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— Verksamhetsidé Eksjö.nu

”Att genom personligt 
engagemang göra det 
enklare för företagare att 
driva och utveckla sina 
företag i Eksjö kommun”
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» Det är dags att summera ett av de märkligaste åren i modern tid. Ett år som vi inte i våra 
vildaste fantasier kunnat förutse. 

I februari invigde vi våra nya lokaler i Förvaltningshuset vid Södra Kyrkogatan 4. Med egen 
ingång direkt från foajén är vi mer tillgängliga för företagen. Förutom funktionella kontorsrum 
för samtliga medarbetare finns ändamålsenliga utrymmen för planerade möten och spontana 
besök. Här finns också möjlighet för nystartade företag att få tillgång till en tillfällig arbetsplats i 
uppstartsskedet. Under året har vi haft förmånen att ta emot två praktikanter. 

Precis som många andra har vi tyvärr tvingats ställa in en del aktiviteter, men i huvudsak har vi 
ställt om. Fysiska möten blev digitala, inomhusträffar flyttades utomhus, grupperna blev mindre 
och avstånden större. Dialogen med våra medlemsföretag har varit fortsatt tät. Vi har aldrig varit 
längre bort än ett telefonsamtal och funnits tillgängliga för enskilda samtal via skärmen eller på 
en promenad. 

Företagen har under detta svåra år visat prov på stor kreativitet och varit snabba med att hitta 
nya vägar och lösningar. Många mår fortsatt dåligt och har en stor oro för framtiden, främst inom 
handeln och besöksnäringen. Samtidigt har andra branscher, exempelvis träindustrin, slagit alla 
tidigare rekord under pandemin. 

Jag vill rikta en eloge till mina medarbetare som flexibelt och proffsigt anpassat sig till nya 
förutsättningar. Vi är nu rustade med ny digital utrustning, mer kunskap och känner oss redo att 
arbeta på nya sätt.  

Vårt samarbete med grannkommunerna har stärkts, både på Småländska Höglandet, där vi 
bland annat utökar samverkan kring utbildningar, och österut, där vi tillsammans med Vimmerby 
och Hultsfreds kommuner sökt och fått ett stort projektstöd från Tillväxtverket för att stötta 
besöksnäringen. 

Antalet medlemmar i Eksjö.nu fortsätter att öka och är nu 215 företag. Vi ser fram emot att möta 
nästa år tillsammans med våra medlemmar och har siktet inställt på ett bättre år.   

Vi utvecklar näringslivet — enkelt, professionellt och med drivkraft!

Eksjö den 30 januari 2021  
Marie Brask, vd

”Med siktet inställt 
på ett bättre år.   

Året ingen 
kunnat förutse  

L E D A R E

2020
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Medlemsföretagen samarbetar och näringslivsarbetet i 
Eksjö kommun och Eksjö.nu utgör ett partnerskap mellan 
medlemsföretagen och kommunen. Visionen är att alla 
företag i kommunen är engagerade medlemmar i Eksjö.nu.  

Genom personligt engagemang gör Eksjö.nu det enklare 
för företag att driva och utveckla företag i Eksjö kommun.
Eksjö.nu erbjuder medlemsföretagen följande: 

 » Eksjö.nu ska vara en samlande faktor 
för bolagets medlemmar i samarbetet 
med kommunen

 » Eksjö.nu ska arbeta med 
kompetensförsörjning för företag

 » Eksjö.nu ska skapa förutsättningar för 
tillväxt i Eksjö kommun

 » Eksjö.nu ska skapa ett gynnsamt klimat 
för entreprenörer  

V I S I O N  O C H  A F FÄ R S I D É

Eksjö.nu är den självklara 
mötesplatsen när det gäller 

företagsfrågor och alla 
medlemsföretag ska känna 

tillhörighet med bolaget.
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 • Eksjö.nu har som mål att utveckla ett bättre näringslivsklimat i Eksjö kommun. 
Eksjö.nu verkar för att ta tillvara och samordna företagens intressen och 
samverka med kommunen för att åstadkomma ett bättre näringslivsklimat. 
Målet är att företagarna ska ha en positiv attityd till näringslivsklimatet i 
kommunen. Detta mäts genom Svenskt Näringslivs kommunranking en 
gång per år. Eksjö ska placera sig bland topp 70. I senaste mätningen 

tappade Eksjö kommun 37 placeringar och hamnade på plats 141.

 • Medlemsföretagen ska utifrån sina behov 
och intressen ha nytta av Eksjö.nu.  
Bolaget ska vara en attraktiv plattform för 
medlemsföretagen som ger bra förutsättningar 
för att verka och utveckla sina företag 
i kommunen. Målsättningen utvärderas 
genom antal medlemmar i Eksjö.nu. Antalet 
medlemmar ska öka varje år. Antalet 

medlemmar har under 2020 ökat till 215 

företag. 

 • Medlemsföretagen ska 
uppleva att Eksjö.nu:s 
aktiviteter och service 
svarar upp mot deras 
behov. Mäts genom 
årlig enkät till medlemsföretagen. 
I medlemsundersökningen 

2020 ger respondenterna ett 

sammantaget betyg på 4,5 

på en 6-gradig skala, vilket är 

samma nivå som i fjol. 

M Å L S ÄT T N I N G A R
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 • Eksjö.nu ska arbeta för att politiker och kommunens 
tjänstemän är informerade och engagerade i närings-
livsfrågor, vilket avser allt från övergripande politiska 
ställningstaganden till handläggning på tjänsteman-
nanivå. Mäts enligt Svenskt Näringslivs ranking med 
frågan hur företagarna upplever: 

 » Kommunpolitikernas attityder till företagande. 
Målet är minst 4,0 (på en skala upp till 6,0)

 » Tjänstemännens syn på och samarbete 
med näringslivet. Målet är minst 4,0

I Svenskt Näringslivs ranking 2020 får 

kommunpolitikernas attityd betyget 

3,34 vilket är lägre än i fjol. De kom-

munala tjänstemännens inställning 

till företagande får betyget 3,13 vilket 

är sämre än 2019.  

 • Eksjö.nu ska verka för att 
förstärka förståelsen och 
samarbetet mellan kommunala 
politiker, tjänstemän och 
företagen. Målet mäts genom 
egen undersökning hos 
medlemsföretagen.   
Eksjö.nu:s medlemmar ger 

det samlade betyget 3,93 

till kommunpolitikernas 

attityder till företagande, de 

kommunala tjänstemännens 

attityder får betyget 3,88. 

Båda resultaten är sämre 

än i fjol, men visar att 

medlemmarna är mer nöjda 

än de företag som inte är 

medlemmar. 
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Aldrig tidigare har det planerats,  
ändrats och planerats om i så stor 

utsträckning. Myndigheternas 
rekommendationer har noga följts.

Emelie Palmér, Growing Leaders 
leder nätverket HR-Forum  
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»  NÄR I NGSLIVSLU NCH E R

Luncher med föreläsningar, ett forum där företagare, 
politiker och medlemmar i Eksjö.nu kan mötas och 
nätverka. Bidrar till att öka antalet medlemmar, svara 
upp mot medlemmarnas behov samt att stärka politiker 
och tjänstemäns attityder till företagande.  

Årets första näringslivslunch blev årets enda med fullsatt 
matsal på Eksjö Stadshotell. Redan vid lunch nummer två 
var förutsättningarna helt förändrade. Utifrån rådande direktiv 
deltog endast en begränsad skara lunchgäster på plats och 
företagare kunde också följa lunchen digitalt. Vårens sista 
lunch genomfördes helt digitalt.  

»  KOM PETE NSNÄTVE R K

Eksjö.nu driver olika professionella nätverk, som 
blir en mötesplats för företagare/medarbetare med 
gemensamma intressen för särskilda frågor. Aktuella 
behov styr innehållet och hur nätverken utvecklas. Bidrar 
till att öka antalet medlemmar och att svara upp mot 
medlemmarnas behov.  

HR-Forum

Ett av våra äldsta nätverk riktar sig till industrin och större 
företag i vår egen kommun och grannkommunerna. Som 
HR-funktion är man inte sällan ensam i sin yrkesroll, vilket gör 
kontakten med ”kollegor” på andra företag extra värdefull. 
Sedan årsskiftet leds HR-Forum av Emelie Palmér, Growing 
Leaders, med specialkompetens inom utbildning och 
utveckling inom ledarskap och teamutveckling. Årets träffar 
har successivt blivit mer digitala och även innehållsmässigt 
präglats av Corona-viruset och de nya utmaningar som 
deltagarna stått inför. Nätverket har under året fått flera nya 
deltagare. 

VD-nätverket

På samma sätt som HR-Forum är VD-nätverket ett sätt för 
ägare och anställda med vd-roll att bolla aktuella frågor med 
kollegor på andra företag. En person man träffat och lärt 
känna är lättare att rådfråga och bolla idéer med. Årets träffar, 
en after work och resa till en HV71-match, har tyvärr ställts in 
på grund av pandemin. 

Framgångsfrallan 

Handelsnätverket ”Framgångsfrallan” som drivs av bolagets 
medarbetare hann genomföra ett första möte innan 

restriktionerna infördes. Därefter träffades nätverket i huvudsak 
digitalt. Kontakten med handlarna, som många varit hårt 
drabbade av pandemin, har ändå varit tät. Under våren fick 
handlarna möjlighet att låna marknadsstånd från Eksjö museum 
för att kunna bedriva försäljning utomhus. En pop-up-butik 
startades, ett nytt etableringsmaterial har tagits fram och flera 
initiativ för att stötta lokal handel har genomförts. I december 
presenterade Elin Rickardsson, Fastighetsägarna, cityindex 
2020 och föreläste om prognosen för stadskärnorna. 

Freelance Tuesday

Nätverket Freelance Tuesday har en stående plats i 
kalendariet första tisdagen varje månad. Nätverket riktar sig 
till soloföretagare och är det nätverk som lyckats genomföra 
flest fysiska träffar under året. Eksjö.nu:s lokaler har med 
mildare restriktioner räckt till för att kunna ta emot ett litet 
antal företagare från olika branscher på ett säkert sätt. Under 
försommaren och senhösten har träffarna genomförts digitalt.  

Hälsa och välmående

Under året har Eksjö.nu förberett för att skapa ett nytt nätverk 
för företag inom hälsobranschen. Maria Lagneby, som driver 
företaget Gårdsyoga, kommer att leda nätverket. Första träffen 
var planerad till november men flyttades fram till 2021. 

Nätverket TUFF 

TUFF står för Tillväxt och utveckling för företag och nätverket 
är en fortsättning på det projekt som Eksjö.nu drev under 
2018 och 2019. Nätverket leds av Carina Eldåker, Eldåker 
Konsult AB, och har under året genomfört en utomhusträff vid 
Filmbyn Småland samt en träff riktad till livsmedelsföretagen/
producenterna. Flera planerade aktiviteter har flyttats fram och 
nätverket har fokuserat på enskilda stödsamtal. 

Besöksnäringen 

Två besöksnäringsträffar har genomförts under året, en på 
Filmbyn Småland i Mariannelund och en på Eksjö Stadshotell. 
För att stötta den hårt drabbade besöksnäringen initierade 
Eksjö.nu fyra uppskattade och välbesökta utomhusmöten: 
Herrgårdsparken i Mariannelund, Norrsånna naturreservat, 
Skedhults friluftsområde och Gamla stan i Eksjö. Syftet med 
träffarna var nätverkande och att bidra till att ge företagen 
större kunskap om varandras verksamheter samt att få fler 
hemesterambassadörer som kan marknadsföra sin kommun.  

Företagens digitala mognad har sakta utvecklats under 
året och allt fler är bekväma med möten via Teams, 
Skype eller Zoom. Samtliga aktiviteter i bolaget kopplas 
till målen i affärsplanen.  

Där
företagare 

möts!

ÅRSBERÄTTELSE 2020 | 9



10 | ÅRSBERÄTTELSE 2018

A K T I V I T E T E R  2 0 2 0

”Eksjö.nu ska aktivt medverka till 
att utbilda, engagera och påverka 

kommunens politiker och tjänstemän 
för att få en mer serviceinriktad 

förvaltning. Detta för att bidra till att 
förändra politiker och tjänstemäns 

attityder till företagande.”

»  UTB I LDN I NG

Eksjö.nu arrangerar utbildningar utifrån medlemsföretagens behov, i egen regi och i samarbete 
med andra aktörer. Bidrar till att öka antalet medlemmar och att svara upp mot medlemmarnas 
behov.

Under 2020 fortsatte Eksjö.nu:s samarbete med 
Nuvab, näringslivsbolaget i Vetlanda kommun, 
där medlemmar i Eksjö.nu har tillgång till hela 
utbudet i Nuvabs utbildningsprogram till samma 
pris och villkor som Nuvabs egna medlemmar. 
Samarbetet har fungerat bra och inneburit ett 
brett utbildningsutbud. 

Egna utbildningar

Under året genomfördes tre starta-eget-
utbildningar, varav en riktad till SFI-studenter. 
I samarbete med Science Park genomfördes 
en utbildning i e-handel om två tillfällen i 
Mariannelund under hösten.  

I takt med att utbildningssamordnare under året 
ställt om sina aktiviteter till digitala föreläsningar 
har medlemmarna fått tillgång till ett bredare 
utbud av utbildningstillfällen, föreläsningar och 
workshops. 

Skola-näringsliv 

UF-företagare på Eksjö gymnasium har vid två 
tillfällen fått möjlighet att pitcha sina idéer inför 
jury, varav ett Alumninäste i samarbete med Ung 
Företagsamhet i Jönköping. Flera medarbetare på 
Eksjö.nu har under året varit UF-rådgivare.  
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»  POLITI K OCH NÄR I NGSLIV

Eksjö.nu ska aktivt medverka till att utbilda, engagera och påverka kommunens politiker och 
tjänstemän för att få en mer serviceinriktad förvaltning. Bidra till att förändra politiker och tjänstemäns 
attityder till företagande. 

Företagsbesök

Som ett led i att öka förståelsen och dialogen mellan 
kommun och näringsliv arrangerades under året 
företagsbesök för representanter från Tillväxt- och 
utvecklingsnämnden dit även kommunledningen 
bjöds in. 

Bolagets egna företagsbesök var av förklarliga 
skäl färre än normalt. Betydligt fler har däremot 
kontaktats via telefon, mejl och digitala alternativ och 
stödsamtal har under året varit en viktig del i arbetet. 

Innan andra vågen av pandemin gjorde Eksjö.nu:s vd 
och ordförande en turné till små och stora företag i 
hela Eksjö kommun för att diskutera aktuella frågor 
och eventuell stöttning med anledning av pandemin. 
Eksjö.nu:s vd och affärsutvecklare gjorde under hela 
2020 besök hos företag flera gånger varje vecka. 

Företagsklimat i toppklass

Under året har Eksjö.nu i samarbete med 
samhällsbyggnadssektorn fortsatt arbetet med att 
ta fram en modifierad och lokalt anpassat variant 
av den så kallade Rättviksmodellen. Med smartare 
arbetssätt kring avgifter, kommunikation, rättelser mm 
är målet att öka användarvänligheten och göra mötet 
mellan tillsynspersonal och småföretagare smidigare, 
enklare och mer betydelsefullt. Arbetet omfattar alla 
tjänstemän. För att nå ett företagsklimat i toppklass 
krävs en laginsats, där alla medarbetare i kommunen 
måste göra sitt bästa samt ha en tillåtande grundsyn 
och hjälpa företagaren rätt. Viljan att göra bättre 
måste vara större än rädslan att göra fel, vilket 
också ställer krav på den politiska ledningen att ge 
medarbetarna rätt verktyg och en grundtrygghet att 
våga tänka nytt. 

En workshop i starta-eget har genomförts med 
tillväxt- och utvecklingssektorns nämndpolitiker.  
Eksjös placering i kommunrankingen presenterades 
i samarbete med Svenskt Näringsliv och 
dialogluncherna genomfördes som planerat. 
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Motivering: 
”Att peka på en enskild insats är omöjligt. Årets ta-
sig-församhetspristagare har ständigt en lång rad nya 
idéer för att nå sina mål och visioner. Orädd och med en 
smittande energi och entreprenörsanda genomför han den ena 
satsningen efter den andra. Att branschen som helhet befinner sig 
i en djup kris tycks han ignorera och utvecklar målmedvetet befintliga 
verksamheter samtidigt som han skapar nya. Hans gästfrihet är numera 
känd från norr till söder och genom generositet, samarbete och ett stort 
kontaktnät placerar han hela Eksjö på den svenska matkartan.”

»  NÄR I NGSLIVSFESTE N 

Varje år arrangerar Eksjö.nu företagarnas egen firmafest, där förebilder inom näringslivet 
hyllas och företagare och politiker får tillfälle att mötas under lättsamma former. Bidrar till att 
öka antalet medlemmar, svara upp mot medlemmarnas behov, samt att öka förståelsen mellan 
företagare och politiker. 

Näringslivsfesten 2020 flyttades fram på grund 
av pandemin. De flesta av årets priser dela-
des i stället ut i samband med att Anna Gillek, 
Svenskt Näringsliv, presenterade årets ranking 
på en dialoglunch. Ett begränsat antal företaga-
re, politiker och tjänstemän deltog i lunchen, den 
efterföljande diskussionen och den högtidliga 
prisutdelningen. 

Eksjö.nu:s eget pris, Årets ta-sig-församhetspris, 
som årligen delas ut till ett företag som vågar 
och ser möjligheterna i Eksjö kommun, gick till 
Jonas Persson, Eksjö Stadshotell. 

Foto: Johan Lindqvist

Foton: Johan Lindqvist
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ÖVRIGA PRISTAGARE OCH PRISUTDELARE:

Årets företagare:  
Frida Scherdén och Oskar Lindholm, 
Lindholmsgruppen  
(nomineras av allmänheten, utses av 
Företagarna Höglandet) 

Årets unga företagare:  
Linnea Henrysson, Björnstorps Potatis 
(nomineras av allmänheten, utses av 
Företagarna Höglandet)

Årets butik:  
Oak lake Barbershop (nomineras av kunderna, 
utses av oberoende jury och delas ut av Eksjö 
handel)

Årets landsbygdsföretag:  
Komtillmåtta Lantbruk  
(utses av LRF:s kommungrupp) 

Årets nytänkare:  
Sushi Tree AB (utses av Science Park) 

Årets turismpris: 
Eksjö Camping & Konferens (utses av tillväxt- 
och utvecklingssektorn, Eksjö kommun)  

Årets UF-företag:  
Hampa Design UF (utses av Eksjö gymnasium, 
delas ut av Swedbank) 

Årets unga företagare i Jönköpings län:  
Filip Hjelmland, Hjelmland Racing  
(utses av Företagarna)

Foto: Johan Lindqvist

A K T I V I T E T E R  2 0 2 0

Foto: Carina Engqvist 
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Ett övergripande och ständigt pågående arbete som bidrar till att uppnå samtliga mål i affärs-
planen. Förutom löpande information om vår verksamhet och våra aktiviteter handlar insatsen 
om att marknadsföra våra medlemsföretag, lyfta goda exempel och att visa upp Eksjö som en 
attraktiv kommun.  

BREVET HEMIFRÅN 

Det digitala nyhetsbrevet Brevet hemifrån är 
Eksjö.nu:s i särklass mest effektiva kanal för att 
sprida goda nyheter från hela Eksjö kommun. Un-
der året har Brevet hemifrån bland annat lyft spe-
cifika branscher, som soloföretagare inom gröna 
näringar, nystartade restauranger och framgångs-
rika företag inom träindustrin. Artiklarna, som är 
öppna och tillgängliga för alla, har marknadsförts 
och fått god spridning på Facebook, Instagram 
och LinkedIn. Eksjö.nu äger och driver Brevet 
hemifrån. Bolagets VD är ansvarig utgivare. 

www.brevethemifran.se 

BREVET HEMIFRÅN SPONSRAS AV: 

 • Eksjö kommun

 • Bruzaholms Bruk 

 • Olsbergs Hydraulics 

 • Itolv AB

 • Eksjöbostäder/Eksjö Kommunfastigheter

 • HjältevadsHus

 • Sherwin-Williams

 • Vux i12 

»  I N FOR MATION OCH MAR KNADSFÖR I NG 
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JOBB- OCH FRAMTIDSMÄSSAN  

I januari arrangerade Eksjö.nu i samverkan med 
näringslivsenheten samt Vetlanda och Sävsjö 
kommuner en jobb- och framtidsmässa i Vetlan-
da. Ett tiotal arbetsgivare från Eksjö, varav flera 
medlemsföretag, tog tillfället att visa upp sig 
på mässan. Science Park, Eksjö.nu och projekt 
Förtur hade egna montrar, där många värdefulla 
möten med både gymnasieungdomar och före-
tagare ägde rum. Kontakter som gett resultat, 
bland annat som nyetablering i Eksjö. 

WEBB OCH SOCIALA MEDIER   

Under hösten startade arbetet med Eksjö.nu:s 
nya moderniserade hemsida, som lanseras i 
början av 2021. På Facebook har såväl Eksjö.
nu som Brevet hemifrån passerat 1000 följare. 
Även på Instagram stiger siffrorna. I december 
bjöds medlemsföretag in att delta med erbju-
dande i Eksjö.nu:s digitala julkalender. 

Foto: Magnus Östberg
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Eksjö.nu driver och/eller medverkar i 
externt finansierade utvecklingsprojekt 

exempelvis EU-projekt som gynnar 
medlemsföretagen. 

Arbetsgivare i Förtur – framgångsrik medflyttarservice:

 • Bruzaholms Bruk
 • Eksjö kommun
 • Försvarsmakten (SWEDEC & Ing 2)
 • Hultsfreds kommun
 • IKEA Industry Hultsfred
 • Mercatus Engineering
 • Metallfabriken Ljunghäll
 • Olsbergs Hydraulics
 • Plannja 
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Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling: Europa 

investerar i landsbygdsområden

Arbetsgivare i Förtur – framgångsrik medflyttarservice:

 • Bruzaholms Bruk
 • Eksjö kommun
 • Försvarsmakten (SWEDEC & Ing 2)
 • Hultsfreds kommun
 • IKEA Industry Hultsfred
 • Mercatus Engineering
 • Metallfabriken Ljunghäll
 • Olsbergs Hydraulics
 • Plannja 

 • Region Jönköpings län
 • Sherwin Williams
 • Svensk Tryckgjutning
 • Vimmerby kommun
 • Åbro Bryggeri
 • SiS ungdomshem Långanäs 
 • Astrid Lindgrens Värld 
 • Eksjöhus 
 • Wikan Höglandet  

»  UTVECKLI NGSPROJ E KT 

FÖRTUR – framgångsrik medflyttarservice 

För att hjälpa företagen att skapa en långsiktigt hållbar rekrytering och bidra till att 
fler familjer etablerar sig och stannar i området driver Eksjö.nu projektet Förtur – 
framgångsrik medflyttarservice, med medel från Astrid Lindgrens Hembygd. 

På den digitala plattformen, som nås via en personlig inbjudan och inloggning via 
Brevet hemifrån, kan arbetsgivaren publicera lediga tjänster och medflyttaren lägga 

upp sitt CV. Genom en kalender för aktiviteter kan även nyinflyttade hitta varandra. 
Totalt är 18 arbetsgivare i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner kopplade till 

projektet. Tillsammans svarar de för cirka 20 000 arbetstillfällen. 

Under 2020 tvingades projektet att ställa om på grund av pandemin. Färre företag hade 
behov av nyanställning och inflödet av medflyttare blev mindre än beräknat. Det blev 

också svårt att genomföra de planerade aktiviteterna på grund av restriktionerna. Därför 
togs beslutet att förlänga projektet till hösten 2021. Förlängningen påverkar inte budgeten. 

Projektet har under året fokuserat på mindre och enskilda möten och projektledarna har via 
telefon och mejl varit behjälpliga i samband med anställningar, företagsstarter/etablering, 

inflyttning och förmedling av bostäder. 

Projektet och dess möjligheter har vid två tillfällen under året presenterats för nyanställda på 
Eksjö Garnison. Presentationerna har lett till nya kontakter, varav en familj nu är på väg att flytta 

till Eksjö. 

Under hösten genomfördes två guidade stadsvandringar för nyinflyttade, en i Vimmerby och en i 
Eksjö, vilket gav uppskattade och värdefulla kontakter. Vid årsskiftet fanns 15 CV publicerade på 

plattformen.  

Se & hör – landsbygd 

Genom Astrid Lindgrens Hembygd fick Eksjö.nu en leadercheck för att skapa en podcast som ska gynna 
företagsamheten. Projektet omfattar utbildning för att skapa professionella och konkurrenskraftiga program, 

som kan uppmärksamma nyheter, omvärldsbevakning, utbildning, tips och intervjuer med intressanta gäster. 
Podden blir ytterligare en kanal, där man kan lyssna och inspireras var man än är, vilket ökar tillgängligheten för 

bolagets medlemmar. Projektet avslutades strax innan årsskiftet och sändningarna påbörjas 2021.  

Medverkan i andra projekt 

Eksjö.nu har varit med och utformat ytterligare två projekt; kompetensutvecklingsprojektet #Attraktivindustri, som nu 
är inne på sitt tredje och sista år, och det helt nya besöksnäringsprojekt som ska stötta företag i Eksjö, Vimmerby och 

Hultsfreds kommuner. Båda projekten omsluter miljonbelopp och genom representation i styrgrupperna kan Eksjö.nu 
vara med och påverka inriktning och genomförande.  
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Har du frågor?  
Funderar du på att etablera dig i Eksjö?  
Söker du lokaler eller vill du starta ett  

helt nytt företag från grunden?
Då kan vi hjälpa dig på resan! Med vägledning, personlig 

rådgivning och affärsutveckling hjälper vi dig i ditt företagande. 
Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!  

Du når oss via mejl eller på telefon 0381-362 71

Foto: Maj Löfberg

P E R S O N A L

Ida Fredman,  
AFFÄRSUTVECKLARE

ida.fredman@eksjo.se
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Marie Brask, VD
marie.brask@eksjo.se

"Eksjö.nu — Enkelt, 
professionellt och med 
drivkraft"

Jennie Heimdal,
NÄRINGSLIVSUTVECKLARE 
(FÖRÄLDRALEDIG)
jennie.heimdal@eksjo.se
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Eksjö.nu AB, 556457-2658, med säte i Eksjö får härmed 
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten

Bolaget har som ändamål att inom ramen för den kommunala kompetensen verka för att bredda och 
stimulera näringslivet i kommunen och medverka till att öka sysselsättningen. Detta skall åstadkommas 
genom att göra det enklare för företag att driva och utveckla affärer i Eksjö kommun bl.a. genom att få 
till stånd ett mer personligt engagemang hos dem som arbetar med dessa frågor. 
Bolaget ska vara verktyg för partnerskap mellan företag och kommun och företag emellan. 

Väsentliga händelser under året

Med anledning av Covid-19 har vi under 2020 fått ställa om de flesta av våra fysiska träffar till digitala 
alternativ vilket lett till minskade kostnader. Exempel på aktiviteter som ställts om är näringslivsluncher, 
näringslivsfest, frukostmöten, kvällsaktiviteter och fysiska nätverksträffar. Företagets projekt har inte 
påverkats av pandemin. 

Flerårsöversikt

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

Eget kapital

Vid årets början
Omföring av föreg. års vinst
Årets resultat
Vid årets slut

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 450 589 disponeras enligt följande:

balanserat resultat
årets resultat
Totalt

disponeras för
balanseras i ny räkning
Summa

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.

450 590
74 803

525 392

525 392
525 392

Resultatdisposition

2020
1 550

149
81

Aktie- 
kapital

562 000

562 000

2019
1 743

81
80

Reserv- 
fond
200

200

2018
1 768

-21
93

Balanserad 
vinst

420 035
30 555

450 590

Belopp i tkr
2017
1675

20
75

Belopp i kr
Årets
vinst

30 555
-30 555
74 803
74 803

Belopp i kr

Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 0
Eksjö.nu AB • 556457-2658 
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3 (7)Eksjö.nu AB
556457-2658

Resultaträkning
2020-01-01 2019-01-01

Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 1 549 789 1 743 288
Övriga rörelseintäkter 143 979 409 979
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 1 693 768 2 153 266

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -1 543 721 -2 063 784
Personalkostnader 2 761 -5 594
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella  och immateriella anläggningstillgångar – –
Summa rörelsekostnader -1 542 960 -2 069 378

Rörelseresultat 150 809 83 888

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter – –
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 438 -2 592
Summa finansiella poster -1 438 -2 592

Resultat efter finansiella poster 149 371 81 296

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -45 413 -20 324
Summa bokslutsdispositioner -45 413 -20 324

Resultat före skatt 103 958 60 972
Skatter
Skatt på årets resultat -29 155 -30 417
Årets resultat 74 803 30 555
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4 (7)Eksjö.nu AB
556457-2658

Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 – –
Summa materialla anläggningstillgångar – –

Summa anläggningstillgångar – –

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 10 000 160 820
Övriga fordringar 67 089 257 713
Skattefordringar 13 350 14 606
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 232 –
Summa kortfristiga fordringar 105 670 433 139

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 400 000 400 000
Summa kortfristiga placeringar 400 000 400 000

Kassa och bank
Kassa och bank 959 660 492 220
Summa kassa och bank 959 660 492 220

Summa omsättningstillgångar 1 465 331 1 325 359

SUMMA TILLGÅNGAR 1 465 331 1 325 359
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5 (7)Eksjö.nu AB
556457-2658

Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 562 000 562 000
Reservfond 200 200
Summa bundet eget kapital 562 200 562 200

Fritt eget kapital
Balanserad vinst 450 590 420 035
Årets resultat 74 803 30 555
Summa fritt eget kapital 525 392 450 590

Summa eget kapital 1 087 592 1 012 790

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 116 841 71 428
Summa obeskattade reserver 116 841 71 428

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder – –
Övriga skulder 63 106 40 628
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 197 792 200 513
Summa kortfristiga skulder 260 897 241 141

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 465 331 1 325 359
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Noter

Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgångar  Inventarier, verktyg och installationer 5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som  
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Anställda och personalkostnader

Personal

Medelantalet anställda
Bolaget har under år 2020 köpt in sina tjänster istället för att 
ha egen anställd personal.

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden
- Vid årets början
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
- Vid årets början
- Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 4 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

Eventualförpliktelser

2020-12-31

39 412
39 412

-39 412
–

-39 412

–

2020-12-31

Inga

Inga

2019-12-31

39 412
39 412

-39 412
–

-39 412

–

2019-12-31

Inga

Inga

2020-12-31
–
–

2019-12-31
–
–
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Ledamöter i styrelsen 2020

Styrelseordförande 

Roger Didrick

Vice ordförande

Kristina Carlo

Ord. ledamöter
Daniel Erkenborn
Fredrik Larm
Fredrik Leiner
Tord du Rietz
Annelie Hägg
Simon Karlsson

Suppleanter 

i styrelsen 

Irene Thorn-Andersen

Johan Karlsson

Ola Davidsson

Per Nelzén

Sebastian Hörlin

Magnus Berglund

Nina von Krusenstierna

Andreas Brantgården

Besöksadress: Förvaltningshuset plan 1, Södra Kyrkogatan 4 | info@eksjo.nu | www.eksjo.nu


