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Eget företagande är ofta den enda möjligheten för många förortsbor att etablera sig på
arbetsmarknaden. Inte sällan är det också ett tillfälle då helt nya idéer, möjligheter och
outnyttjade resurser kommer till daga. Både samhället och den enskilde företagaren har
således mycket att vinna på egna företagares lyckade entré i affärslivet.
Samhället har i och för sig gjort en hel del för att underlätta företagande. Det finns
kurser om hur man startar ett företag, respektive om sådana moment som beskattning,
bokföring, redovisning, mm. Ändå upplever flertalet företagare, särskilt de med utländskt
bakgrund, att det är komplicerat att starta ett företag, och svårt att hålla det vid livet en längre
tid. Jag tycker att dessa svårigheter har sina rötter huvudsakligen i två faktorer: folk vet inte
hur man gör (trots att diverse kurser är tillgängliga), och de har inte tillräckligt med kapital för
att fortsätta (trots att penninginstitut lånar ut pengar till kvalificerade låntagare).
Kombinationen av dessa två faktorer skapar ett Moment 22: Man presenterar en bra idé på fel
sätt, och man får avslag på låneansökan pga. att man inte presenterat sin affärsidé på ett
tillräckligt övertygande och förtroendegivande sätt.
Dessa problem skulle troligen delvis avhjälpas om företagarna, särskilt de med
reducerad studievana, kunde vända sig till en lokal mentor eller coach som skulle kunna
hjälpa dem både praktiskt och med råd. Hjärpområden kan exempelvis inbegripa formulering
av affärsidén och affärsplan, strukturering och dimensionering av företaget, tolkning av
diverse myndighetsföreskrifter, ansökningar, mm. Mentorerna (coacherna) kan vara personer
som har tillräckligt bra professionell bakgrund och intresse att frivilligt hjälpa dem som
behöver hjälp. Därmed är det inte uteslutet att arvodera mentorerna på ett lämpligt sätt.
För att blivande egna företagare i förorterna skulle få en bättre chans att lyckas i sin
verksamhet föreslår jag därför att kommunfullmäktige beslutar att
Uppdra åt vederbörande nämnder att verka för att mentorerna introduceras åtminstone i de
stadsdelar där behovet är störst.

en 17 mars 2008
issan (mp)

