7 april 2020
KONSULTCHECKAR INSATS COVID-19
Utgångspunkt:Vi vet att många små företag kommer att få stora problem – främst med likviditet –
men naturligtvis även med resultatet på sista raden. Det kommer leda till permitteringar och
uppsägningar och i värsta fall konkurs och psykisk ohälsa.
Vi vet att det ofta är ensamt att vara företagsledare, inte minst när det blåser och både firma och den
personliga ekonomin kan påverkas. Dessa små företag har oftast inte ett ordnat styrelsearbete om
ens någon styrelse. I en hotande krissituation/befarat obestånd är det inte lätt att fatta rationella
beslut och veta hur man får/kan agera, vad är tillåtet, vad händer med det personliga ansvaret, när
måste jag ta vilket beslut mm.
Vi vet att det är jobbigt att säga upp personal i en liten firma där många kanske jobbat länge och
blivit lite som en familj. Kanske drar man då på besluten och därmed hamnar man med andra
konsekvenser. Kunskapen om arbetsrätten är begränsad.
Det är inte lätt att i en stressad krissituation orka och kunna jobba om sin affärsplan, hitta möjliga
alternativ, se den kompetens man besitter och hitta annan nytta för sina anställda alt relevanta
utbildningar.
Vi har även förstått att det är svårt att som företagare förstå innebörden av de åtgärdspaket som nu
lagts, vilka som passar den egna verksamheten och hur man gör praktiskt för att ta del av dem.
Målet: Att mildra effekten på företagen såväl som företagaren under denna krissituation för att så
många som möjligt ska komma så starka ut som möjligt på andra sidan krisen.
Erbjudandet:
Vi vill erbjuda en rådgivningsresurs i form av 4 insatsområde med konsulttimmar att ropa av. Det kan
beskrivas som 4 insatsstyrkor som företag kan vända sig till och få omedelbar inledande hjälp som
sedan kan byggas på med upp till 22 timmar per företag och insats. Genom att ha en plan så ska man
kunna göra så rätt som möjligt och kunna känna att man är redo att möta krisen som företagsledare
och människa. Erbjudandet ska därmed även omfatta företag som inte ännu är i akut kris.
Insats beredskapsplan mot obestånd
Konsulten ska identifieras som validerad med kunskap och erfarenhet från ekonomiskt krisarbete,
rekonstruktionsarbete, ledarskap, och egna företagarerfarenheter mm som kan både ge akuta råd
per telefon eller digitalt men har också möjlighet att mycket snabbt hjälpa företagsledarna att ta
fram en ”dag för dag” -kris-/actionplan för ekonomin, likviditetsbudget, avgörande beslutspunkter
och ansvar som stöd och ryggrad i en knepig situation. Även juridiskt stöd i att kunna granska, tolka
och omförhandla affärskontrakt. Ev upprätta kontrollbalansräkning.
Insats Stöd i ditt ledarskap - företagare i balans
Konsulten ska identifieras som validerad med kunskap och erfarenhet från arbetsmiljöarbete,
arbetsrätt och coachning till chefer kring hur man korrekt ska hantera situationer kring personal,
ovisshet, oro och egen stress - att orka vara ledare.










Krishantering
Chefsstöd
Arbetsrätt
Mentorskap
Policy och rutiner
Svåra samtal
Stresshantering
Missbruksproblem
Omställning

Insats Verksamhetsöversyn - företag i omställning
Konsulten ska identifieras som validerad med kunskap och erfarenhet från affärsutveckling,
omställning, matchning och validering. Att kunna validera personalens kompetens, vrida på
affärsmodellen, beräkna lönsamhet, hitta möjlighet att hyra ut personal till annan (oavsett företagets
nuvarande inriktning och kärnkompetens) aktör samt kunna identifiera relevanta kompetenshöjande
utbildningar för att företaget ska kunna övervintra och kanske tom komma starkare ut på andra sidan
krisen.











Verksamhetsöversyn
SWOTanalys
Validering
Marknadsöversikt m alternativa lösningar, trender och marknadshinder
Identifiera och laborera affärsmodellen
Målgruppsidentifiering och markandspotential
Alternativa intäktsmodeller och Värdeerbjudandet
Lönsamhetsberäkning
Prissättning
Affärsavtal

Insats Förstå och nyttja statens åtgärdspaket
Resursen ska identifieras som validerad med kunskap att tolka och hjälpa företagen att förstå
aktuella stödpaket i förhållande till deras egen verksamhet, att väga olika alternativ mot varandra
och hur man praktiskt ska gå till väga för att nyttja dem. Teamet jobbar under 100% sekretess och
med 100% integritet.
Förutom konsultcheckarnas regler baserat på förordningen* gäller:
Konsulten
Ska vara registrerad för F-skatt och uppge organisationsnr
Ska identifieras som validerad med kunskap och erfarenhet från respektive insatsområde
Konsultarvodet för dessa insatser får max uppgå till 900kr/h ex moms.
Ska lämna offert om max 20h per insats som ska godkännas av företaget och Region Dalarna innan
insatsen påbörjas
Ska jobba under 100% sekretess och 100% integritet
Förbinder sig att vid förfrågan skicka in basformulär över kundföretaget.
Får inte vara jävig i förhållande till företaget eller företagaren.
Kommer att kontrolleras av Region Dalarna innan checken beviljas och arbetet kan gå igång.
Företaget
Ska vara registrerat för F-skatt med verksamhet i Dalarna och uppge organisationsnr
Ska ha max 49 anställda
Ska söka via www.minansokan.se
Ska identifiera en validerad konsult och tar in offert, tips på konsulter finns att tillgå vid behov
Ska aktivt medverka
Ska delta i uppföljning inom 12 månader.
Kan vid behov nyttja en check för varje insatsområde, dock inte alla 4 parallellt. En ansökan kan
innehålla flera insatsområden.
Mer information finns på https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regionalutveckling/naringslivsutveckling/foretagsstod/
Erbjudandet är giltigt under 2020 och utvärderas månatligen. Erbjudandet kan komma att ändra
karaktär och förbehåll utifrån utvecklingen av Covid-19 spridning, dess effekter och nya åtgärdspaket
från Regeringen samt tillgången till avsatta medel.
*Gällande svensk förordning för företagsstödet i form av konsultcheckar: SFS 2015:210 och SFS 2015:211. EU-s regelverk
om försumbart stöd: (EU) nr 1407/2013.

7 april 2020
Tillvägagångssätt Konsultcheckar INSATS COVID-19
Läs igenom informationen och se att ditt företag uppfyller villkoren för denna insats.
Läs igenom de olika insatsområdena och fundera var du behöver nyttja en konsult för att förbereda
dig för att undvika eller snabbt komma ur en oönskad situation. Dessa checkar gäller enbart tjänster
inom de fyra specificerade insatsområdena.
Kontakta en konsult med kompetens och erfarenhet i det aktuella insatsområdet. Om du inte har
kännedom om en sådan eller kontakter så att du kan finna en så kan vi försöka hjälpa dig att hitta en.
Ta in en offert från den aktuella konsulten som beskriver det som ska levereras. Granska att du
känner dig bekväm med att det är det som du behöver support i och att det överensstämmer med
något eller några av de fyra insatsområdena.
Gå till www.minansokan.se och välj ”Sök stöd för mitt företag”, logga in med Bank ID, välj ort och välj
erbjudande. Fyll i och skicka in ansökan tillsammans med offerten och manuell signering av ansökan
samt ev. fullmakt för ansökan underskriven av firmatecknare.
Region Dalarna kommer att granska varje ansökan individuellt och ta beslut om stöd är möjligt.
För mer information om regionala företagsstöd i Dalarna se:
https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/naringslivsutveckling/foretagsstod/
Gällande svensk förordning för företagsstödet i form av konsultcheckar: SFS 2015:210 och SFS
2015:211. EU-s regelverk om försumbart stöd: (EU) nr 1407/2013.

