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Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen bifaller ett bibehållet stöd på 115 000 kronor till Nyföretagarcentrum Halland.
Sammanfattning av ärendet
Nyföretagarcentrum har bedrivit verksamhet i Halland sedan 1993. Utöver
rådgivningsverksamheten ska nyföretagarcentrum även medverka i insatser som stimulerar
nyföretagande och/eller påverkar organisationers syn på nyföretagande. Nyföretagarcentrum
finansieras i dag dels av stöd från samarbetspartners i näringslivet, dels av stöd från de halländska
kommunerna. Därutöver finns övriga intäkter i form av uppdrag och projekt som varierar över
tid. Rådgivare från Nyföretagarcentrum Halland är stationerade på Kompetenscentrum på Södra
Torggatan i Kungsbacka varje måndag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-26 Förslag: Kommunstyrelsen bifaller ett
bibehållet stöd på 115 000 kronor till Nyföretagarcentrum Halland.
Nyföretagarcentrum Halland – Översyn av Kungsbacka kommuns årliga bidrag
Ansökan om finansiering för Nyföretagarcentrum i Halland
Resultatrapport Kungsbacka 2018 (Nyföretagarcentrum Halland)
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
kommunledningskontorets förslag till beslut, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.
Fredrik Hansson (C) deltar inte i handläggningen av beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Nyföretagarcentrum Halland
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Ansökan om finansiering för Nyföretagarcentrum Halland
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen bifaller ett bibehållet stöd på 115 000 kronor till Nyföretagarcentrum Halland.
Sammanfattning av ärendet
Nyföretagarcentrum har bedrivit verksamhet i Halland sedan 1993. Utöver rådgivningsverksamheten
ska nyföretagarcentrum även medverka i insatser som stimulerar nyföretagande och/eller påverkar
organisationers syn på nyföretagande. Nyföretagarcentrum finansieras i dag dels av stöd från
samarbetspartners i näringslivet, dels av stöd från de halländska kommunerna. Därutöver finns övriga
intäkter i form av uppdrag och projekt som varierar över tid. Rådgivare från Nyföretagarcentrum
Halland är stationerade på Kompetenscentrum på Södra Torggatan i Kungsbacka varje måndag.
Beskrivning av ärendet
Under verksamhetsåret 2018 sjönk antal rådgivningar i Kungsbacka från 57 till 48. Däremot är
Kungsbacka den enda kommunen i länet där antal starter av företag med hjälp av Nyföretagarcentrum
ökar jämfört med 2017. Antalet nya arbetstillfällen ökar också från 48 till 55. Målet för
Nyföretagarcentrum 2019 är att fortsätta utvecklas tillsammans med aktörer såsom, kommuner och
samarbetspartners runt om i regionen.
Stödet som Kungsbacka kommun erbjuder invånare som vill starta företag är brett och levereras i
samarbete med flera aktörer. Bland annat i samarbete med Region Halland genom Timbanken,
Nyföretagarkvällar, Rådgivningen från Nyföretagarcentrum och Kungsbacka Entreprenörsskola som
fram till årsskiftet skett i samarbete med Business Region Göteborg. En ny form av Entreprenörskola
behöver nu tas fram och detta avser Kungsbacka kommun göra i nära samarbete och samverkan med
exempelvis ALMI Halland och Nyföretagarcentrum i Halland.
Nyföretagarcentrum är en viktig del av nyföretagarstödet eftersom vi genom dem tillhandahåller
nyföretagarrådgivning kring affärsplanen på plats i Kungsbacka. Nyföretagarcentrum är också en
samarbetspart vid genomförande av nyföretagarkvällarna som genomförs två gånger per år i
Kungsbacka. Statistik kring överlevnadsgrad och andra nyckeltal samt via de NKI-undersökningar som
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görs årligen visar att de som fått detta stöd är bättre rustade att driva ett stabilt företag och de är mer
benägna att ta hjälp från andra aktörer såväl i starten som i företagets nästa utvecklingsskede.
Årets ansökan av bibehållet stöd i enlighet med 2016–2018 bedöms som rimlig förutsatt att
Nyföretagarcentrum ökar sin delaktighet i såväl nyföretagarkvällar, Entreprenörskola och andra
aktiviteter och eftersom antal rådgivningar inte har ökat och att det finns en klar utvecklingspotential
kring andra aktiviteter.
Framöver föreslås också att Kungsbacka kommun ser över hela nyföretagarstödet och utreda en del av
tjänsterna.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-26
Nyföretagarcentrum Halland – Översyn av Kungsbacka kommuns årliga bidrag
Ansökan om finansiering för Nyföretagarcentrum i Halland
Resultatrapport Kungsbacka 2018 (Nyföretagarcentrum Halland)
Beslutet skickas till
Nyföretagarcentrum Halland
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Förord
Nyföretagarcentrum har bedrivit verksamhet i Halland sedan 1993. Utöver
rådgivningsverksamheten så ska nyföretagarcentrum även medverka i insatser som
stimulerar nyföretagande och/eller påverkar organisationers syn på nyföretagande.
Nyföretagarcentrum finansieras idag dels av stöd från samarbetspartners i
näringslivet, dels av stöd från de halländska kommunerna. Därutöver finns övriga
intäkter i form av uppdrag och projekt som varierar över tid. Rådgivare från
Nyföretagarcentrum Halland är stationerade på Kompetenscentrum på Södra
Torggatan i Kungsbacka varje måndag.
Nyföretagarcentrum ansökte under 2017 om ett utökat stöd för sin verksamhet. Detta
avslogs av kommunstyrelsen som samtidigt gav kommundirektören i uppdrag att se
över det årliga bidraget. Denna skrivelse syftar till att beskriva Nyföretagarcentrums
roll som en av aktörerna i det stöd som Kungsbacka kommun erbjuder invånare som
vill starta företag.
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Bakgrund

Nyföretagarcentrum Sverige fungerar som Nyföretagarcentrums moderorganisation
för de 90 olika Nyföretagarcentrum som täcker drygt 200 kommuner runt om i
landet. Antalet samarbetspartners uppgår till 2 300. Den personliga rådgivningen på
Nyföretagarcentrum ska alltid vara kostnadsfri, objektiv och konfidentiell.
Stiftelsen Nyföretagarcentrum Halland har funnits sedan 1993 med ambition att
stödja och främja nyföretagandet i Halland. En av ambitionerna vad också att öka
överlevnadsgraden för de nya företag som startas samt bidra till att skapa ökad och
stadigvarande sysselsättning.
Rådgivningsverksamheten bedrivs i hela Halland. Den sker i de flesta fall i
anslutning till och i samarbete med kommunernas näringslivsenheter.
Stödet som Kungsbacka kommun erbjuder invånare som vill starta företag är brett
och levereras i samarbete med flera aktörer. Bland annat i samarbete med Region
Halland genom Timbanken, Nyföretagarkvällar, Rådgivningen från
Nyföretagarcentrum och Kungsbacka Entreprenörsskola som fram till årsskiftet skett
i samarbete med Business Region Göteborg.
Rådgivningen från Nyföretagarcentrum är en del av nyföretagarstödet som
Kungsbacka kommun erbjuder sina invånare. Rådgivningen sker genom fysiska
möten på Kompetenscentrum, telefon och mail. Nyföretagarcentrum är också en
samarbetspart vid genomförande av nyföretagarkvällarna som genomförs två gånger
per år i Kungsbacka.
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Rådgivningen

Alla Nyföretagarcentrum följer samma principer, för att säkerställa syfte och kvalitet
i verksamheten:
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 se till nyföretagarens
bästa.
4. Nyföretagarcentrum skall verka genom sitt lokala nätverk,
5. Finansieringen av verksamheten skall över tid i huvudsak ske genom det
lokala näringslivets ekonomiska insatser.
6. Nyföretagarcentrum skall neutralt i förhållande till sina intressenter.
7. Nyföretagarcentrums styrelse skall huvudsakligen bestå av representanter
från lokalt näringsliv.
8. Nyföretagarcentrum ska följa gällande kvalitets- varumärkes- och etikpolicy.
9. Start, betydande förändring eller avveckling av Nyföretagarcentrum ska ske i
samråd med och med godkännande av Nyföretagarcentrum Sverige.
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Nyföretagarcentrum och Kungsbacka
kommun
Kungsbacka kommun har under många år arbetat tätt tillsammans med
Nyföretagarcentrum Halland. Självklart är det så att rådgivningstimmarna
förändras över tid.
Antal rådgivningar Kungsbacka 2014-2015 och 2017-2018
2014

76

2015

38

2017

41

2018

40

Under varje måndag har en rådgivare varit stationerad på Kompetenscentrum i
Kungsbacka. Nyföretagarcentrum i Halland har också varit med och anordnat två
nyföretagarkvällar årligen. Dessa har syftat till att inspirera personer till
entreprenörskap och företagande men också till att marknadsföra Kungsbacka
Entreprenörskola. Samarbetet har fungerat väl och träffarna har varit välbesökta.
Under första halvan av 2019 så nåddes vi av beskedet att BRG, Business region
Göteborg inte längre erbjudare starta-eget kurser, därför kommer vi nu att se över
upplägget för Kungsbacka Entreprenörskola för HT 2019 och framöver 2020. Det
kan innebära att Kungsbacka behöver utöka sitt samarbete med
Nyföretagarcentrum Halland för att hitta nya former för såväl nyföretagarkvällar
och Entreprenörskola.
Med anledning av detta så är rekommendationen att Kungsbacka kommun över
nästa ansökningsperiod ser över hela nyföretagarstödet.
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Nyföretagarcentrum i andra kommuner

Nyföretagarcentrum arbetar ofta tätt tillsammans med näringslivsenheternas
respektive funktioner i kommunerna. Detta är en viktig del för att tillsammans
stimulera och öka nyföretagandet. Finansieringen ser lite olika ut runt om i Halland
och Västra Götaland. BRG har lyft frågan kring en gemensam finansieringsmodell
likt den med Ung Företagsamhet. Laholm har valt att upphandla
Nyföretagarcentrums tjänster men i övrigt så liknar finansieringen den som varit
gällande så långt i Kungsbacka nämligen att Nyföretagarcentrum inkommit med en
ansökan om stöd för en tvåårs period.
Som tidigare nämndes så förelås att Kungsbacka kommun ser över hela
nyföretagarstödet och utreder vilka tjänster som behöver finnas på plats.
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Resultatrapport Kungsbacka 2018
Halland totalt
Under 2018 har vi haft i princip samma antal rådgivningar som under 2017 i hela Halland. Dock
har antalet företag som startas via oss minskat. Minskningen av startade företag är en trend som
vi ser i stort sett i hela landet. I Halland är det bara Kungsbacka som har fått ökat antal
företagsstarter under 2018 i jämförelse med 2017.
En orsak till minskningen av antalet starter i Halland är troligen den goda arbetsmarknaden, som
gör att incitamenten för att starta företag minskats. Dock visar en ny studie från Visma (20181227,
visma.se) att uppemot var tredje person i Sverige gärna vill starta företag.
NyföretagarCentrum Halland har också genomgått en intern förändring, där vi bytt
verksamhetsledning, vilket vi tror påverkat vår synlighet och marknadsföringen av våra tjänster.
Här nedan visas vissa nyckeltal för Halland, baserat på statistik från våra rådgivningar.
2017

2018

Antal kunder Halland

330

302

Antal rådgivningar Halland

384

386

Antal starter Halland

199

130

Nya arbetstillfällen**

446

291

8 006 tkr

5 230 tkr*

Samhällsintäkt***

Kungsbacka
I Kungsbacka ser vi att antalet rådgivningar minskat något, men där antalet starter har ökat något
i förhållande till 2017. Kungsbacka är den enda Kommun där vi ser ett ökat antal starter från förra
året.
Här nedan finns en sammanställning av året som gått i jämförelse med 2017.
2017

2018

Antal kunder Kungsbacka

41

40

Antal rådgivningar Kungsbacka

57

48

Antal starter Kungsbacka*

22

25

Nya arbetstillfällen**

48

55

885 tkr

1 005 tkr

Samhällsintäkt***

Förklaringar:
•
•
•
•
•

Kunder = Antal unika besökare för rådgivning.
Rådgivningar = Bokade rådgivningar, både individuellt, digitalt och i grupp.
*Starter = Startade företag med hjälp av NyföretagarCentrum under året.
**Nya arbetsFllfällen = Varje företag ger 2,2 anställningar över 3 år (enligt rapport från IUC 2013).
***Samhällsintäkt = Varje företag innebär en samhällsintäkt 40 230 kr/år i dess hemkommun (enligt rapport
från IUC 2013).

Mål inför 2019
För oss är det viktigt att fortsätta utvecklas tillsammans med er och alla våra andra aktörer,
kommuner och samarbetspartners runtom i regionen.
Vi har några övergripande mål 2019 - 2020:
•
•
•
•
•
•

Vi vill vill vara top 10 i i Sverige år 2020 i den årliga NKI undersökningen (som görs genom
NyföretagarCentrum Sverige).
Lansera Onlinerådgivning brett i Halland. Detta för att öka vår tillgänglighet och skapa en
hållbar lösning med fler antal tider, oberoende av plats och rådgivare samt även erbjuda tider
utanför kontorstid.
Ökade marknadsföringsinsatser för ökad synlighet och tillgänglighet. Vi behöver synliggöra
det vi gör och vilken nytta vår rådgivning medför.
Vi vill även öka antalet rådgivningar och framför allt öka antalet startade företag utav dem som
fått rådgivning hos oss.
Ökade insatser för att inspirera inför sin företagsstart, nyhetsbrev och nätverksträﬀar.
Tätare samarbete och samverkan med kommuner, region, andra aktörer och inte minst våra
samarbetspartners.

Vi vill tacka för det gångna året och ser fram emot ett fortsatt gott
samarbete och ännu tätare samverkan inför 2019.

ANSÖKAN OM FINANSIERING
FÖR NYFÖRETAGARCENTRUM HALLAND
Sedan 1993 har NyföretagarCentrum Halland (NFC Halland) bedrivit verksamhet i Hallands
län. Fundamentet i verksamheten är den kostnadsfria enskilda rådgivning som erbjuds till
invånare som vill starta eller nyligen har startat företag. NFC Halland är den enda
organisation i länet som erbjuder kostnadsfri nyföretagarrådgivning till alla, oavsett
företagsform, tillväxtambition, härkomst, eller hur långt de kommit i sin process.
Utöver rådgivningsverksamheten försöker vi medverka i så stor utsträckning som möjligt i
insatser som stimulerar nyföretagande och/eller påverkar organisationers syn på
nyföretagande. Våra rådgivare arbetar i tät kontakt med kommunernas näringslivsenheter,
och vi har ett gott samarbete i samtliga kommuner.
Personalstyrkan består av en verksamhetsledare som arbetar 100 % inkl. rådgivning i 1
kommun samt två rådgivare som vardera arbetar 20 %, samt en som arbetar 40 %. Således
bedrivs verksamheten på totalt 1,8 tjänster.
NyföretagarCentrum Hallands styrelse består av 11 ledamöter med spridning i samtliga
kommuner.
FINANSIERINGSMODELL
NyföretagarCentrum Halland finansieras idag dels av stöd från samarbetspartners i
näringslivet, dels av stöd från de halländska kommunerna. Därutöver finns övriga intäkter i
form av uppdrag och projekt som givetvis kan variera över tid.
För år 2019 fördelas finansieringen enligt nedan:
Samarbetspartners 611 000 kr 41 % (hittills, arbetet pågår fortlöpande)
Kommuner
742 150 kr 49 %
Övriga intäkter
156 000 kr 10 %
Total budget
1 509 150 kr 100 %
I hela Halland stöttar kommuner vår verksamhet. Således ansöker NyföretagarCentrum
Halland om att behålla det stöd vi fått tidigare år från Kungsbacka kommun på 115 000 kr
inför 2019.

Innehåll
För denna summa ska NyföretagarCentrum:
-

Kostnadsfri rådgivning till kommunens invånare, enligt efterfrågan
Avstämnings-/planeringsmöten med kommunens näringslivsorganisation, 4 st/år
Nyföretagarkvällar, 2 st/år

Vi ser fram emot ett fortsatt gemensamt arbete för ett ständigt utvecklat stöd till det
halländska näringslivet!

Vänliga hälsningar!
Carolina Landh
Verksamhetsledare Stiftelsen NyföretagarCentrum Halland
carolina.landh@nyforetagarcentrum.se
0738-553336

