera företagens kompetensbehov via Kompetensrådet.
• Utveckla samverkan med universitet, högskolor och  

yrkeshögskolan genom projekt som nju:tek/Teknikens Hus.
• Proaktivt via och genom projekt arbeta för en förbättrad  

arbets- och studiependling inom länet.

 



Mål
Bidra till att Vetlanda kommun varje år 

förbättrar sin placering i Svenskt Näringslivs 
årliga kommunrankingmed slutmål på 

plats 1–3 i länet 2024.
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