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TEMA

RÄTT FÖRSÄKRAD

Inspiration och nyttiga
tips för dig som är
egenföretagare.

Trygg med
rätt
försäkring
Tomas fick snabb vård tack
vare sin sjukvårdsförsäkring
guide

Försäkringar
du
behöver
Försäkra ditt företag rätt

så gjorde vi

De vill göra sina
kunder
tryggare
Victoria och Eddie hjälper företagare

– Har du hört
den där om
egenföretagaren
som blev sjuk?
– Nej.
– Just det!
Kom snabbare på fötter med vår Sjukvårdsförsäkring
Att du som egenföretagare skulle bli sjuk ”finns ju inte”. Men om du blir det finns
en prisvärd sjukvårdsförsäkring för dig som är medlem i Unionen Egenföretagare.
Med ett telefonsamtal får du både rådgivning och snabb hjälp till sjukvård. Du kan
undvika långa sjukvårdsköer, oavsett om det gäller operationer, terapi eller rehab.

Bas, Plus eller Max? Välj den Sjukvårdsförsäkring som passar dig!
Ring 08-700 42 10 eller besök forenadeliv.se/fortfrisk

I samarbete med

Välkommen
till Min firma

LEDARE

Försäkra dig klokt och
undvik onödiga risker

Min firma är en medlemstidning
från Unionen Egenföretagare som
distribueras åtta gånger per år.
Här får du ta del av våra senaste
tjänster och förmåner. I varje
nummer lyfter vi fram ett aktuellt
tema som stärker dig som egenföretagare. Här får du också träffa
andra medlemmar och läsa om
hur de har vuxit tillsammans med
Unionen Egenföretagare.

A

tt vara företagare är förknippat med risker.
Det är en naturlig del av tillvaron. Själva
grundbulten i marknadsekonomin är kampen om marknaden och därmed hela tiden
risken att kunder försvinner, att priserna blir lägre, att
den goda idén inte fungerar eller att valutakursen plöts
ligt förändras. Å andra sidan finns alltid möjligheten
att hitta nya kunder, att utveckla marknaden eller att
komma på en helt ny tjänst/produkt.
Den osäkra marknaden gör det desto viktigare att analysera och
minimera övriga risker. Vilka kan man försäkra sig mot och till
vilket pris? Vilka kan man hantera genom offentliga trygghetssystem och skatteinbetalningar? Ett viktigt och konkret exempel
är att många inte alls tänkt på att man genom att ta ut lön också
säkerställer att man faktiskt får en grundläggande pension.
Varför inte ta del av medlemsförsäkringar där du som enskild
företagare kan dra nytta av förhandlingsstyrkan i en stor organisation och därmed få bättre villkor än du själv kan förhandla
dig fram till? Unionen Egenföretagare erbjuder bra och prisvärda försäkringar i vårt erbjudande för att underlätta för dig som
företagare. Men vi jobbar samtidigt för att förbättra de allmänna
trygghetssystemen, eftersom ett huvudproblem fortfarande är
att de inte alls är anpassade för en egenföretagares verklighet.
Bättre trygghetssystem vad gäller sjukdom, a-kassa och
föräldrapenning är därför de viktigaste frågorna vi driver på i
näringspolitiken. Med bättre trygghet och bra försäkringar skulle
fler våga bli företagare och möta marknadsriskerna. Det skulle
Sverige behöva! ¶

guide

reportage

Så försäkrar du dig rätt
och får större trygghet.
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Försäkringar
du behöver
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LARS JAGRÉN
Chefsekonom,
Unionen.

så gjorde vi

✔Har du tips och idéer om vad
du vill läsa i Min firma?
Mejla minfirma@unionen.se.
✔Vill du bli medlem i Unionen
Egenföretagare? Eller har du
frågor om ditt medlemskap?
Mejla foretagslinjen@unionen.se.
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max.lundmark@unionen.se
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krönika

De gör sina
kunder trygga

»Hängavtal ger
många fördelar«

S9

S10

Victoria och Eddie hjälper
kunder med försäkringar.

Det skriver Gunilla Krieg,
ombudsman på Unionen.
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3 FRÅGOR

Medlemmar får Wrebit
till rabatterat pris.

WILLIAM BERLE,
produktutvecklare
Produkt Risk på
försäkringsbolaget
Förenade Liv, svarar
på tre vanliga
försäkringsfrågor.

1

Vad är det för skillnad
mellan sjukförsäkring
och sjukvårdsförsäkring?

– En sjukförsäkring ger dig en månadsersättning om du blir sjukskriven. Den
kan komplettera ersättningen från
Försäkringskassan och bidrar på så vis
till en tryggare ekonomisk tillvaro. En
sjukvårdsförsäkring gör att du kan få
läkarvård snabbare – vare sig det hand
lar om att kolla upp fästingbett eller att
operera en knäled.

2

Vad betyder självrisk?

– Självrisk är den summa du
själv får stå för vid exempelvis
ett läkarbesök om du har en sjukvårdsförsäkring. I regel brukar det vara så att
ju högre premie du betalar varje månad,
desto mindre självrisk får du. Som
egenföretagare är det extra viktigt att
ha koll på självrisken när det gäller ens
företagsförsäkringar, då det kan vara
större skillnader inom dem än inom
sjukvårdsförsäkringar.

3

Vad är ett inkomstbasbelopp respektive ett
prisbasbelopp?

– Inkomstbasbeloppet följer inkomstutvecklingen i Sverige och används för
att beräkna den övre gränsen för hur
hög den pensionsgrundande inkomsten
får vara inom den allmänna pensionen.
Inkomstbasbeloppet används också
ibland för att bestämma storleken på
en tjänstepension. Inkomstbasbeloppet
2016 ligger på 59 300 kronor, nästa år
ligger det på 61 500 kronor. Prisbasbeloppet anpassas efter den allmänna
prisutvecklingen i samhället. Prisbasbeloppet används exempelvis för att
beräkna garantipensionen. Prisbasbeloppet 2016 ligger på 44 300 kronor,
nästa år ligger det på 44 800 kronor. ¶
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trend

En revisor i mobilen

Appen Wrebit hjälper dig med bokföringen.

Nu kan du få full koll på
företagets ekonomi direkt
i mobilen med hjälp av
den nya appen Wrebit.
Med den kan du fakturera
och bokföra enkelt – utan
några förkunskaper
– Det är en sorts mobil
revisor. Många företag
är i dag mobila och som
småföretagare är du ofta
på språng. Oavsett om du
jobbar på bussen eller på
ett kafé så har du alltid
tillgång till din bokföring

genom appen, säger David
Wengbrand, vd på Wrebit.

»Inget
företag kan
skydda dig
från att bli
id-kapad.«

Ha koll på
din pension

Jan Olsson på Nationellt
Bedrägericentrum menar dock
att rätt försäkring kan minska
skadorna. (SvD, 31/10 2016)

Appen har andra nyttiga
funktioner, som till exempel ett avdragslexikon
som ger tillgång till vilka
avdrag som är möjliga.
Wrebit skapar även automatiskt momsrapporter
som du kan ladda upp till
Skatteverket.
– Om man känner att
man behöver lite mer hjälp
har vi dessutom flera an-

slutna byråer som man kan
samarbeta med och som
då har tillgång till ens bokföring direkt i appen, säger
David Wengbrand.
Att få tillgång till alla
premiumtjänster i appen
kostar 99 kronor per
månad, men för medlemmar i Unionen Egenföretagare är de första tre
månaderna gratis och
sedan kostar det endast
79 kronor i månaden. ¶

9

procent
Gå in på Minpension.se för att se
hur din samlade pension ser ut.

Så stor andel av alla
småföretagare med aktiebolag
använder sitt företag till
pensionssparande. (Källa: Swedbank)

GUIDE

Försäkringar ditt
företag behöver

Som egenföretagare är det viktigt att vara rätt
försäkrad. Här kommer några tips på vad du
bör tänka på och hur du som medlem i Unionen
Egenföretagare kan få större trygghet.
SOCIALFÖRSÄKRING
Valet av företagsform påverkar.
Företagare har samma rätt som anställda
till det sociala försäkringssystemet. Du
har alltså rätt till sjukpenning, föräldrapenning, pension med mera. Men det
finns skillnader. Den sjukpenninggrundande inkomsten beräknas på olika sätt
i olika företagsformer beroende på om
det är överskottet eller uttagen lön som
du betalar skatt på. Ditt val av företagsform kan alltså påverka storleken på din
ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet. Kolla upp vad som gäller för just dig.

INKOMSTFÖRSÄKRING
Gäller även för
egenföretagare.
Inkomstförsäkringen gör att du tillsammans med a-kassan kan få upp
till 80 procent av din tidigare inkomst
efter skatt. Det är tryggt och mycket
värdefullt om du skulle bli av med jobbet.
Unionens inkomstförsäkring gäller även
för egenföretagare. Inkomstförsäkringen
som ingår i medlemskapet har ett tak
för ersättning upp till 60 000 kronor i
månaden i 150 dagar. Om du vill bygga
ut ditt inkomstskydd ytterligare kan du
teckna tilläggsförsäkringen för högre
inkomst eller fler ersättningsdagar.

SJUKDOMSFÖRSÄKRING
Få tillgång till
vård snabbare.
En längre tids sjukfrånvaro som egenföretagare kan innebära utebliven inkomst, missade uppdrag och förlorade
kunder. En sjukvårdsförsäkring innebär
framför allt att du får tillgång till snabb
vård, så att du snabbt kan komma tillbaka till arbetet och driva din verksamhet.
Du bör också se över om du behöver
en sjukförsäkring som kompletterar
sjukpenningen från Försäkringskassan.
Du som är medlem kan få rätt försäkring
till förmånliga priser.

FÖRETAGSFÖRSÄKRING
Välj försäkring
som passar dig.
En företagsförsäkring är ett slags paket
som består av olika typer av försäkringar
och som kan variera mellan olika branscher och mellan olika försäkringsbolag.
Företagsförsäkringen kan omfatta bland
annat egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring som ersätter vad du kan bli skyldig i skadestånd om någon blir skadad av
dina produkter eller tjänster, rättsskyddsförsäkring som täcker advokatkostnader
och avbrottsförsäkring som ger ersättning för uteblivna intäkter vid driftstopp.

PENSIONSFÖRSÄKRING
Större trygghet
med hängavtal.
De flesta som är anställda har någon
sorts tjänstepension. Många har det
genom kollektivavtalen. Om man har
aktiebolag kan man teckna ett så kallat
hängavtal med Unionen och på så
sätt ta del av tjänstepension via ITP,
samt tjänstegrupplivförsäkring och en
trygghetsförsäkring vid arbetsskada.
Som medlem i Unionen Egenföretagare
kan du även få upp till 40 procents rabatt
på pensionsförsäkringsavgifterna hos
Folksam. Du kan då välja mellan traditionell försäkring eller fondförvaltning.

FÖRETAG I
BOSTADEN
Hemförsäkringen
täcker sällan.
Tänk på att din hemförsäkring inte täcker
din näringsverksamhet. Hemförsäkringen
gäller bara sådant som används för privat
bruk. Det betyder att försäkringsbolagen
inte ersätter till exempel verktyg, inventarier, lager eller färdiga produkter som
hör till ditt företag. Använder du samma
dator privat som i verksamheten kan
försäkringsbolaget anse att den hör till
ditt företag och därför inte ersätta den
via hemförsäkringen om det skulle hända
den något. Se därför till att försäkra även
det som tillhör ditt företag.

* För mer exakta detaljer och villkor gällande de olika försäkringarna, gå in på unionen.se/egenforetagare.
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REPORTAGE

Snabbare sjukvård
tack vare försäkringen

Försäkringen gjorde att Tomas Ymsjö sparade tid och pengar.

T

omas Ymsjö kallar sig för
säljspecialist. Han har arbetat med försäljning i olika
former i närmare 40 år. Han
varit allt från marknadsoch försäljningschef till vd
på olika stora företag – och har sålt allt
från kassaregister till plåt och färg.
– En duktig säljare kan sälja allt, säger
han med ett skratt.
Sedan 2012 driver han eget företag,
Ymsjö Consulting, där han genom åren
har utbildat hundratals hantverkare,
säljare, produktions- och administrativ
personal i försäljning och kundvård.
– Jag har specialiserat mig på att lära
icke säljande personal att börja sälja. En
av mina första kunder var till exempel
Ahlsells, där jag utbildade rörmokare att
sälja när de var ute hos kunder. Jag har
alltid älskat att sälja, träffa människor
och göra affärer.
Tomas blev medlem i Unionen Egenföretagare i samma veva som han startade
företaget – mycket för att känna samma
stora trygghet som när han var anställd.
– Blir man till exempel sjuk som
egenföretagare är det oerhört viktigt med
någon sorts trygghet för att snabbt komma till vård och snabbt komma tillbaka
till jobbet, säger han.
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För några år sedan fick han användning av sin sjukvårdsförsäkring. Vintern
2011 var han i Thailand med sin fru. När
han hoppade av en båt på bryggan fick
han en annan båt rakt i sidan.
– Vi gick till läkaren på plats som sa
att det var muskelbristning. Även om jag
hade ont tänkte jag inte mer på saken och
vi åkte hem till Sverige igen.
Några månader senare, hemma i Stenungsund, satt Tomas en fredagskväll
framför tv:n när han plötsligt såg att halva synfältet på ena ögat var täckt »som av
en rullgardin«, och att det försvann efter
några minuter.
– Till saken hör att jag hade haft det

det kunde vara en så kallad TIA-attack,
en mini-stroke.
– Som tur var hade jag sjukdomsförsäkring genom mitt medlemskap, vilket
gjorde att jag fick hjälp direkt. De gjorde
snabbt en stor genomgång av min kropp.
De röntgande varenda centimeter av
kroppen och jag betalade inte en krona.
Det var enormt bra att ha den här försäkringen, säger Tomas.
Läkarna kom inte fram till om det var
en TIA-attack eller om det »bara« var
stressymptom, men undersökningen
lugnade Tomas.
– Hade jag kommit in i den allmänna
vården hade det tagit mycket längre

»Nu jobbar jag bara fyra dagar i veckan
och mår bra av att ta det lugnare.«

väldigt stressigt på jobbet under en tid.
Jag hade jobbat oerhört hårt och hade
fortfarande ont i sidan.
Tomas åkte till vårdcentralen och när
han nämnde att han hade ont i sidan och
att han hade uppfattat det som om det
var en rullgardin som dragits ner för halva ögat rekommenderade de honom att
direkt åka till akuten. De misstänkte att

tid. Försäkringen gjorde att jag sparade
mycket tid och pengar. Det var oerhört
bra och snabb service.
Vad lärde du dig av att vara med om
det här?
– Jag lärde mig att jobba mindre. Nu
jobbar jag bara fyra dagar i veckan och
mår bra av att ta det lugnare. Och jag har
insett vikten av att vara rätt försäkrad. ¶

TOMAS YMSJÖ
Ålder: 64 år.
Bor: I Stenungsund.
Gör: Driver företaget
Ymsjö Consulting.
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LÄSARFRÅGOR

FÖRETAGSLINJEN

SVARAR

Unionen Egenföretagares rådgivare ger dig svar.
FRÅGA: Jag ska skriva texter
åt ett företag och jag får betalt per timme. De vill veta hur
mycket det kommer att kosta,
hur många timmar det kommer
att ta och så vidare. Hur ska
jag räkna ut detta?

FRÅGA: Mitt aktiebolag har
kalenderår som räkenskapsår,
innebär det att jag måste
skicka in årsredovisningen
snart eller hur funkar det?

Sebastian Borg

SVAR: Det är ingen brådska.
Din årsredovisning ska vara hos
Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut.
Detta innebär att du som har
kalenderår som räkenskapsår
(1 januari till 31 december), ska
skicka årsredovisningen till
Bolagsverket så att den är på
plats den 31 juli. Men det skadar
ju inte att vara ute i god tid.

Försäkringar på hemelektronik är
ofta onödiga, ett bra betalkort har
en allriskförsäkring inbyggd och då
behövs inte extraförsäkringen.

MIN FIRMA | RÄTT FÖRSÄKRAD | 8

Om du kan: ta ut ordentlig lön, minst
7,5 inkomstbasbelopp, (cirka 37 000
kronor per månad). Det är viktigt
eftersom både allmän sjukförsäkring
och allmän pension baseras
på inkomsten.

50 %

40 %

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Allrisk i
betalkortet

7,5

HAR DU NÅGON FRÅGA?
Kontakta FöretagsLinjen på
020-743 743 eller mejla till
foretagslinjen@unionen.se

UPPSALA LÄN

Småföretagare är dåliga

på att avsätta till sin pension – vilket
kan ge jobbiga konsekvenser på sikt,
visar en undersökning som Sifo och
Swedbank har gjort. Knappt hälften,
46 procent, av företagarna gör det inte
i  dag och då kan man bara förvänta sig
att nå cirka 50–60 procent av lönen när
det är dags för pension. De vanligaste
orsakerna till att man inte sparar till sin
pension är att man inte har råd och att
man tycker att det är kort tid kvar till
dess att man planerar att gå i pension.

Företagslinjen

Företagslinjen

GÖTEBORG/BOHUSLÄN

Få avsätter
till pension

rera ett fast pris. Om du är osäker är det bättre att du föreslår
»löpande räkning«, och att du
uppskattar inom vilket tidsspann du kommer att leverera,
till exempel »uppskattad tidsåtgång 3–6 timmar«.

SKÅNE LÄN

ska du också tänka på dina
»overhead-kostnader«, det vill
säga dina indirekta kostnader
för bokföring, försäkringar,
semesterersättning, material
och dylikt. Du ska inte gå plus
minus noll på uppdraget, du ska
faktiskt göra lite vinst också.
Du behöver heller inte offe-

STOCKHOLMS LÄN

SVAR: Som egenföretagare lär
man sig med tiden att uppskatta hur lång tid ett uppdrag kommer att ta. Men det kan vara
svårt i början och många gånger
underskattar man tidsåtgången.
Det kan vara bra att fråga en
branschkollega hur mycket hen
skulle fakturera.
Om du inte har någon branschkollega att prata med rekommenderar vi dig att söka upp en
sådan. Boka ett möte eller bjud
på en kaffe på stan. Kunskapsutbyte och nätverkande är en
stor del av egenföretagarens
vardag.
Innan du skickar offerten

frida bergström

30 %

20 %

Småföretagare i storstadsregionerna
är sämst i landet på att göra
avsättningar till tjänstepension,
visar statistik från Länsförsäkringar.

SÅ GJORDE VI

Victorias & Eddies
LÄRDOMAR

»Vi lyfter alltid fram vikten
av att vara rätt försäkrad.«

TRYGGHET. Teckna paketlösning
med bra avdragsrätt. Sjukvård,
sjukersättning och olycksfall bör
ingå. Livförsäkring kan då fås »på köpet«.

1

Victoria och Eddie vill göra egenföretagare tryggare.

TJÄNSTEPENSION. Kan fås även
för ensamföretagare med aktiebolag via Unionens hängavtal.
Låga avgifter, premiebefrielse vid sjukdom.

2

BOKFÖRING. Aktiebolags alla
försäkringar hanteras i bokföringen, övriga företagare har
delvis försäkringarna utanför bokföringen.

3

Victoria Karlsson och Eddie Svensson
driver företaget VisionLIne ihop.

Bild: Christer Ehrling

V

ictoria Karlsson och Eddie
Svensson driver sitt familjeföretag
VisionLine från en ombyggd före
detta butik i Göteborg. Där har de
skapat ett egendesignat kontor som känns
som en modern mötes- och arbetsplats.
– Vår utmaning i dag, när det inte
längre finns två stora travar med bokföringspärmar att gömma sig bakom på
varje skrivbord, är att våra kunder inte vill
lämna oss efter mötena, säger Victoria.
Både Eddie och Victoria är auktoriserade redovisningskonsulter och medlemmar i Unionen Egenföretagare. Utöver att
hjälpa sina kunder – som till stor del är
fåmansföretagare – med redovisning, skattefrågor och ekonomistyrning erbjuder de
även företagsanalys och affärsrådgivning.
– Vi är ett bollplank i det mesta man gör
som företagare. Vi lyfter till exempel alltid
fram vikten av att vara rätt försäkrad som
egenföretagare, detta gäller såväl företaget
som ägarens eget försäkringsskydd. Många
företagare gör tyvärr misstaget att helt lämna över tänkandet åt försäkringsbolagen,
säger Eddie.
De brukar lyfta fram fördelarna med
Unionen Egenföretagares försäkringserbjudanden för sina kunder, då de tycker
att helheten medlemskapet erbjuder är
innehållsrikt och prisvärt.
– Vi rekommenderar Unionen Egenföretagare för att de vet vad det innebär att
vara företagare i dag – när det gäller såväl
försäkringar som kompetensutveckling
och affärscoachning. Vi delar filosofi: allt
vi gör handlar om att guida våra kunder
rätt så att de känner sig tryggare som företagare, säger Victoria. ¶
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KRÖNIKA

Hängavtal gör
dig tryggare

T

jänstepensionen som finns i Unionens kollektivavtal ger i genomsnitt cirka 7 000 kronor extra
varje månad efter 65 år för vanliga tjänstemän,
medan de som saknar tjänstepension får nöja
sig med den allmänna pensionen som är 12 000
kr/månad i genomsnitt. Kollektivavtalen är
dessutom ovärderliga för dem som drabbas av sjukdom eller
olycka. I kollektivavtalen finns trygghetsförsäkring för arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring som kan ge hundratusentals kronor till den som drabbas av svår sjukdom eller
olycksfall.
Statens Offentliga Utredningar har dock visat att cirka
hälften av alla som har sjukersättning (tidigare förtidspension) bara får cirka 64 procent av sin tidigare inkomst från
Försäkringskassan och inte har några andra ersättningar.
Det är mycket svårt att leva på så låg ersättning i många år.
Den vanligaste orsaken till att de långtidssjuka hamnade
i denna situation var att de hade arbetat på en arbetsplats utan
kollektivavtal när de blev sjukskrivna. Den näst vanligaste
var att de var egenföretagare utan eget försäkringsskydd.

SNABBKURS

Så fungerar
hängavtal
Bra lösning för företagare.

1

»Enbart skillnaden i avgifter kan göra att din

slutpension ökar med hundratusentals kronor.«
Men kan du som egenföretagare också få förmåner knutna till kollektivavtalet? Ja, du kan teckna hängavtal med
Unionen där den viktigaste förmånen är en tjänstepension
med 72 procents lägre avgift än den banker och försäkringsbolag erbjuder. För egenföretagare är det svårt att teckna en
lika bra privat pensionslösning som en anställd med kollektivavtal har, därför kan det vara ett förmånligt alternativ att
i stället teckna ett hängavtal med Unionen.
Det innebär att du och Unionen kommer överens om att
följa de avtal som gäller inom ditt avtalsområde. En stor
fördel med att teckna hängavtal är att du får tillgång till
samma förmånliga tjänstepensionslösning som en anställd
med kollektivavtal. Beräkningar har visat att enbart skillnaden i avgifter kan göra att din slutpension ökar med flera
hundratusentals kronor.
Utöver tjänstepensionen får du även en tjänstegrupp
livförsäkring och en trygghetsförsäkring vid arbetsskada
genom hängavtalet. Unionen vill att man ska känna sig
lika trygg och vara lika bra försäkrad oavsett om man är
anställd med kollektivavtal eller är egenföretagare. ¶
MIN FIRMA | RÄTT FÖRSÄKRAD | 10

VAD ÄR DET?
För den som är
anställd i ett företag
med kollektivavtal
ingår en tjänstepensionslösning
genom ITP-systemet. Som egenföretagare med juridisk bolagsform kan du i stället teckna ett
hängavtal med Unionen och på
så sätt få tillgång till hela försäkringspaketet.

GUNILLA KRIEG
Central ombudsman
på Unionen.

2

HUR FUNKAR DET?
Det som krävs för
att teckna häng
avtal är att du driver
ditt bolag som en självständig
juridisk person i till exempel
aktiebolag och att ditt företag
är verksamt inom Unionens
organisationsområde. Kontakta
FöretagsLinjen om du vill veta
mer om hur du ska gå till väga.

TÄNK PÅ DETTA!
Det många inte vet
är att inte en enda
krona av kollektivavtalet går till Unionen. Allt går till
den anställdas/egenföretagarens
lönekonton eller försäkringar. Har
du glömt att teckna kollektivavtal, så går det att göra det retroaktivt och betala in premierna
bakåt i tiden.

3

NYHETER FRÅN UNIONEN EGENFÖRETAGARE

Nyttigt nätverkande på
Eget företag-mässan

Chans att träffa nya kunder och gå på seminarier.

Vara med i
tidningen?

Unionen Egenföretagare hade egen
monter på Eget företag-mässan.
seminarier under mässan:
»Tryggare kan egen vara« och
»Politik för fler och bättre
företag«.
– Där pratade vi om vilka
förändringar vi vill driva
igenom i trygghetssystemet,
samt hur det ser ut i dagsläget
och vad man i bör tänka på
rent trygghetsmässigt som

K ALENDARIUM
Fler aktiviteter på unionen.se/kurser-och-aktiviteter
UNIONEN GÖTEBORG
Osäker på om du är rätt
försäkrad?
Folksam hjälper oss att reda ut
begreppen. I allmänna ordalag
redogör de för vilka försäkringar
du som egenföretagare behöver
för att både ditt företag och
du som företagare ska vara
trygga. Dessutom ger en av
Folksams fondförvaltare en
omvärldsanalys ur deras
perspektiv.

Efter mötet har du möjlighet
att boka en kostnadsfri och
individuell rådgivning på en
tid som passar dig och din
verksamhet.
Datum: 8 februari
Tid: 8.00–9.00
Plats: Folksams lokaler,
Storgatan 53 i Göteborg
Anmälan: Senast 12 februari
Övrigt: Aktiviteten är kostnadsfri
och det bjuds på frukost.

egenföretagare, säger Max
Lundmark.
Redan nu har information
kring nästa års mässa kommit
ut på Eget företags hemsida.
Mässan kommer att äga rum
den 9–11 november. Lägg in i
kalendern redan nu.
Mer information hittar du
på www.egetforetag.se. ¶

I varje nummer av Min firma
lyfter vi fram medlemmar i Unionen
Egenföretagare för att ta del av
deras resor som egenföretagare
och hur de har löst en utmaning
kopplat till varje nummers tema.
Det kan handla om hur de har
fixat finansiering till företaget,
hur de marknadsför sig i sociala
medier eller hur de ser till att
kompetensutveckla sig för att ta
sitt företagande till nästa nivå.
Unionen Egenföretagare vill att
alla medlemmar ska kunna inspireras av varandra. Det är trots allt
ni som vet mest om hur det är att
driva eget.
Kanske vill du vara med i ett
kommande nummer av tidningen
eller kanske har du några tips på
vad du vill läsa mer om?
Hör av dig till oss! Mejla oss på
minfirma@unionen.se.

Missa inte nätverksträffar!
Unionen Egenföretagare
arrangerar nätverksträffar och
seminarier där du har möjlighet
att öka din kompetens, träffa
affärskontakter och reflektera
över ditt företagande. Vårt
kalendarium hittar du på
unionen.se. Välj Egenföretagare
som målgrupp. Du är också
välkommen att anmäla dig
till kurser och aktiviteter för
Unionens övriga medlemmar.
Där finns mycket intressant
även för dig som är egenföretagare.

Bild: Getty

– Vi vill börja med att tacka
alla som kom förbi vår monter
den 10–12 november på mässan
Eget företag. Mässan arrangeras varje år och har blivit
den största i Norden i sitt
slag, säger Max Lundmark,
ansvarig för medlemskommunikation på Unionen Egenföretagare.
Det finns mycket att göra
på mässan. Du kan exempelvis
lyssna till ett hundratal semi
narier kring att starta, driva
och utveckla ditt företag, eller
besöka »Café Entreprenör« där
entreprenörer berättar vad de
har gjort för att lyckas.
– En favorit är »Anslagstavlan«, där du som besökare
kan annonsera och göra reklam för din verksamhet med
lappar och posters, säger Max
Lundmark.
Förutom att Unionen Egenföretagare fanns på plats med
en egen monter höll vi två

Missa inte Unionen Egenföretagares nätverksträffar.
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Ett eget Unionen.
Allt detta får du:

Egen trygghet

Egen utveckling

InkomstförsäkrIng
Kompletterar a-kassan och ger upp till
80% av tidigare inkomst vid arbetslöshet.

komPEtEnsbIDrAg
Från Unionens studiestöd – upp till
3.200 kr/termin och 12.800 kr totalt.

sJUkVÅrDsförsäkrIng
I tre månader (värde från 106 kr/mån)
– därefter till medlemspris.

förEtAgArgUIDE
Vår egen medlemsbok med information
för dig som egenföretagare.

PErsonförsäkrIngAr
Liv-, olycksfall-, sjuk- och
diagnosförsäkring till medlemspris.

tIDnIngEn ”DrIVA EgEt”
Ingår i medlemskapet tillsammans med
vår egen medlemstidning Min Firma.

smÅförEtAgArförsäkrIng
Till medlemspris (20% rabatt
i Folksam).
PEnsIonsErbJUDAnDE
Teckna hängavtal med Unionen – få ITP.
Eller spara via Folksam med 40% rabatt.

Egen rådgivning
förEtAgsLInJEn
För dig som är medlem eller vill veta mer.
020-743 743 – foretagslinjen@unionen.se
Läs mer om alla fördelar på

unionen.se/egenforetagare

Egna affärsverktyg
AffärsJUrIDIsk rÅDgIVnIng
1 timme/ärende, upp till 10 timmar per år,
samt webbverktyg för att skapa avtal.
AffärscoAchnIng
Bolla din utveckling. 1-2 timmar per
ärende – upp till 10 timmar per år.
LInkEDIngrAnsknIng
Granska och maximera effekten av din
profil på LinkedIn. Kostnadsfritt.
bokförIng och fAktUrErIng
Hogias webbprogram fritt 1 månad och
50% i ytterligare 2 år.

