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Stöd till start av näringsverksamhet
Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen
verksamhet kan i vissa fall få stöd och hjälp när du startar eget företag.
Programmet kallas stöd till start av näringsverksamhet och ger dig ett bidrag till
din försörjning under inledningen av verksamheten.

Kan jag få stöd till start av näringsverksamhet?
Din arbetsförmedlare bedömer först vilka förutsättningar du har att få ett arbete.
Arbetsförmedlaren utgår från dina erfarenheter och det yrkesområde du söker arbete
inom, men tar också hänsyn till den konjunktur som råder. Du måste även ha goda
förutsättningar att driva företag som prövas i en affärsplan som du som sökande
måste göra innan du kan beviljas programmet. Det betyder att verksamheten ska
kunna ge tillfredsställande lönsamhet och en varaktig sysselsättning.
Du måste ha fyllt 18 år och vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.
Du som vill delta i stöd till start av näringsverksamhet kan i vissa fall få möjlighet till
praktik för att få ökad erfarenhet inom en viss bransch som du ska driva ditt företag i.
Du kan också få möjlighet till en förberedande utbildning för att lära dig om de regler
som gäller om du inte tidigare har drivit något företag.
Förutom förberedande utbildning finns för nyanlända arbetssökande möjlighet att
delta i projekten Främja nyanländas företagande och Främja nyanlända och utrikesfödda
kvinnors företagande tillsammans med olika fristående rådgivningsorganisationer som
enbart arbetar med dessa målgrupper. Projekten pågår till och med år 2019
respektive 2021.
Det är viktigt att företaget inte startar innan programmet stöd till start av
näringsverksamhet beviljats av din handläggare då du riskerar att inte beviljas stödet
om företaget redan är startat.
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Får jag någon ersättning?
Du får aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning när du deltar i
programmet och startar ditt företag. Det är Försäkringskassan som beräknar,
beslutar om och betalar ut aktivitetsstödet. Om du blir sjuk måste du sjukanmäla dig
till Arbetsförmedlingen första sjukfrånvarodagen, annars kan du inte få ersättning
under din sjukfrånvaro. Läs mer på arbetsformedlingen.se/ersattning och
forsakringskassan.se.
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Hur länge kan jag få ersättning?
Du kan få ersättningen under högst sex månader. Ersättningen kan i vissa fall
förlängas, men endast om du blivit sjuk eller om du har fått vänta på ett
myndighetstillstånd som blivit försenat.
Om företaget inte startas som planerat eller avbryts innan programtiden löpt ut ska
du meddela det till Arbetsförmedlingen. Annars riskerar du att bli
återbetalningsskyldig för den tid du inte varit aktiv i företaget.

Är jag försäkrad?
Du är inte försäkrad genom aktivitetsstödet. Inte heller du som tar del av stöd vid
start av näringsverksamhet inom jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för
ungdomar är försäkrad. Du måste alltså själv se över ditt försäkringsskydd.

Vem gör vad?
Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill veta mer om det stöd du kan få när du
startar en näringsverksamhet. Det är viktigt att du har tänkt igenom din affärsidé så
att du kan beskriva den för oss och lämna en affärs- och kostnadsplan. Med hjälp av
ekonomiskt sakkunniga konsulter bedömer vi sedan vilka förutsättningar du har att
driva verksamheten och om du uppfyller övriga villkor.

Kan jag få mer hjälp?
Att starta företag, ensam eller tillsammans med andra, kräver kunskaper och innebär
risker. Vi kan ge dig råd och tips inför starten och i början av verksamheten. På vissa
platser erbjuder vi också informationsträffar och nyföretagarkurser.
Det finns också många andra aktörer som kan ge dig stöd och råd när du ska starta
företag, till exempel:

Verksamt.se. För dig som driver eller vill starta företag har Bolagsverket,
Skatteverket och Tillväxtverket skapat en webbplats med samlad information. Du kan
delta i starta företagsdagar, skapa en affärsplan och registrera näringsverksamhet.
ALMI Företagspartner. Hjälper dig som har planer på att starta företag eller nyss
har startat. Finns i varje län. www.almi.seArbetsförmedlingenfaktabla018-01.
Enterprise Europe Network. Hjälper dig med frågor om EU och den europeiska
marknaden. www.euroinfo.se, 020-93 10 10.
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Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum.
Hjälper speciellt dig som inte är född i Sverige att starta företag. Kostnadsfri
rådgivning på olika språk. Flera rådgivningscentrum finns runt om i landet.
www.ifs.a.se, 08-693 99 45.

NyföretagarCentrum. Kostnadsfri rådgivning och hjälp. Bakom
Nyföretagarcentrum står ett brett lokalt kontaktnät av personer och företag som
bidrar med expertråd inför företagsstarten. Finns på ett 100-tal orter.
www.nyforetagarcentrum.se
Coompanion – Kooperativ utveckling. Ger rådgivning till personer som vill
förverkliga idéer tillsammans. Finns i varje län. www.coompanion.se, 08-702 54 43.
Övriga kontakter. Exempel: banker, kommunernas näringslivssekreterare och
intresseorganisationer.

Regler
Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiskt program
Förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser
Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin
Förordning (2007:813) om jobbgarantin för ungdomar
Förordning (2017:820) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Vill du veta mer?
Ring oss på 0771-416 416 om du är intresserad och vill veta mer. Du kan också besöka
Arbetsförmedlingen eller gå in på arbetsformedlingen.se.

