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Sammanfattning 
NyföretagarCentrum arbetar med rådgivning, individuellt och i grupp, till personer som vill starta 
företag samt andra insatser inom nyföretagande. Verksamheten finansieras av samarbetspartner från 
det lokala näringslivet och kommunerna (Österåker och Vaxholm). 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
1. Kommunstyrelsens kontor ges i uppdrag att underteckna samarbetsavtal för 2017 med 
NyföretagarCentrum. 
2. Näringslivs- och utvecklingsdirektören ges mandat att från och med 2018 teckna 
samarbetsavtal med NyföretagarCentrum. 

Bakgrund 
NyföretagarCentrum är en verksamhet som idag finns över hela Sverige. Initiativet kom från 
dåvarande Volvochefen P G Gyllenhammar och andra högt uppsatta näringslivsrepresentanter, med 
tankar och idéer från Aspen Institute. Starten skedde genom samverkan mellan näringslivet och 
kommunen under ledning av den nya stiftelsen Svenska Jobs and Society. 

1985 startade det första NyföretagarCentrum i Sverige i Kallinge i Blekinge. Idag finns cirka 90 
NyföretagarCentrum som täcker fler än 180 kommuner med rådgivningen. Verksamheten bidrar till 
5 000-10 000 nya företag varje år och de företagen har en unikt låg konkursandel. Antalet 
samarbetspartners runtom i landet uppgår till sammanlagt 2 300. 

I nordöstra Stockholm finns idag tre NyföretagarCentrum; Danderyd-Täby-Vallentuna, Österåker-
Vaxholm och Norrtälje. 

Under 2016 har NyföretagCentrum Österåker-Vaxholm genomfört 105 rådgivningar varav en 
fjärdedel genomfördes i grupp. 15 företag startades under året som hade genomgått 
NyföretagarCentrums rådgivning. Av dessa företag startades 13 av kvinnor. Totalt under 2016 
startades 342 företag i kommunen. 

Utöver rådgivningsverksamheten har NyföretagarCentrum även under 2016: 
arrangerat föreläsningskvällar 
hållit Starta-eget kurs 
haft öppet hus 
medverkat på Business Österåker 
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Förvaltningens slutsatser 
NyföretagarCentrums verksamhet utgör en viktig hörnsten i kommunens arbete med att främja 
entreprenörskap och nyföretagande. Representanter från näringslivet vittnar om att verksamheten är 
viktig och att nystartade företag som genomgått NyföretagarCentrums rådgivning har betydligt 
bättre förutsättningar. I och med flytten till mer centralt belägna lokaler i Åkersberga har 
verksamheten gjorts mer tillgänglig. Verksamheten finansieras med hjälp av samarbetspartners från 
det lokala näringslivet och de två kommunerna Österåker och Vaxholm. 

Ekonomiska konsekvenser 
Ersättningen till NyföretagarCentrums verksamhet kvarstår på samma nivå som tidigare år, 100 00 
kr. Kostnaden belastar ordinarie budgetram för Näringslivs- och utvecklingsenheten. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Kristina Eineborg 
Näringslivs- och utvecklingsdirektör 
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