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Många branscher, däribland besöksnäringen, 

kulturella och kreativa näringar, handel samt andra 

tjänstenäringar har drabbats hårt av pandemin. 

Nu kan dessa och andra branscher kostnadsfritt 

få stöd och rådgivning via Nyföretagarcentrum 

i Sörmland och Stua. Från 1 juni och cirka 2,5 

år framåt driver Region Sörmland, Stua och 

Nyföretagarcentrum i Sörmland en insats 

via medel från React, europeiska regionala 

utvecklingsfonden och Region Sörmland.

NyföretagarCentrum i gemensam insats med Region 

Sörmland och Stua, för att stötta företagare med rådgivning.
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Ett anpassat stöd till utrikesfödda som driver 

eller vill starta företag via Nyföretagarcentrum 

i Sörmland: https://www.nyforetagarcentrum.se/

eskilstuna/

En företagslots och rådgivning till företag i 

svårigheter med anledning av pandemin via Stua  

https://www.destinationsutveckling.com/

foretagsradgivning

Nyföretagarcentrum

Destinationsutveckling



VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ NÄR JAG SKA STARTA MITT FÖRETAG?

3 STEG TILL EGET FÖRETAG

3 STEG TILL EGET FÖRETAG

3 STEG TILL EGET FÖRETAG

ATT STARTA OM JAG HAR FÖRSÖRJNINGSSTÖD

MITT FÖRETAG & BANKEN

HOW TO BE A SELLER ON AMAZON

25 augusti – 17:00 - 18:00 (Digitalt)

21-23 september – 17:00 - 18:30 (Digitalt)

7-9 september – 17:00 - 19:00 (Digitalt)

26-28 oktober – 17:00 - 18:30 (Digitalt)

18 oktober – 17:00 - 18:00 (Digitalt)

13 september – 17:00 - 18:00 (Digitalt)

29-30 september – 17:00 - 18:15 (Digitalt)

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

PROGRAM - HÖSTEN 2021

PÅ LÄTT SVENSKA OCH ARABISKA

PÅ SVENSKA 

PÅ LÄTT SVENSKA OCH ARABISKA

PÅ LÄTT SVENSKA OCH ARABISKA

PÅ LÄTT SVENSKA OCH ARABISKA

PÅ LÄTT SVENSKA OCH SOMALISKA

IN ENGLISH
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3 STEG TILL EGET FÖRETAG

3 STEG TILL EGET FÖRETAG

3 STEG TILL EGET FÖRETAG

3 STEG TILL EGET FÖRETAG

3 STEG TILL EGET FÖRETAG

WHAT ARE THE RULES WHEN IMPORTING FROM THIRD COUNTRIES? 

ATT STARTA FÖRETAG INOM LIVSMEDEL & RESTAURANGBRANSCHEN

16-18 november – 17:00 - 18:30

9-11 november – 17:00 - 19:00 (digitalt)

23-25 november – 17:00 - 18:30 

6 december – 17:00 - 18:00 (Digitalt)

30 november och 1-2 december – 17:00 - 18:30 (Digitalt)

14 - 16 december – 17:00 - 18:30

8 november 17:00 - 18:00 (Digitalt)

NOVEMBER

NOVEMBER/DECEMBER

PÅ LÄTT SVENSKA OCH ARABISKA

PÅ SVENSKA

PÅ ARABISKA

PÅ LÄTT SVENSKA OCH ARABISKA

PÅ LÄTT SVENSKA OCH TIGREANSKA

IN ENGLISH 

PÅ LÄTT SVENSKA OCH ARABISKA

OXELÖSUND 

KOORDINATEN 

ESKILSTUNA 

MUNKTELL SCIENCE PARK

KATRINEHOLM 
AVA-HUSET
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S. 10
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Vad behöver jag tänka på när 
jag ska starta mitt företag? 

Kursföreläsare

Vi kommer bland annat gå igenom: 

• Vad är affärsplan och varför behöver jag göra den?

• Bolagsformer 

• Finansieringsformer 

• Tips och råd samt svar på dina frågor

Välkommen till en digital informationsträff som riktar 

sig till dig som vill veta mer om att starta och driva 

företag i Sverige. Informationsträffen kommer vara på 

lätt svenska men vi översätter svåra ord till arabiska.

Urban Wallin
Rådgivare,  

NyföretagarCentrum

Mahfouz Hebrawi
Rådgivare,  

NyföretagarCentrum

25 augusti – 17:00 - 18:00 (Digitalt)

PÅ LÄTT SVENSKA & ARABISKA

Anmäl dig via hemsidan 
https://www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna/
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Kursföreläsare

Mitt företag & banken
PÅ LÄTT SVENSKA & ARABISKA

I detta seminarie kommer vi prata om den hjälp och 

tjänster som banken ger dig när du har företagskonto. 

 Vi kommer bland annat gå igenom: 

• Att bli företagskund

• Banktjänster

• Att låna pengar från banken

• Transaktioner utanför Sverige

S.2

13 september – 17:00 - 18:00 (Digitalt)

Armend Berisha 
Kundrådgivare Företag, 

Sörmlands Sparbank

Mahfouz Hebrawi 
Rådgivare, 

Nyföretagarcentrum

Anmälan via hemsidan 
https://www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna/
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All kontakt och bokning sker via hemsidan

NyföretagarCentrum finns i Sörmlands alla 

kommuner. Gå in på hemsidan och välj din ort för 

att se hela utbudet av våra kurser och seminarier. 

Nyföretagarcentrum

Du kan även boka kostnadsfri rådgivning 

hos ditt lokala NyföretagarCentrum.

Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta: 

www.nyforetagarcentrum.se/nykoping/

Katrineholm, Vingåker och Flen: 

www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/

Strängnäs: 

www.nyforetagarcentrum.se/strangnas/

Eskilstuna 
www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna/
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3 STEG TILL EGET FÖRETAG

DIGITALT (FÖR HELA SÖRMLANDS LÄN)

LÄTT SVENSKA & OLIKA SPRÅK 
21-23 september
17:00-18:30

26-28 oktober
17:00-18:30 17:00-18:30

30 november - 
2 december

Denna kurs vänder sig till dig som ska, eller 

har startat företag. Ska du starta får du här 

grundläggande kunskaper och har du redan 

startat, kan du vässa dina  kunskaper i 

grundläggande företagande. I samarbete med 

Stua. 

Torbjörn Johansson 
Rådgivare 
Nyföretagarcentrum

Mahfouz Hebrawi 
Rådgivare 
Nyföretagarcentrum

Catharina Matsdotter 
Rådgivare, 
Nyföretagarcentrum

Urban Wallin  
Rådgivare  
Nyföretagarcentrum

Kursföreläsare

Kursföreläsare

PÅ LÄTT SVENSKA 
& ARABISKA

PÅ LÄTT SVENSKA 
& SOMALISKA 

PÅ LÄTT SVENSKA 
& TIGREANSKA

3 STEG TILL EGET FÖRETAG (DIGITALT)

3 STEG TILL EGET FÖRETAG (DIGITALT)

Läs mer om denna kurs innehåll på nästa sida

Anmäl dig via hemsidan: 

www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna/

7-9 september  17:00-19:00  17:00-19:009-11 november
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KURSER I KLASSRUM
LÄTT SVENSKA & ARABISKA

23-25 november

17:00-18:30
16-18 november

17:00-18:30

14-16 december
17:00-18:30

• Företagsformer  – Vilken företagsform ska jag välja?
• Affärsplan – Vad innehåller en affärsplan?
• Kunder & Marknad – Vem är min kund? 
• Tips & råd från företagare 

• Ekonomi - Budget och bokföring
• Finansiering - Hur kan jag finansierar min verksamhet?
• Bank - Hur startar jag ett affärskonto
• Avtal & försäkringar - Viktiga livlinor

• Marknadsföring i sociala medier - Strategi
• Facebook - Öka följare och medvetenhet
• Marknadsföring via google - my business
• Hemsida - Vad innehåller en säljande hemida

TRÄFF 2

TRÄFF 3

TRÄFF 1

KURSINNEHÅLL 

Katrineholm, 
AVA-huset  

Oxelösund, 
Koordinaten

Eskilstuna, 
Munktell 

Science Park

Anmäl dig via hemsidan: 
www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna/
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HOW TO BE  
A SELLER  
ON AMAZON
Amazon has made it to Sweden. 

It’s a golden opportunity for 

entrepreneurs to become a seller 

on this platform and dominate 

the market in the near future.

WITH AZZAM ALLARAN 
& TORBJÖRN JOHANSSON

S.6

29-30 september – 17:00 - 18:15 (Digitalt)



In this course we are going to introduce you to 

the Business model called Amazon FBA and how 

to become an active seller on Amazon. 

It will be in two parts and both occasions will 

be in English. The course is free of charge. 

Course representer, Azzam Alarran, is an active 

seller since 2019 and an expert in the ecommerce 

field. Azzam is a photographer as well as 

videographer.  
 

Torbjörn Johansson is an advisor at

NyföretagarCentrum and is also an active seller 

with extensive experience of Amazon.

Anmälan via hemsidan 
https://www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna/

This minicourse will cover:  

• The mechanism of Amazon FBA 

• How to find a profitable product.  

• What is a private labeling?  

• Scaling your amazon FBA business.  

• The worksteps in order (PDF) 

• Common mistakes and valuable advices. 

• The avarge expences.  

S.7

THE COURSE 
WILL BE IN 
ENGLISH 



Att starta företag om jag 
har försörjningsstöd

Vi kommer bland annat gå igenom: 

• Vad händer med min ersättning från  
försörjningsstöd om jag vill starta företag? 

• Vad gäller om man har eget kapital och vill starta? 

• Starta eget från Arbetsförmedlingen,  
vad innebär det om jag har försörjningsstöd? 

• Hur gör jag om jag behöver finansiering? 

I detta seminarium berättar vi vad som gäller för dig 

som funderar på att starta företag om du är arbets-

lös och har försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd).

Mahfouz Hebrawi
Rådgivare,  

NyföretagarCentrum

18 oktober – 17:00 - 18:00 (Digitalt)

PÅ LÄTT SVENSKA & ARABISKA

Anmälan via hemsidan 
https://www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna/

Kursföreläsare
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Att starta företag inom livsmedel 
och restaurangbranschen
PÅ ARABISKA

Vi kommer bland annat gå igenom: 

• Import av livsmedel

• Vad gäller om jag vill starta restaurangverksamhet,  

livsmedelstillstånd m.m

• Mobil restaurangverksamhet (foodtruck)

• Catering

I detta seminarium ger vi tips och råd för dig som 

funderar på att starta företag inom livsmedel- och 

restaurangbranschen.

8 november – 17:00 - 18:30 (Digitalt)

Kursföreläsare

Yasmin Qais Albazaz
Miljöinspektör  

Eskilstuna Kommun

Mahfouz Hebrawi
Rådgivare 

Nyföretagarcentrum

Anmälan via hemsidan 
https://www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna/
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Kursföreläsare

Kristian Sördell-Halse
Consultant & educator within 

customs and international trade

In this seminar, Kristian Halse will talk about how 

it works to import from third countries, how does 

work customs, VAT, shipping / logistics etc. 

Guest lecturer Kristian Sördell-Halse is a 

consultant and educator within customs and 

international trade. Kristian has experience of 

working with multi-national companies as well 

as small enterprises and start-ups. Kristian has 

also worked for the Swedish Customs authorities.

What are the rules when 
importing from third countries? 
IN ENGLISH

6 december – 17:00 - 18:00 (Digitalt)

Anmälan via hemsidan 
https://www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna/
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Stua arbetar för att ta vara på morgondagens möjligheter 

för att bidra till framtidens hållbara verksamheter och 

platser. Det viktigaste är att hjälpa företag, kommuner

 och destinationer att utvecklas och få fler människor 

att upptäcka något nytt. Stua arbetar aktivt och 

framåtsträvande för ett levande företagande. 

Stua - För ett levande företagande

Företagslots och rådgivare för företag i Sörmland 
Du kan få kostnadsfri rådgivning och stöd från Stua med bland annat:

Affärsrådgivning för att bl a anpassa din affärsmodell, ställa om i 

verksamheten eller få stöd med personal- eller ekonomiska frågor.

Information om och lotsning till aktuella stödåtgärder eller 

andra aktörer som erbjuder annan rådgivning, till exempel kring 

finansiering.

Att använda de ekonomiska stöd som finns att söka, för att 

bättre ta din verksamhet igenom den akuta krissituationen.
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I lärplattformen för Sörmlands besöksnäring får du 

som företagare eller annan aktör inom besöksnäringen i 

Sörmland tillgång till kurser och annat kostnadsfritt material.  

Där kan du gå kurser som t ex ambassadörskap, tillsammans 

med en mängd andra kurser som produktutveckling, 

digitalisering, paketreselagen, kultur-, natur- och måltidsturism.  
 

Som aktör/företagare inom besöksnäringen i Sörmland kan du 

registrera dig kostnadsfritt på: 

E-learning för hela Sörmlands besöksnäring

0155-22 08 00 
 
radgivning@stua.se

https://www.destinationsutveckling.com/foretagsradgivning/

Kontakta oss för att boka rådgivning!

www.lara.destinationsutveckling.com



All kontakt och bokning sker via hemsidan

Eskilstuna: 
www.nyforetagarcentrum.se/eskilstuna/

Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta: 
www.nyforetagarcentrum.se/nykoping/

Katrineholm, Vingåker och Flen: 
www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/

Strängnäs: 
www.nyforetagarcentrum.se/strangnas/

Via NyföretagarCentrum får du kostnadsfri hjälp och 

rådgivning om det du behöver för att starta ett företag. 

Bolla gärna din idé med oss, ställ frågor om moms, 

skatt, företagsform eller registrering av ditt företag 

Rådgivningen är på lätt svenska kompletterat med ditt 

modersmålspråk vid behov. 

Funderar du på 
att starta företag? 
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Kontaktinformation

Mahfouz Hebrawi 

Urban Wallin

Jeanette Hellgren

urban.wallin@nyforetagarcentrum.se

jeanette.hellgren@nyforetagarcentrum.se

mahfouz.hebrawi@nyforetagarcentrum.se

010-344 35 30

016-14 66 14

016-14 66 14
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VI SES I HÖST! 


