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FÖRETAGARSKOLAN

Företagarskolan är en kommunal arbetsmarknadsinsats 
som syftar till att ge indiver som finns i kommunernas 
verksamhet, och har rätt till någon form av statligt 
lönestöd samt har en vilja att starta eget företag, en 
möjlighet att förverkliga en affärsidé. Av juridiska skäl är 
det otroligt svårt för en individ som har försörjningsstöd att 
gå från försörjningstöd till eget företagande. Genom en 
kommunal arbetsmarknadsanställning med placering på 
Företagarskolan får individen ekonomiska förutsättningar 
att komma igång med sin företagsidé.  

Ansökan till Företagarskolan sker oftast genom en dialog 
mellan handläggare på kommunen, personal på E-resurs 
och den sökande, då varje fall tenderar att vara unikt. Den 
generalla ansökningsprocessen skulle dock kunna beskrivas 
som följer:

1. Behörig personal på kommunen godkänner att individen 
kan fylla i ansökningsblanketten till Företagarskolan. 

2.Blanketten fylls i och skickas till E-resurs som bedömer 
ansökan och kallar den sökande till en intervju och 
eventuellt en presentation av affärsidén. 

3. Individen anställs i 3 månader, denna anställning 
kan förlängas max 4 gånger, den längsta möjliga 
anställningsperioden är 12 månader.



FÖRETAGARSKOLAN

 I arbetet på Företagarskolan ingår bland annat 
utbildningsinsatser, obligatoriska nätverksträffar och givetvis 
också att omsätta affärsidén i praktiken. Utbildning ges 
inom områden som säljteknik, ekonomi, marknadsföring 
och affärsplanering. På Företagarskolan finns erfarna 
rådgivare och coacher som kan bidra till att individen 
kommer vidare med sitt företag.

Företagarskolan finns på Rudbecksgatan 26 i Örebro och 
där finns det också utrymme för den att antagna att ha 
kontorsplats. Det är dock ingen tvång på att vara på plats, 
varje antagen på Företagarskolan följer en individuellt 
uppgjord handlingsplan och har dagligen kontakt med sin 
kontaktperson på Företagarskolan.

Har du frågor gällande E-resurs Företagarskola 
kontakta:

Janis Lancereau
Projektledare E-resurs
 Rudbecksgatan 26

janis.lancereau@startcentrum.se
Tel: 019-17 48 60

Mobil: 070-756 62 66



Rudbecksgatan 26, Örebro
019-17 48 60

Företagarskolan är en del av E-resurs. E-resurs är ett 
samverkansprojet mellan  fem kommuner i Örebro län 

(Hällefors kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, 
Nora kommun och Örebro kommun). Projektet finansieras 
med hjälp av Europeiska socialfonden och syftar till att ge 
fler indivder möjlighet starta företag och komma till egen 

försörjning.


