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VERKSAMHETSPLAN 2017 

  
Bakgrund  
NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. I Sverige är det en stiftelse (Stiftelsen 
Svenska Jobs and Society) som främjar nyföretagande och entreprenörskap, och är moderorganisation för landets alla 
Nyföretagarcentrum, som erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag.  
Initiativet till verksamheten kom från dåvarande Volvochefen PG Gyllenhammar och andra högt uppsatta 
näringslivsrepresentanter, med tankar och idéer från Aspen Institute. Starten skedde genom samverkan mellan 
näringslivet och kommunen under ledning av den nya stiftelsen Svenska Jobs and Society. År 1985 startade det första 
NyföretagarCentrum i Sverige i Kallinge i Blekinge, delvis efter en engelsk förebild där man startade så kallade 
Enterprise Agencies för att motverka effekter av industrinedläggning och för att stimulera ekonomisk utveckling.  
Idag finns cirka 90 NyföretagarCentrum som täcker 200 kommuner med rådgivningen. Antalet samarbetspartners runtom 
i landet uppgår till sammanlagt 2 600 och antalet ideellt engagerade personer i NyföretagarCentrums kompetensnätverk 
överstiger 4 200.  
Vår målsättning är att bidra till flera livskraftiga företag. Det betyder att de företag som startas är väl förberedda – av dem 
som startat företag med hjälp av oss har faktiskt färre än en procent gått i konkurs efter tre år. Efter tre år är 83 procent 
av företagen aktiva och har i snitt två anställda.  
 
Affärsidé/uppdrag  
NyföretagarCentrum Hässleholms affärsidé/uppdrag är att stimulera ett ökat nyföretagande i vårt upptagningsområde.  
Kärnan i verksamheten är den kostnadsfria, konfidentiella, objektiva och personliga rådgivningen, som följer en 
strukturerad metod och utförs av erfaren företagare och ledare med förståelse för företagandets villkor.  
Rådgivningen ska alltid vara intimt kopplad till det lokala näringslivet och kommunen. Därigenom kan vi erbjuda våra 
kunder tillträde till ett unikt nätverk som i kombination med rådgivares och samarbetspartners stora engagemang utgör 
våra främsta styrkor. Våra kunder får råd om företagande av riktiga företagare.  
 
Kvalitet  
Alla NyföretagarCentrum runtom i landet arbetar efter samma kvalitetsprinciper för att säkerställa rådgivningen och att 
alla arbetar mot målet om flera livskraftiga företag i Sverige:  
 
1) Verksamheten skall i huvudsak rikta sig till nyföretagare.  

2) Rådgivningen skall vara av hög kvalitet och främja seriöst företagande.  

3) Rådgivningen skall vara kostnadsfri, konfidentiell och objektiv.  
 

4) NyföretagarCentrum skall verka genom ett lokalt nätverk av rådgivare inom sitt näringsgeografiska område.  

5) Finansieringen av verksamheten skall i huvudsak ske genom kommun och det lokala näringslivets ekonomiska 
insatser.  

6) NyföretagarCentrum skall vara neutralt i förhållande till sina intressenter.  

7) NyföretagarCentrums styrelse skall huvudsakligen bestå av representanter från lokalt näringsliv.  
 
Kvalitetsarbetet är förankrat i NyföretagarCentrum Sveriges styrelse som målsatt och fortlöpande följer kvalitetsarbetet 
bl.a. genom följande fem nyckeltal  
 
o Marknadsandel  
o Nöjd-Kund-Index, NKI  
o Överlevnadsgrad efter 3 år  
o Kostnad per företagsstart  
o Andel privat finansiering av total finansiering  
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Mål  
NyföretagarCentrum Hässleholm har som mål till utgången av 2017 att: 
 
•  möta 235 potentiella entreprenörer och generera 395 rådgivningstimmar. 
•  möta 150 st nya unika besökare. 

•  bidra till 80 företagsstarter. 
•   ha en marknadsandel på 25 %    
•  öka antalet partners med 8 st före oktober månads utgång. 
•   Bibehålla Top 10 i NKI undersökningen.  
•   få in 4st artiklar om nystartade företag, eller om verksamheten i lokalpressen. 
•   anordna 1st partnerträff. 

 

Strategier  och prioriteringar 
Marknad och kunder  
NyföretagarCentrum Hässleholm omfattar geografiskt Hässleholms kommun.  
Vi vänder oss  till alla som har en företagsidé som man tror på och som är engagerad, dvs. till blivande entreprenörer. 
Dessa entreprenörer kan delas in i två huvudsakliga grupper:   
o Entreprenörer som vill starta nya företag.  
o Entreprenörer som vill köpa/ta över befintliga företag.  
 
Den senare gruppen innefattar generationsskiften i företag, ett sammanhang som kommer att bli allt vanligare. 
NyföretagarCentrum Hässleholm avser att i samarbete med partners aktivt bidra till att dessa generationsskiften blir 
lyckosamma. NyföretagarCentrum Hässleholm kan också genom sitt nätverk aktivt bidra till match-making mellan företag 
som söker entreprenöriella personer som av olika anledningar slutligen väljer att avstå från att starta eget.  
 
 
Marknadsföring  
 
Att lyckas nå ut till målgrupperna är kritiskt för att verksamheten ska bli framgångsrik. Detta sker huvudsakligen genom  
 
o samarbetspartners,  

o eget och andras nätverk,  
o annonsering, flyers 

o webbsida och sociala medier 

o centralt belägen mötesplats  
o opinionsbildning.  
 
Nyföretagarcentrum är ett starkt varumärke som är positivt laddat. Våra deltagare/klienter ska uppfatta oss som 
professionella och seriösa. Målsättningen med vår marknadsföring måste vara att bibehålla  och förstärka vår position i 
folks medvetande. Vi ska vara det självklara valet för personer som går i tankar om att starta eget företag. 
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Samarbetspartners och nätverk  
 
Verksamheten är helt beroende av sina samarbetspartners och sitt nätverk. Förtroende måste byggas hos såväl 
näringsliv som offentlig sektor. Detta sker huvudsakligen genom 
 
o att löpande informera om verksamheten,  
o att erbjuda samarbetspartnerna intressanta nätverk och exponeringsytor mot blivande företagare och övriga samhället.  
 
I fråga om samarbetspartners från näringslivet är den enskilt viktigaste gruppen affärsbankerna och ALMI 
Företagspartner. Utan en bred representation från bank och finans saknar NyföretagarCentrum nödvändig förankring. 
Med denna sektor väl representerad kan sedan stöd sökas i breda lager, revisionsbyråer och olika servicenäringar högt 
på önskelistan. Mediapartners är också eftersträvansvärt i syfte att få barters för annonsering.  
På samma sätt är det helt avgörande att kommunerna finns med från offentlig sektor. Med kommunerna i ryggen bör 
stöd sökas hos Regionförbundet, Region Skåne och ev. myndigheter.  
Målet är att få stöd för verksamheten i så breda lager som möjligt, varför strategin blir att kartlägga regionens 
huvudnäringar och söka relevanta sammanhang för att aktivt informera om verksamheten. I kartläggningsarbetet bör 
framgångsrika entreprenörer som kan tjäna som förebilder försöka identifieras. Arbetet bör utföras med stöd från 
befintliga samarbetspartners.  
Styrelse  
Styrelsen är en viktig del i uppbyggnaden av NyföretagarCentrums nätverk och för att signalera stöd för verksamheten. 
Därför bör styrelsen vara förhållandevis stor och balanserad i fråga om kön, ålder och representation.  
Inslaget av ordinära styrelsefrågor kommer vara mindre med hänvisning till verksamhetens begränsande 
balansomslutning. Istället kommer frågor om finansiering av verksamheten stå i centrum.  
Rådgivare 
Vår samarbetspartner när det gäller rådgivning ska underhålla sin certifiering i enlighet med Nyföretagarcentrums policy. 
 
Framgångsfaktorer  
 
Framgångsfaktorerna för NyföretagarCentrum Hässleholm är i huvudsak dessa:  
 
o Den strukturerade rådgivningen med affärsplanen i centrum.  
o Rådgivning av etablerade företagare till blivande företagare.  
o Stora lokala och regionala nätverk.  
o Finansiellt stöd och ideellt engagemang.  
o Kontinuerlig mätning och uppföljning av kvalitet och nyckeltal.  
 
Förutsättningarna för att etablera ett framgångsrikt och uthålligt NyföretagarCentrum Hässleholm synes goda. Men den 
slutliga framgången avgörs sist och slutligen av hur många blivande företagare som faktiskt söker sig till 
NyföretagarCentrum och efterfrågar dess rådgivning. Denna verksamhetsplan sträcker sig till utgången av 2016, vilket 
bör vara en lämplig tidsperiod för att kunna utvärdera resultatet.  
 
Budgeterat resultat för 2017 
Verksamheten har som mål att bygga ett eget buffertkapital och därför budgeteras ett överskott på 101 000 kr. Budget 
för 2017 biläggs verksamhetsplanen. 
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BUDGET 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTÄKTER 
   

  
Marknadssamarbete 

  
 275 000 

Kommunbidrag 
   

 250 000     
Summa intäkter        525 000     

      KOSTNADER 
    Konsultarvode rådgivning 

  
 360 000     

Marknadsföring 
   

   15 000     
Rese- och transportkostnader 

 
     2 000     

Styrelsemöten,årsmöte 
  

     5 000     
Telefon, bredband, porto 

  
     6 000     

Kontorsmateriel 
   

     1 000     
Nätverksaktiviteter 

   
   15 000     

Försäkring NFC 
   

     2 000     
Bankkostnader 

   
     2 000     

Revision 
    

     3 000     
Utbildning 

   
     3 000     

Övriga kostnader 
   

   10 000     
Summa kostnader      424 000     

      BRUTTORESULTAT 
  

101 000 


