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Vart ska du skicka blanketten?
Du ska skicka in blanketten tillsammans med din ansökan om stöd till länsstyrelsen i 
det län där du som sökande har din huvudsakliga verksamhet.

Om du är rennäringsföretagare eller annan samisk företagare och är verksam inom 
det samiska området ska du skicka in den till Sametinget.

Var hittar du mer information?
Mer information hittar du på Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se), 
på länsstyrelsernas gemensamma webbplats (www.lansstyrelsen.se) och på 
Sametingets webbplats (www.sametinget.se).

Vem ska använda blanketten 
Företagsstöd - affärsplan?
Söker du företagsstöd måste du i de flesta fall även skicka in en affärsplan för den 
verksamhet du söker stöd för. Du ska alltså fylla i den här blanketten och bifoga 
den till din ansökan om företagsstöd.

Du ska bifoga blanketten om du 

•	 har	startat	eller	etablerat	dig	som	ägare	till	ett	jordbruks-,	trädgårds-	eller	
rennäringsföretag 

•	 behöver	göra	en	investering	i	ditt	företag
•	 behöver	köpa	tjänster	för	att	utveckla	ditt	företag
•	 vill	kompetensutveckla	dig	själv	eller	anställda	i	ditt	företag.

Du behöver inte bifoga blanketten om du endast söker

•	 stöd	för	plantering	av	fleråriga	energigrödor
•	 stöd	för	att	upprätta	en	affärsplan
•	 stöd	för	att	utbilda	dig	i	hur	man	upprättar	en	affärsplan.

Blanketten ska även användas av dig som söker företagsstöd inom diversifierings- 
och övergångsstöden till sockerproducenter.

Affärsplanen ligger till grund för bedömningen av din ansökan. Den är ett 
verktyg för att föra en dialog med dig som söker stöd och för att prioritera mellan 
ansökningar. Det är inte bara inför stödansökan du har nytta av affärsplanen utan 
är den till stor hjälp för dig själv när du startar eller utvecklar ditt företag.

För de uppgifter som du lämnar i affärsplanen gäller i normala fall sekretess. En 
individuell prövning görs i varje enskilt fall. 
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Om du söker startstöd för att ta 
över en verksamhet ska du fylla i om det 

bara är driften du tar över eller om du även 
tar över ägande av fastigheten eller arrendet. 

Om du tar över en del av verksamheten ange hur 
stor andel i procent du tar över. Ange även 
från vem du tar över driften, till exempel 

föräldrar, annan släkting eller 
utomstående. 

En årsarbetskraft  
motsvarar en person som arbetar i företaget eller för 

företagets räkning på heltid under ett år.

Det arbete som utförs av de som har arbetat del av året, arbetat deltid 
eller utfört säsongsarbete beräknas som delar av årsarbetskraft. 

Till exempel en person som arbetat 3 månader heltid  
motsvarar 0,25 årsarbetskraft (3/12=0,25).

Så här fyller du i blanketten
A. Företagets utgångsläge
Här fyller du i uppgifter som avser företagets nuvarande verksamhet.
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FÖRETAGSSTÖD
- affärsplan

Den här blanketten ska du fylla i och bifoga din 
ansökan om företagsstöd. Läs anvisningarna till 
blanketten för att fylla i blanketten på bästa sätt.
Du ska skicka in blanketten till länsstyrelsen eller 
Sametinget.

A. Företagets utgångsläge
A1. Beskriv företagets nuvarande affärside

A2. Beskriv företagets ägarstruktur

A3. Uppgifter om företaget

Ange företagets balansomslutning 

Ange företagets årsarbetskraft

Ange företagets årsomsättning 

A4. Uppgifter om företag som du har kopplingar till

Äger ditt företag delar i andra företag? Ja

Uppgifter om sökande
Namn Organisations-/personnummer

Bilaga nr:

Nej

Finns det företag som äger delar av ditt företag? Ja Nej

Om ”Ja”, ska du för dessa företag ange:

• Vilket eller vilka företag det gäller

• Ägarandel i procent

• Årsarbetskraft

• Årsomsättning

• Balansomslutning

A5. Uppgifter om brukningsenheten/fastigheten

Ägd/arrenderad/
hyrd Åker Betesmark Skogsmark

Areal, hektar

SUMMA

Fastighetsbeteckning

Här 
anger du om ditt företag har 

kopplingar till något annat företag. 
Som ägarandel anger du den procentuella 

andelen av aktier eller röster. Du anger 
den som är högst.

Här 
ska du ange kommun, 

trakt och nummer för alla fastigheter 
som du äger, arrenderar eller hyr. Äger 

du eller arrenderar flera fastigheter kan du 
redovisa dessa på en rad. Du kan till exempel 

skriva Ekeby 1:12 och Åby 2:2 m.fl. 
Detsamma gäller hyrda  

fastigheter.
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A6. Beskriv företagets historia och utveckling fram till dagens datum

A7. Beskriv utförligt företagets 
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a) produkter eller tjänster

b) kunder

c) marknad

d) säljorganisation

e) konkurrenter

f) kompetens och kontaktnät
Har företagets personal 

den utbildning som  behövs för den 
planerade insatsen? Vilket kontaktnät 

har du? Ange om du samverkar med 
andra kring inköp av varor eller 

liknande. 

Hur säljs företagets 
produkter eller tjänster? Ange om 

du har kontakter med flera kunder eller 
uppköpare eller om du säljer allt till en 

enda kund eller uppköpare.

Var säljer du produkterna 
eller tjänsterna? 

Hur marknadsför du dessa?

Vilka är företagets 
konkurrenter? Vad ger ditt företag 

en bra konkurrensförmåga?

Vill du höja din eller dina anställdas kunskaper kan du söka stöd för kompetensutveckling.  

A. Företagets utgångsläge – fortsättning

Här beskriver 
du kort om hur företaget 
har utvecklat sig fram till 

dagens datum.

Beskriv utförligt 
din produkt eller din tjänst. 

Arbetar företaget med någon 
särskilt produktprofilering eller 

några egna varumärken?

Vilka kunder 
vänder sig företaget till? 

Vilka konkreta kundkontakter har 
du som är viktiga för din satsning? 
Stämmer produkten eller tjänsten 

överens med kundbehoven?
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B. Utvecklingsplan
I detta avsnitt anger du vad du planerar göra och vad du vill uppnå.

B. Utvecklingsplan
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B1. Beskriv insatsen/etableringen som du söker stöd för

B2. Varför vill du genomföra insatsen? 

C. Beskrivning av företaget då insatsen du söker stöd för har uppnått full effekt
C1. Kommer ägarstrukturen att ändras?         
                      

Om ”Ja”, ange på vilket sätt

Ja Nej

C2. Kommer företagets produkter, tjänster, kunder, marknad
      säljorganisation eller konkurrenssituation att ändras?

Om ”Ja”, ange på vilket sätt

Ja Nej

B3. Beskriv hur du vill utveckla din verksamhet inom de kommande tre åren 

Beskriv insatsens huvudsyfte, till 
exempel förbättrad arbetsmiljö, livsmedelshygien 

eller ökad lönsamhet, konkurrenskraft eller tillväxt.

Restaurerar du byggnader av kulturhistoriskt värde, beskriv hur insatsen 
kommer att bidra till att bevara värdefull kulturmiljö. 

Beskriv även vilken betydelse insatsen  
har för landsbygden.

C. Beskrivning av företaget då insatsen som du 
söker stöd för har uppnått full effekt

I det här avsnittet beskriver du hur företaget kommer att se ut när insatsen har nått upp till 
full effekt. 

B. Utvecklingsplan
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B1. Beskriv insatsen/etableringen som du söker stöd för

B2. Varför vill du genomföra insatsen? 

C. Beskrivning av företaget då insatsen du söker stöd för har uppnått full effekt
C1. Kommer ägarstrukturen att ändras?         
                      

Om ”Ja”, ange på vilket sätt

Ja Nej

C2. Kommer företagets produkter, tjänster, kunder, marknad
      säljorganisation eller konkurrenssituation att ändras?

Om ”Ja”, ange på vilket sätt

Ja Nej

B3. Beskriv hur du vill utveckla din verksamhet inom de kommande tre åren 

Beskriv utförligt 
vad du planerar att göra.

Är det nya produkter, tjänster eller nya 
försäljningskanaler som du planerar att starta ska du 
beskriva detta. Ange om produkten eller tjänsten är ny 

för marknaden, branschen eller bara för dig?
Kommer du att fortsätta med samma produkter som 
tidigare men i ökad omfattning? Om du till exempel 
ökar mjölkproduktion genom större djurbesättning 

räcker det med att du kort anger detta. 

Ange vilka insatser 
du planerar att genomföra de 

kommande tre åren som till exempel 
investeringar, kompetensutveckling 
och produktlansering. Ange ungefär 

när du tänkt göra detta.

Beskriv  om insatsen 
kommer att medföra några förändringar när det 

gäller företagets marknad, kunder, säljorganisation 
och konkurrenter jämfört med vad du tagit upp 

under avsnitt A7 i blanketten. 
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D1. Jordbruk

D. Insatsens/etableringens påverkan på arbetsbehovet

Mjölkkor 

Dikor 

Kvigor antal prod. rekrytering/år 

Före insatsen/etableringen Efter insatsen/etableringen

Antal
djur

eller ha
Tim/djur

eller ha/år
Totalt

timmar/år

Kryssa för
ekologisk
produktion

Arbetsbehov Arbetsbehov

Driftsgren

Kryssa för
ekologisk
produktion

Kvigor antal övriga, normal
årsslakt

Ungtjurar, normal årsslakt  

Stutar, normal årsslakt 

Kalvar, normal årsslakt 

Övriga nöt (ej upptaget ovan) 

Slaktsvin, årsproduktion 

Modersuggor 

Tackor 

Värphöns, antal 

Slaktkycklingar, normal årsslakt 

Andra djurslag, ange vilket:

Slåtter och betesvall 

Betesmark 

Spannmål 

Annat, specificera 

Entreprenad

Driftsledning, bokföring,  
underhåll m.m. 

Summa
timmar

Tim/djur
eller ha/år

Totalt
timmar/år

Summa
timmar

4

Antal
djur

eller ha

5

D2. Annat än jordbruk
Före insatsen

Antal
enheterVerksamhet

Arbetsbehov

Driftsledning, bokföring,
underhåll m.m.

Summa
timmar

Tim/
enhet/år

Totalt
timmar

Efter insatsen

Antal
enheter

Arbetsbehov

Summa
timmar

Tim/
enhet/år

Totalt
timmarEnhet

E. Insatsens/etableringens påverkan på fördelning av arbetstimmar

Personer
Antal
före

Man Kvinna

SUMMA

F. Insatsens/etableringens påverkan på ekonomi

Produkt eller tjänst Före

Kvantitet

Efter

Pris

F1. Förändring i intäkter

Summa förändring
i kronor

Total förändring intäkter

Timmar
före

Antal
efter

Timmar
efter

Antal
före

Timmar
före

Antal
efter

Timmar
efter

Före Efter

D. Insatsens eller etableringens påverkan  
på arbetsbehovet
Ange arbetsbehovet med hjälp av normtal som finns i till exempel Databok för driftsplanering. 
Du ska justera normtalen vid behov så att de stämmer för ditt företag med hänsyn till dess 
storlek, mekaniseringsgrad med mera. Betydande avvikelser från normtalen ska du motivera.

Beräkning 
av arbetsbehov 

för djurproduktion: 

Arbetsbehovet ska redovisas per 
producerat djur och år.

Exempel: Du har 100 mjölkkor med 25 % 
rekrytering och 24 månaders inkalvning. 
Vid produktion av en 24 månaders kviga 

finns hela tiden ett halvfärdigt djur på gång. 
Det vill säga, 50 kvigor i olika åldrar. I 

driftsgrens-förteckningen tar du med det 
antal kvigor (25 st.) som rekryteras per år. 
Om arbetsbehovet i bidragskalkylen per 

producerad 24 månaders kviga är satt till 
8 timmar inkluderar det även de 

halvfärdiga djuren.  
(25*8=200 h)

Exempel 
på hur du ska fylla i tabellen 

om du har en annan verksamhet än jordbruk

Verksamhet Enhet
Stuguthyrning Övernattning
Café-verksamhet Dagsbesökare
Kanotuthyrning Dagsbesökare
Uthyrning av stallplatser Stallplatser
Ridskoleverksamhet Lektionstimmar
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D2. Annat än jordbruk
Före insatsen

Antal
enheterVerksamhet

Arbetsbehov

Driftsledning, bokföring,
underhåll m.m.

Summa
timmar

Tim/
enhet/år

Totalt
timmar

Efter insatsen

Antal
enheter

Arbetsbehov

Summa
timmar

Tim/
enhet/år

Totalt
timmarEnhet

E. Insatsens/etableringens påverkan på fördelning av arbetstimmar

Personer
Antal
före

Man Kvinna

SUMMA

F. Insatsens/etableringens påverkan på ekonomi

Produkt eller tjänst Före

Kvantitet

Efter

Pris

F1. Förändring i intäkter

Summa förändring
i kronor

Total förändring intäkter

Timmar
före

Antal
efter

Timmar
efter

Antal
före

Timmar
före

Antal
efter

Timmar
efter

Före Efter
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D2. Annat än jordbruk
Före insatsen

Antal
enheterVerksamhet

Arbetsbehov

Driftsledning, bokföring,
underhåll m.m.

Summa
timmar

Tim/
enhet/år

Totalt
timmar

Efter insatsen

Antal
enheter

Arbetsbehov

Summa
timmar

Tim/
enhet/år

Totalt
timmarEnhet

E. Insatsens/etableringens påverkan på fördelning av arbetstimmar

Personer
Antal
före

Man Kvinna

SUMMA

F. Insatsens/etableringens påverkan på ekonomi

Produkt eller tjänst Före

Kvantitet

Efter

Pris

F1. Förändring i intäkter

Summa förändring
i kronor

Total förändring intäkter

Timmar
före

Antal
efter

Timmar
efter

Antal
före

Timmar
före

Antal
efter

Timmar
efter

Före Efter

Kvantitet

Total förändring kostnader

Pris

Summa förändring
i kronor

F2. Förändring av kostnader (exklusive kostnader för arbete)

F3. Summa förändringar

Summa förändringar i intäkter och kostnader (F1+F2)

Kronor

Produkt eller tjänst Före Efter Före Efter
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E. Insatsens eller etableringens påverkan  
på fördelning av arbetstimmar

F. Insatsens eller etableringens påverkan  
på ekonomi

Antal timmar ska fördelas på följande kategorier:
• Företagare (en person per rad, till exempel företagare 1, företagare 2)
• Familjemedlem (en person per rad, till exempbel son, sambo)
• Fast anställd personal  (en person per rad om antalet anställda är under fem, 

till exempel anställd 1, anställd 2. Om antalet anställda överstiger fem kan du 
redovisa alla på en rad som ”anställd personal”. Antalet anger du sedan i 
kolumnen antal före och efter)

• Tim- eller korttidsanställd personal redovisar du på samma sätt som fast  
anställd personal.

Här 
ska du ange 

hur intäkter för 
produktionen av varor 
och tjänster förändras 

genom insatsen.

Här 
ska du ange 

hur kostnaderna för 
produktionen av varor och 
tjänster förändras genom 
insatsen. Du ska inte ta 

med kostnader för 
arbete.
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