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Starta eget-kurs 
för invandrare

Vi erbjuder dig som vill starta företag i Sverige att ansöka om deltagande i vår starta eget-kurs "Vägledning till svenskt 
företagande" där du lär dig hur man driver företag i Sverige, om bolagsformer, skatter, finansiering och lagstiftning. 

Kursen omfattar sex seminarier vilka genomförs dagtid, en dag per vecka, fem timmar per dag under sex veckor, totalt 
30 timmar. Kursen är kostnadsfri.

Kursen är riktad till invandrare som drivit företag i sitt hemland och/eller som vill starta eget företag i Sverige. Målet 
med kursen är att du ska få en ökad kunskap i följande ämnen:

Mailadress: 
vastraostergotland@nyforetagarcentrum.se 

Postadress:
NyföretagarCentrum Västra Östergötland
Drottninggatan 50
591 27  Motala

Ytterligare information:
Ingela Lindefelt: 070-518 26 09 
ingela.lindefelt@nyforetagarcentrum.se

Att driva företag i Sverige
Hur funkar det i Sverige?
Skatter och moms.
Lagar och tillstånd. 
Bolagsformer och företagsregistrering.

Affärsplanen - ditt viktigaste dokument
Att bygga en affärsidé.
Alla rubriker för en komplett affärsplan.

Ekonomi & Finansiering
Budgetering.
Bokföring och redovisning.
Hur kan jag låna pengar?
Vad behöver jag innan jag kontaktar banken 
eller Almi om ett lån?

Juridik & avtal
Avtal.
Köp.
Fordringsrätt.

Ansvaret som arbetsgivare och egen företagare
Arbetsgivaravgifter/egenavgift.
Försäkringsskydd för dig och ditt företag.
Trygghet och sparande.
Vad gäller för dig som arbetar i ett aktiebolag du äger? 
Vad gäller för regler om jag vill anställa i min enskilda 
firma?

Marknadsföring & sälj
Entreprenörskap – där framgången finns i ditt huvud.
Vilka är dina styrkor och svagheter?
Planerad marknadsföring.
Vad behöver jag tänka på när jag ska sälja?

VAD KRÄVS FÖR ATT DELTA?
ATT DU FÖRSTÅR LÄTT SVENSKA 

 ATT DU HAR EN AFFÄRSIDÉ
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På vår hemsida, www.nyforetagarcentrum.se/vastraostergotland, hittar du mer information om kursen och om hur du 
ansöker. Ansökningsblankett finns även här på baksidan. Om du är intresserad av att delta, skicka in din ansökan via 
mail eller vanlig post.



Ansökan till Starta eget-kurs för invandrare

Namn:

Adress:

Personnummer:

Mailadress:

Telefon:

Beskriv din affärsidé:

För dig som är ny i Sverige och förstår lätt svenska

Kontaktperson Arbetsförmedlingen:

Mailadress:

Telefon:

Kontaktperson SFI:

Mailadress:

Telefon:

NyföretagarCentrum Västra Östergötland, Drottninggatan 50, 591 27  Motala. Tel: 0141 – 510 71
Besöksadresser: Drottningg. 50, Motala.  Klosterledsgatan 35, Kommunhuset, Vadstena.

Mail: vastraostergotland@nyforetagarcentrum.se   Hemsida:  www.nyforetagarcentrum.se/vastraostergotland

Har du varit företagare i ditt hemland?

Genomförd Sfi-nivå:

Ja Nej

A B C D

Genom att fylla i och skicka in dessa uppgifter samtycker du till att 
NyföretagarCentrum tar emot och lagrar uppgifterna. Om du vill veta mer 
om hur vi behandlar personuppgifter hittar du vår personuppgiftspolicy på 
vår hemsida www.nyforetagarcentrum.com


