Företagsskola
för nyanlända

Våra samarbetspartners:

Starta företag
Många drömmer om att starta eget företag för att försörja sig själva och sin
familj. I de flesta utomeuropeiska länder ser egenföretagandet annorlunda ut
än i Sverige, inte bara kulturellt utan även när det gäller lagar och
förordningar. Att starta och driva ett företag i Sverige utan kunskap om vad
som gäller, innebär ett stort ekonomiskt risktagande. Om det blir fel kan det
få konsekvenser långt in i framtiden.
Syftet med Företagsskola på lätt svenska är att entreprenörer med utländsk
bakgrund, ska få stöd hela vägen från affärsidé till det att företaget bildas
och affärsverksamheten är igång. Allt för att vägen till företagande ska vara
så smidig som möjligt. Företagsskola på lätt svenska ger deltagarna de
grundläggande kunskaperna i vad som krävs och vad som är viktigt att
tänka på i samband med starten av ett företag. De får även möjlighet att
ställa frågor och analysera sin företagsidé.

Vår metod - från idé till etablering
En Väg In jobbar tillsammans med och stöttar den enskilde personen hela vägen mot det egna
företagandet. Från tanken om att starta ett företag, ibland med en tydlig vision och ibland med vag idé
får personen genom samtal hjälp att se vägen till målet. Det enskilda samtalet tangerar ibland även det
medmänskliga samtalet, vilket visar på hur viktigt det är att stötta med ett helhetsperspektiv. Hjälp att
exempelvis hitta lämplig lokal, möjlig finansiering och besök på bank är exempel på praktiskt stöd som
En Väg In kan bistå med. Genom att erbjuda Företagsskola på lätt svenska får personen ytterligare
möjlighet att utforska sin affärsidé och pröva den mot omvärldens faktiska omständigheter, exempelvis
lagar, regler, kundunderlag och ekonomi.

Företagsskola på lätt svenska

Företagsskolan på lätt svenska innebär träff vid fyra tillfällen hålls i 3 timmar vid varje tillfälle. I detta
avsnitt får du mer information om kursens innehåll, utbud och samarbetspartners.

ALMI - allmän företagsrådgivning

Kursmaterialet som används är Almis Företagarskolan.
Företagsrådgivningen leds av erfarna affärsrådgivare. Deltagarna får lära sig hur de gör en affärsplan
och etablerar företaget. De får kunskap om innehållet i de olika delar och vad de ska tänka på inför
och efter företaget startat. De får också möjlighet att bilda nätverk som de kan ha nytta av i sitt
framtida entreprenörskap.
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Deltagarna får:
 Möjlighet att testa sin affärsidé
 Träffa andra i samma situation som dem
 Kunskap om finansieringslösningar
 Kunskap om nätverk och olika möjligheter i etableringsfasen.
För att få ut det mesta av utbildningen bör deltagarna innan kursstart arbetat igenom sin affärsidé.
https://www.almi.se/Aktuellt/Sa-skriver-du-en- affarsplan
Nya svenskar har ofta inte samma förutsättningar att starta företag som svenskar. Det beror på
en rad faktorer, men ofta på svårigheterna att presentera en affärsidé och affärsplan på ett
övertygande sätt. Brister i det svenska språket och begränsade kunskaper om regelverk som
styr företagandet i Sverige, är ytterligare faktorer.
En fullfjädrad och framgångsrik företagare blir ingen enbart genom att studera, men kunskaperna kan
bli till en god hjälp på vägen.
Företagsskolan är för dem som …
 Vill veta mer om vad det innebär att starta och driva ett företag.
 Som vill vara väl förberedd inför företagsstarten.
 Redan drivit ditt företag en tid men som vill få mera kunskaper, tips och verktyg för
att utveckla verksamheten ytterligare.
I Företagsskolan på lätt svenska får de bekanta dig med en mall till affärsplan redan från början. Efter
hand som deltagarna går vidare i avsnitten får de bättre grepp om vad affärsplanen för det nya
företaget ska innehålla. Så småningom har de upprättat sin egna affärsplan.
De fyra kurstillfällena innehåller mycket information gällande administration, juridik och en del
ekonomi. Stort fokus ligger på att deltagarna ska bekanta sig med de olika begreppen.

Skatteverket - moms /skatter och deklarationer

Innan man kan starta sitt företag och förverkliga sin affärsidé, måste man välja vilken juridisk
beteckning företaget ska ha och vilken typ av bolagsform man ska välja. Företagaren måste bestämma
om verksamheten ska drivas som exempelvis aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. Föreläsaren
från Skatteverket ger tips och råd.
Därefter är det dags att:
 Registrera företaget
 Ansöka om godkännande för F-skattsedel
 Ta reda på hur momsen fungerar.
 Hur ofta man ska deklarera (moms/skatt)

Länsstyrelsen - finansiering

Det finns olika typer av nystartsbidrag att söka. Alla, oavsett bakgrund, ska ha samma inflytande och
tillgång till de resurser som satsas på tillväxt. Syftet är att hjälpa små och nystartade företag att
utveckla sin verksamhet.
Länsstyrelsen berättar om olika typer av ekonomiskt stöd och vilka krav man ska uppfylla för att få de
beviljade. De kan ge stöd till exempelvis tillverkningsmaskiner, inventarier, datorer, mobiltelefoner
och liknande samt marknadsföring, kostnader för patent, konsulttjänster, investeringar.
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Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning - tillstånd och ansökningar
Om entreprenören planerar att bygga, riva eller göra vissa markarbeten för att kunna starta sitt
företag krävs tillstånd i form av exempelvis bygglov och rivningslov. Det ansöker man om hos sin
kommun. Tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om hur.

De berättar också om vad som gäller vid exempelvis förhandsbesked, ändrad användning av befintlig
lokal, ändringar som påverkar brandskyddet, byggfelsförsäkring och ansökningshandlingar.
För den som ska starta eller ta över en redan befintlig livsmedelsverksamhet krävs bland annat en
anmälan om registrering av livsmedelsanläggning och godkännande av livsmedelsanläggning. Det
ställs också vissa krav på livsmedelslokaler och livsmedelshygien. Företagaren måste också känna till
reglerna om information om märkning av livsmedel.
Den som ska driva en restaurang, pizzeria, café, livsmedelsbutik eller liknande, måste se till att maten
är säker att äta. Kunderna ska också kunna få information om innehållet i maten.
Föreläsare från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning ger en inblick i livsmedelslagstiftningen.

Södra Dalarnas Sparbank – budget och ekonomi

En representant för banken ger svar på frågor om hur man bäst lägger upp en budget och får en enkel
överblick över sitt företags ekonomi.
Kursdeltagarna får tips om:
 Hur de enkelt gör sin ”starta eget- budget”.
 Banklån för att starta eget
 Vad det finns för finansieringsmöjligheter.
 Hur man förbereder sig och presenterar sin affärsplan på banken
 Företagskonto med bankgiro
 Hur det fungerar med bankkort ”företag” kopplat till ett konto
 Internetbanken och företagsappen
 Swish-företag

Entreprenör – så här gjorde jag
En lokal företagare med utländsk bakgrund besöker företagsskolan och berättar om hur hen
gått tillväga och tagit sig över eventuella hinder som uppkommit på vägen.
Deltagarna får möjlighet att lära av andras misstag och inte minst - ta del av erfarenheter av
personer som befunnit sig i samma situation, och som lyckats.
För mer information kontakta
Ellina Zapolskaia, 070-351 09 42,
ellina@hedemoranaringsliv.se

Våra samarbetspartners:
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