
FAQ – Frågor och svar från Arbetsförmedlingen  
 
Tack för ert deltagande och Inger hälsar att hon tycker det är jätteledsamt att hon inte 
kunde logga in för att kunna svara på era frågor direkt. Vi har gjort vårt bästa för att ta reda 
på svar till era frågor, så här kommer dem; 
 
1. Får man 6 månader eller 1 års bidrag? 

Om perioden för Starta Eget Bidraget påbörjas innan (efter beslut av AF och 
den arbetslöse) gäller 1 års bidrag för alla. Efter den 31/12 2020 återgår det till 
6 månader, som det ser ut idag. Så påbörjas perioden 1/1 2021 så är det för 6 
månader. 

 
2. Kopplat till Starta Eget Bidraget är det upp till 20h mentorskap, vem är det med? 

AF köper in denna tjänst av Aredu vad gäller affärsplan och mentorstimmar. 
 
3. Kan man ta extrajobb samtidigt som man driver sitt företag? 

Ja det kan man. Under tiden man är egenföretagare är man utskriven från AF 
och det betyder att man kan ta extra jobb, driva eget hur man själv önskar. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att affärsplanen bedöms på huruvida företaget 
kan tänkas bli lönsamt och att det kan ge en varaktig försörjning efter Starta 
Eget Bidrags-perioden. 

 
4. Om man vet att man inte kommer kunna ta över en lokal förrän tex. mars nästa år. Kan 
personen redan nu söka Starta Eget Bidrag? 

Ja efter arbetssökanden fått OK från AF och handläggaren att Starta Eget Bidrag 
beviljas så kommer man överens om startdatum för bidraget. Handläggaren 
kan inte skjuta på det hur länge som helst men några veckor går säkert bra. 
Tanken är att man ska jobba med sitt företag oavsett man har lokal eller inte. 

 
5. Ersättning vid funktionshinder godkänns, oftast, endast i samband med att man blir 
godkänd för Starta Eget Bidraget. Om det ska godkännas utanför ordinarie bidragsansökan 
får den arbetslöse inte ha något registrerat företag. 
 
6. Om tre personer ska starta företag och en säger upp sig från sin nuvarande anställning, 
kan den personen också söka starta eget? Kan de övriga två starta med Starta Eget Bidrag 
och den tredje söka vid ett senare tillfälle? Görs bidragsbedömningen individuellt eller hur 
går man tillväga? 

- När en person säger upp sig själv får den personen oftast 45 dagar karens. 
Under den tiden kan man inte söka Starta Eget Bidrag. Dubbelkolla alltid med 
din A-kassa för det är A-kassan som gör bedömningen ang. karens!! 
- Den tredje personen, som sa upp sig från sin nuvarande anställning, kan inte 
söka Starta Eget Bidrag för samma företag som de andra två ev. fått godkänt 
bidrag för. I och med att företaget är startat och man önskar vara delaktig i det 
företaget anses man isf redan vara en företagare. 
- Bidragsbedömningen görs individuellt, men det ska framgå att man ska starta 
tillsammans vilket det gör i affärsplanen. Alla tre söker med samma affärsplan 



men bedömningen sker individuellt. Så ja en kan få godkänt men inte de andra 
två… 

 
7. Starta Eget Kurs, var när och hur? 

Starta Eget Kurserna erbjuds via Eductus och är en digital 5-veckors utbildning. 
Denna kurs kan man delta på oavsett man kan/ska söka Starta Eget Bidrag. Om 
du är intresserad av att få mer information kontakta: 
sophie.hansson@eductus.se med frågan om när de har nästa informationsträff. 

 
Arbetsförmedlingen vill skicka med att det alltid görs en ”snabbaste vägen till försörjning 
test”. Om din kompetens är starkt efterfrågad av arbetsgivare på arbetsmarknaden så 
prioriteras anställning. Ta gärna hjälp av Yrkeskompassen för att kolla vad som gäller för dig 
och ditt yrke/jobb. 
 
Hoppas vi fick med alla frågor hör annars av dig till: karlshamn@nyforetagarcentrum.se så 
ska vi se hur vi kan hjälpa dig. 
 
Mer info om NyföretagarCentrum hittar du här; 
www.nyforetagarcentrum.se/blekinge  
 
Vi förmedlar ppt:n så fort vi har fått OK på att vi kan göra det från AF.  
 
Ovan frågor och svar är med reservation för ändringar. Det sker många och snabba 
förändringar hos Arbetsförmedlingen så var uppmärksam och fråga alltid din handläggare 
om du undrar något! 
 
Karlshamn 2020-09-28 
 
 
 


