
                        Trädgårdsodling 
        Arbetsgivarrollen och ekonomi 

 

 
 
 
 
 
 

Vi ordnar en unik kursdag för Dig som vill veta mera om ekonomi och vad som gäller om du skulle 
vilja anställa någon – praktikant eller ordinarie - i din grönsaksodling. Under kursdagen får du även 

höra om bidrag, stöd och affärsplan 
 

Välkommen den 25 mars 2015 
 

 

8.30-9.00    Samling och fika 
 

9.00-9.15    Introduktion, med presentation av deltagare      
                                                                          Marie Hanson Hushållningssällskapet Väst 
 

9.15-10.00   Affärsplan – hur kan jag forma mitt företag och utveckla det i den       
          riktningen jag önskar? Tips kring att göra en handlingsplan mm 
                            
                                                         Christina Milén Jacobsson Hushållningssällskapet Väst 
 

10.00-12.00 Lär dig att upprätta och använda kalkyler för din grönsaksodling.  
                       Konkreta tips och verktyg                                                 Bengt Håkansson, SLU 
12.00             Lunch 

 
13.00-13.20  Få betalt för din tid! Verktyg för beräkning av arbetstid         

                                                                         Marie Hanson, Hushållningssällskapet Väst  
 

13.20-16.00  Vilka regler gäller för dig som arbetsgivare 
 Avtal, anställningsformer för egen personal/praktikanter 
 lön och olika ersättningar, försäkringar, din egen pension 

                                                                  Henrik Persson SLA 
 Fika 

 
16.00-17.00  Tips kring vad du kan tänka på när du träffar banken, investeringsstöd,  
                       microlån, finansiering  och ev stöd. 

                                                                                                  Britt Marie Bergfalk ALMI 

               
 

http://www.moek.se/1.0.1.0/2/1/


 
 
 
 
 
Plats:  Hushållningssällskapet Väst. Edsvägen 1 b Vänersborg 
 
 
Kostnad:  Heldag  1 000 kr per person exkl moms (inkl fika och lunch) 
  Halvdag     500 kr per person exkl moms (inkl fika) 
 
 
Anmälan:    Senast fredagen den 20 mars till Marie Hanson tel 0521-725525 

   eller per mejl marie.hanson@hushallningssallskapet.se 
 
 
 
 
 
Kontakt: Marie Hanson      Christina Milén Jacobsson 
                     Hushållningssällskapet Väst                           Hushållningssällskapet Väst 
                     Telefon 0521-725525                                    Telefon 0521-72 55 15 
                     SMS 070-3497069                                        SMS 070-777 27 83 
                     marie.hanson@hushallningssallskapet.se        cmj@hushallningssallskapet.se 
 
 

 
 
 
 

Välkommen! 
 
 
 
 
 
 

Detta är en kurs som kommit till efter det Rådslag som hölls i Vänersborg år 2014. 
Hit inbjöds olika aktörer inom näringen för att tillsammans skapa förutsättningar för att fördubbla 

trädgårdsproduktionen i Västra Götaland till år 2020 eftersom både fler producenter och mer 
produkter efterfrågas! 

 
GRO, Dingle Naturbruksgymnasium, LRF, Länsstyrelsen, enskilda företagare,  

Hushållningssällskapet i Skaraborg och Hushållningssällskapet Väst är de 
aktörer som tillsammans med Moek står bakom denna kurs  
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