
 

  

Så får vi fler  

nyanlända företagare 

Anmäl  
dig  
här! 

Hur kan det bli lättare att driva företag  
som ny i Sverige? 

Välkommen till en dag med fokus på hur vi kan underlätta för fler nyanlända som vill starta och driva företag 

på landsbygderna.  

Många nyanlända har intresse för att starta, driva och utveckla företag. Samtidigt vet vi att de inte tar del av 

befintligt stöd i samma utsträckning som andra företagare. Här finns kompetens och affärsidéer som vi  

behöver bli bättre på att ta tillvara. Vilka erfarenheter finns från väl fungerande företagsfrämjande metoder, 

vilket stöd finns och vilka är aktörerna som kan underlätta för nyanlända att etablera sig som företagare? 

Syftet med dagen är att presentera lärdomarna från rapporten Nyanlända entreprenörer på landsbygden – 

Så främjar du deras affärsidéer. Syftet är också att tillsammans med lokala och regionala aktörer ta fram en 

aktörskarta över vem som gör vad med fokus på företagsfrämjande bland nyanlända på landsbygden. 

Plats: Gröna Klustret Nuntorp, Brålanda. 

Datum och tid: 25 november klockan 10.00 – 16.00. 

Moderatorer:  Lejla Babajic Löfgren, Tillväxtverket 

   Per Hasselberg, Fyrbodals kommunalförbund och Landsbygdsnätverkets  

   arbetsgrupp Nyanländas inkludering. 

Anmälan: Anmäl dig i länken uppe i högra hörnet. Sista anmälningsdag är den 15 november. 

http://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket/verksamhetsomraden/nyanlandasinkludering/anmalansafarviflernyanlandaforetagare.4.ffc9aad16d5df8b793f99.html


Program 

09.30  Fika 

10.00   Varför är det viktigt att stödja nyanländas möjligheter att driva företag?  

  Lejla Babajic Löfgren, Tillväxtverket 

  Per Hasselberg, Fyrbodals kommunalförbund och Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för  

 Nyanländas inkludering. 

10.10   Presentation  

  Rapport Nyanlända entreprenörer på landsbygden 

  Läs rapporten på Tillväxtverkets hemsida.   

10.40   Vad gör olika aktörer regionalt?    

  Gemensamt samtal om erfarenheter och utmaningar för att få bra stöd till nyanlända som vill  

  starta företag. 

11.45   Lunch  

12.45   Panelsamtal 

  Fyra entreprenörer som startat företag i regionen berättar om sina erfarenheter och utmaningar  

  men även sina framgångar som företagare.  

13.30   Workshop 

  Hur  kan vi skapa förutsättningar för fler nyanlända att starta och driva livskraftiga företag 

  i vår region? Workshoppen har följande teman: 

   1. Nyanländas behov och befintliga stödformer.  

   2. Kunskap om landsbygdens villkor och förutsättningar för att driva livskraftiga  

   företag på landsbygderna.   

   3. Nästa steg.  

  Fika 

15.00   Sammanfattning och slutsatser.  

  Hur går vi vidare? 

16.00   Avslutning. 

https://tillvaxtverket.se/download/18.6a6545a81659836eefe6cd5f/1536328752601/Rapport_0255_Nyanlända_entreprenörer_landsbygden.pdf

