Checklista inför start av företag
Inför en företagsstart är frågorna många. Flera av frågorna nedan kan du arbeta med i
ALMIs broschyr ”Affärsplan – en första skiss”. Broschyren kan hämtas ned på ALMIs hemsida
www.almi.se/malardalen. Verksamt.se är också en viktig plats med information och
möjlighet att jobba vidare med din idé.
Boka tid hos oss på Näringslivskontoret för att få kostnadsfri rådgivning, hjälp med budgetar
och för att diskutera dina planer. Vi lotsar dig också vidare till rätt kontakter. Sekretess
gäller.


Att vara företagare. Personliga
förutsättningar. Erfarenheter.
Egenskaper. Nätverk.
Privatekonomi.



Marknadens storlek och utveckling.



Marknadsundersökning.



Kunder. Kundkategorier.
Kundbehov. Köpkraft. Varför kunden
ska välja just ditt företag.
Kundkontakter.



Konkurrenter. Deras styrkor och
svagheter.



Produkt/tjänst. Beskrivning.
Stämmer den med kundbehoven?
Jämför med konkurrenterna.



Prissättning.



Marknadsplan. Hur ska marknaden
bearbetas? Aktiviteter?



Lokal. Läge och utformning.
Hyresavtal.



Personal och andra förutsättningar
för den praktiska verksamheten.



Miljöpolicy. Värdegrund.



Kompanjon-, samarbetsavtal mm



Leverantörer. Inköpspriser och
villkor.



Skatte- och avgiftsanmälan.
Bolagsregistrering. Bolagsformer.



Bokföring. Bokföringshjälp.



Översiktlig ekonomisk beräkning.



Budgetkontroller. Volymkrav mm.



Försäljningsbudget.



Resultatbudget, likviditetsbudget.



Kapitalbehov, finansiering.



Tillstånd, lagar och regler.



Försäkringar för företaget och
personen. A-kasseregler.



Trycksaker. Internet.



Bokföring. Administration.



Bankärenden.

Webb-tips
www.expowera.se
www.bolagsverket.se

www.verksamt.se
www.foretagarportalen.se www.skatteverket.se
www.bfn.se
www.redaktionen.se www.foretagande.se

Några offentliga aktörer i Sala och i länet som kan hjälpa dig igång
Per telefon erbjuder ALMI Företagspartner inledande telefonrådgivning på
persiska, arabiska, engelska och lätt svenska. Telefon: 0771-558 600
Därefter kan du vända dig till en regional rådgivare, men då är det inte alltid
som rådgivningen sker på ditt modersmål. Tjänsten är kostnadsfri.
ALMI ger också rådgivning till dig som ska köpa företag samt till innovatörer.
ALMIs lån i företagandets alla skeden är ett viktigt komplement till bankernas utlåning.
www.almi.se/malardalen

För dig som är inskriven hos arbetsförmedlingen finns
möjlighet att söka starta eget bidrag samt att gå starta eget
kurser. Kontakta arbetsförmedlingen i Sala om du vill veta mer. www.arbetsformedlingen.se

Business Sweden erbjuder information, rådgivning, utbildning,
skräddarsydda tjänster och handfast etableringshjälp samt nätverk och
kontakter i alla skeden av ett företags internationalisering. Bland annat görs
särskilda satsningar på små och medelstora företag.
www.business-sweden.se.

Coompanion ger information, rådgivning och utbildning vid start och drift
av företag. De utgår från den kooperativa tanken. Coompanion är experter
på ekonomiska föreningar och arbetar för att skapa förutsättningar för företagande där affärsmässighet
förenas med demokratiska värden, delaktighet och samhällssyn. Coompanion informerar och utbildar
också om socialt företagande. www.coompanion.se

Enterprise Europe Network har som uppgift är att ge kostnadsfri
rådgivning och information inom EU frågor t ex finansiering, lagstiftning,
CE märkning och produktsäkerhet, handel och tull, moms samt att hitta
internationella affärssamarbeten. www.eenmalardalen.se

I stort sett alla företagare kommer någon gång att ha kontakt med
kommunen. Det kan till exempel gälla avfallsfrågor, avlopp, kemikalier,
transporter, parkeringstillstånd, skyltar eller andra bygglovsfrågor,
livsmedel, djurhållning, hälsoskydd eller brandskydd. Allt beroende på
vilken typ av verksamhet som drivs. Kontakta kommunen för att få veta
mer inom de områden som berör din verksamhet. www.sala.se

Västerås Science Park (VSP) anordnar Business Camp som är en starta eget
kurs som vänder sig till dig som har en affärsidé och vill utveckla den. Eller
så har du redan ett företag som du vill utveckla genom din egen drivkraft.
VSP är annars främst en kunskapspark inom Västmanlands
innovationsstöd-system. VSP:s spetskompetens är inom Automation,
Järnväg, Energi, Välfärd och Hälsa samt ICT.
http://www.vasterassciencepark.se/

