
 
Vännäs kommun erbjuder råd och hjälp som 
hjälper dig på traven. Här finns en enkel check-
lista som du kan följa.

Hej! 
Kul att du vill 
starta  företag! 



Affärsplan
Formulera din affärsidé så att den är enkel att 
förstå! Ta hjälp av vår mall för affärsplan som 
beskriver vad, hur och varför du ska starta 
företag. Förutsättningar

Är affärsidén rätt för dig?
Engagera familj och vänner.
Var envis och säljande!

Tidpunkt
Ha koll på hur förutsättningarna 
ser ut för din marknad. 
Är din egen situation stabil?

Nätverk
Tveka inte att använda dina kon-
takter! Ett bollplank och erfaren 
mentor är bra att ha.

Marknad och konkurrens
Vilka är dina kunder och var finns de?
Kolla vad som är rätt pris.

Varför ska kunden köpa av just dig?
Ta reda på allt om dina konkurrenter och 
deras marknadsföring. Vad är deras starka 
och svaga sidor?



 

Marknadsföring
Var tydlig i ditt budskap! Vad är det du säljer?
Hitta enkla och kostnadseffektiva sätt att marknadsföra före-
taget på. Tänk på att det är du själv som är bästa reklamen 
för ditt företag.

Internet
Ordna en mejladress till företaget.
Skaffa en bra adress för hemsidan. Tänk på att den ska 
uppdateras!

Försäljning
Prioritera din försäljning.
Utgå från vad kunderna behöver. 
Våga sälja!

Budget och lönsamhet
Gör en ordentlig kalkyl så du vet hur du klarar utgifterna första tiden. 
Det kan dröja innan du får första intäkterna. Gör en likviditets- och resultat-
budget. Håll koll på kostnaderna!



Företagsform
Vilken företagsform passar bäst? Vi hjälper 
dig att reda ut olika företagsformer.

Finansiering 
Det finns olika möjligheter till finansiering som t.ex. banker 
och Almi. I Vännäs har du möjlighet att söka företagsstöd 
hos Länsstyrelsen i vissa branscher. Vi hjälper dig att titta 
på detta. För att få lån eller stöd så krävs att du har en 
bra affärsplan, marknadsplan och budget. 

Företagsnamn 
Hitta ett bra företagsnamn. Funkar det på nätet? 
Ta fram en logga så att företaget blir lätt att känna igen. 
Ska du ha visitkort och andra tryckprodukter? Eller räcker det med 
digital närvaro?

Bokföring, redovisning och revision
Vem ska sköta den löpande bokföringen? Du eller en konsult? 
Hitta gärna en konsult eller revisor som kan hjälpa dig med 
skatte- och revisionsfrågor. Se till att börja med bokföringen 
på en gång. 
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Lokaler och utrustning
Skaffa ett företagsabonnemang till 
telefonen och fundera igenom vilken 
typ av utrustning du behöver. 

Om du söker lokal för din verksamhet 
finns privata fastighetsbolag. Läs mer 
på www.vannas.se

Skatter, avgifter, tillstånd och lagar
Kolla på verksamt.se för att få en inblick i vad som gäller för ditt företag. 
Där kan du även sköta ärenden till Skatteverket och Bolagsverket. Ansök 
om F-skatt på Skatteverket eller på verksamt.se

Ta reda på hur det fungerar med momsen. 
Vissa verksamheter är anmälningspliktiga till kommunen och kräver tillstånd 
och tillsyn. På www.vannas.se/bo kan du läsa om miljötillsyn, livsmedel, 
bygglov och serveringstillstånd. 

Försäkringar
Starta inte ditt företag 
utan rätt försäkring!

Avtal
Ta hjälp av en jurist eller annan 
expert på vilka avtal du behöver 
ha koll på. Är ni flera som startar 
företaget tillsammans så skriv kom-
panjonsavtal mellan er. 

Personal
Anlita eller anställa? Fundera igenom 
vad som passar dig bäst.



På www.vannasfastigheter.se hittar 
du lediga kontors- och industrilokaler 
eller byggfärdig tomtmark.

Behöver du
lokal eller mark?



Nedan hittar du organisationer och information som 
kan vara bra att kolla in!

Verksamt.se Här finns information om hur du registrerar ditt företag, bolags-
former m.m.

Arbetsförmedlingen kan i vissa lägen bidra med starta-eget bidrag

Swedbank och Handelsbanken har lokalkontor i Vännäs

Företagarna i Vännäs. Företagarförening som verkar för bra företagsklimat och 
att stötta företagare på olika sätt. www.foretagarna.se/foreningar/vannas/
 
Vännäshandlarna Förening för butik och handel 

LRF i Vännäs finns en aktiv lokalavdelning för LRF som riktar sig till företagare 
inom jord- och skogsbruk. www.lrf.se 

Hos Länsstyrelsen finns det möjligheter att söka vissa företagsstöd. 
Mer information finns på www.lst.se/vasterbotten. Regionala företagsstöd

Vi hoppas detta ska bidra till en bra start för ditt företagande och önskar dig 
lycka till!



Vi hjälper till med kostnadsfri rådgivning och 
kontakter som kan behövas för att starta företag. 
Välkommen till oss!

Johan Hedvall
070-336 74 73
Vegagatan 12
Johan.hedvall@vannas.se

Denna information är framtagen i samarbete mellan Vännäs, Vindeln, Bjurholm, 
Nordmaling och Robertsfors kommun för att du som funderar på att starta företag 
ska få bästa möjliga hjälp på vägen.

Medfinansieras av Region Västerbotten.
 

Näringslivsutvecklare på Vännäs Kommun
0935-141 43
Medborgarhuset
Vannas.kommun@vannas.se


