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VÄLMÅENDE FÖRETAG BÖRJAR I
VÄLMÅENDE MEDARBETARE
Mind & Emotion skapar win-win mellan mänskliga behov och affärsnytta.
Vill du ha personlig och organisatorisk utveckling som ökar välmåendet för
både individ och organisation? Där vi jobbar för både hälsa och framgång?
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ENERGI ÅT RÄTT HÅLL

BIDRAG UPP TILL 50%

Välmående för oss är kort
och gott: mänsklig energi
åt rätt håll. Med våra
helhetslösningar hjälper vi
individer och organisationer
att förstå, sortera, strukturera
och hantera energi. Vårt
samarbete frigör tid för att ni
ska kunna fokusera på rätt
saker och åt rätt håll!

Som kund till Mind & Emotion
kan du få upp till 50% av
kostnaden i bidrag från
staten. Exempel på tjänster
som ger rätt till stöd är
behovs-analys, personlig
utveckling/stödsamtal och
chefsutveckling/vägledning.

F L E X I B I L I T E T

K V A L I T E T

KVALITET & RESULTAT
Kvalitet och resultat är
ledord för oss, och vi följer
alltid upp våra leveranser
med en mätning. En
garanti för kvaliteten är att
vi enbart jobbar med de
främsta och mest erfarna
coacherna, som kan både
individ och organisation.

R E S U L T A T

200 000 KRONOR / ÅR
Visste du att du kan få upp till
200 000 kronor per år om du
genomför åtgärder som syftar
till att skapa en välmående
organisation och friska
medarbetare?

MIND & EMOTION
GODKÄND ANORDNARE AV FÖRETAGSHÄLSOVÅRD
Den svenska staten har sedan 1 juli 2018 erbjudit sig att stå för upp till halva kostnaden för de
företag och organisationer som väljer att satsa på att skapa välmående medarbetare. Få känner
till möjligheten.
Mind & Emotion är specialiserat på att
hjälpa företag och organisationer att skapa
välmående, och är en av få aktörer som
godkänts för att leverera tjänster som
kvalificerar att få statligt stöd.
SÅ HÄR FUNGERAR DET
Grunden för storleken stödet bestäms av
hur många medarbetare som antingen är
sjukfrånvarande eller som är i riskzonen för
att bli sjukfrånvarande. Med riskzon avses
exempelvis stress i kombination med en
krävande arbets- och/eller livssituation.
STORLEK PÅ STÖDET
Stödet beräknas per kalenderår och
beräknas enligt formeln: ”(Antal medarbetare i riskzon + antal sjukfrånvarande
medarbetare) x 20 000 /2”

Maximalt 200 000 kr per kalenderår per företag,
och till maximalt 10 000 per medarbetare,
vilket innebär att maximalt stöd kan erhållas
om du har minst 20 medarbetare i riskzonen.
Pengarna som erbjuds kan som mest uppgå till
50% av din kostnad.
VEM ÄR I RISKZONEN OCH HUR AVGÖRS DET?
Det är du själv som ansvarig för organisationen
som bedömer om någon är i riskzonen. Vi
hjälper dig gärna med det om du vill.
ANVÄNDNING AV STÖDET
Mind & Emotion som godkänd leverantör avgör
vilka tjänster som stödet omfattar. Tjänsterna
får dock ej vara behandling och/eller vård
och ska genomföras inom en organisatorisk
kontext. Kartläggning/analys, planering/
initiering, genomförande och uppföljning är
exempel på tjänster. Tjänsterna kan vara på
individ-, grupp- och organisationsnivå.
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BLI VÄLMÅENDE KUND
- 12 MÅNADER

Varje satsad krona
på välmående ger
minst fem tillbaka

Du kan förbättra kalkylen ytterligare, samt
göra stor skillnad för livskvalitet för de
individer som omfattas av din satsning.
Mind & Emotions engagemang löper på 12
månader i taget, det för att vi ska kunna
leverera det värde du önskar och som
uppgiften kräver. Hur gör vid då?
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KARTLÄGGA

Vilka riskerar att bli sjuka?
Hur kan vi förebygga?

FÖRBEREDA

Behovsanalys - Hur förebygger vi bäst?
Hur gör vi det smidigt i verksamheten?

HUR SER ETT 12 MÅNADERS
ABONNEMANG UT?
Det första vi gör är att be dig ta fram
uppgifter på hur många medarbetare
du har som är sjukskrivna och/eller i
riskzonen. Vi låter det avgöra storleken
och omfattningen på uppdraget enligt
formeln ”antal personer
x 20 000”.

INITIERA

Vi gör parallellt en initial behovsanalys
tillsammans med dig, och tar fram
förslag på tjänster som vi tillsammans
bedömer är aktuella för dig att nyttja
under perioden.

GENOMFÖRA

Du blir sedan tilldelad en dedikerad
leveransansvarig, som kommer att följa
dig och din organisation under perioden,
och säkerställa att rätt saker levereras
samt följa upp resultatet.

FÖLJ UPP

Tjänsterna från Mind & Emotion
integreras också med övrigt arbete du
redan gör inom området, för maximal
nytta och bästa resultat.

Hur väljer vi rätt hjälp?
Hur ordnar vi bäst förutsättningar?

Rätt åtgärd med rätt stöd.
Full kontroll i varje steg.

Fick vi rätt effekt?
Behöver vi komplettera?
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TILLSAMMANS - NU KÖR VI!
VILKA TJÄNSTER KAN DET RÖRA SIG OM?
De mest använda tjänsterna är
stödsamtal, chefscoaching/vägledning
och grupputveckling. Men det finns även
möjlighet att exempelvis arbeta med
företagskultur/värderingar, ledarskap om
det är viktiga komponenter för att nå önskat
resultat. Vi kan även hjälpa er ta reda på
vad som skulle passa er bäst. Merparten av
våra kunder nyttjar tjänster på flera nivåer
samtidigt, något som också ger det bästa
resultatet.
VEM UTFÖR TJÄNSTERNA?
Ett grundläggande krav för att få utföra
tjänster åt Mind & Emotion är gedigen
kunskap om både individ och organisation.
Samtliga leverantörer är därför mycket
kvalificerade. I huvudsak utgörs de av
erfarna certifierade coacher, men det finns
också möjlighet att till exempel jobba
med återhämtning och avkoppling med
instruktörer som har kompetens inom
Yoga/meditation, eller en konsult med

HUR FÅR JAG STÖDET?

expertis inom att jobba med värderingar och
företagskultur.
Genom att ta en kopia på fakturan från
Mind & Emotion och fylla i en blankett med
dina uppgifter: företag, kontaktperson,
kontonummer, och personnummer på
medarbetare i riskzonen. Medarbetarens
personnummer används endast för att
säkerställa vart stödet går, och uppgifterna
lagras inte på personnivå. Du får en faktura
(inga namn framgår) och fyller i en blankett
per medarbetare i riskzonen. Fakturan och
blanketten postar du till Försäkringskassan,
som sedan betalar ut pengarna till dig.
KAN JAG VARA SÄKER PÅ ATT JAG FÅR STÖDET?
Mind & Emotion har genomfört ett stort
antal tjänster sedan 1 Juli 2018, och
samtliga ansökningar har godkänts av
Försäkringskassan. Mind & Emotion kan
dock aldrig garantera att du får stödet.
vi efter 12 månader ett nytt upplägg, baserat
på dit du kommit och vart du vill.
VAD HÄNDER VID ETT ÅRSSKIFTE?
Då får du möjlighet att ansöka om nya
200 000 kr.

OM JAG INTE ÄR NÖJD MED EN LEVERANTÖR?
Mind & Emotion har mycket höga krav på kvalitet, och
skulle du inte vara nöjd med exempelvis en coach. Tar vi
en fika och väljer ut någon som passar dig bättre. En bra
match är mycket viktigt för alla parter, och något vi lägger
mycket arbete på att säkerställa.
Välkommen till Mind & Emotion!
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