
Framgångsrika företag och organisationer börjar i välmående 
medarbetare. Flera studier visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro 
kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. Forskning visar 

också att en genomtänkt strategi på organisationsnivå och tidiga åtgärder 
för att förebygga ohälsa har stor betydelse för hur vi mår på jobbet.

Ta del av vårt expertstöd via den bidragsberättigade tjänsten 
PROACT by KC Group!

200 000 kr i bidrag/år

by KC Group

"Designed by pch.vector / Freepik"

Svenska staten ger via Försäkringskassan ekonomiskt bidrag till företag och 
organisationer som väljer att satsa på välmående chefer och medarbetare. 
Som kund till KC Group får ni 50% av kostnaden tillbaka, upp till 200 000 kr 
i bidrag/år, för hälsofrämjande insatser och tjänster för förbättrad 
arbetsmiljö. 

KC Group har lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med stressreduce-
rande och hälsofrämjande utvecklingsinsatser för chefer och medarbetare. 
Tillsammans med er skapar vi god hälsa, högre engagemang och bättre 
produktivitet.



PROACT-PROCESSEN

Du kan söka bidrag för chefer och medarbetare som behöver:
   Stöd i att hantera stress, konflikter eller en kris 
    Coaching, handledning eller samtalsstöd som proaktiv insats
   Stöd eller rehabiliterande insatser efter sjukskrivning
    Se över arbetsmiljö, strukturer eller arbetsuppgifter

Du som arbetsgivare bedömer själv när chef eller medarbetare 
befinner sig i riskzonen och är i behov av stödinsats. Tjänsterna inbegriper 
inte behandling, vård eller stöd under pågående sjukskrivning.
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MATCHA
Strukturerat och kartläggande samtal för att säkerställa 
matchning mot rätt konsult eller konsultteam.

UTREDA
Analys av behov och orsakssamband. Presentation av 
åtgärdsförslag samt offert.

GENOMFÖRA
Genomförande av insats/er med regelbundna avstämningar.

PLANERA & INITIERA
Detaljplanering och initiering av överenskommen insats. 

FÖLJA UPP
Uppföljning och kompletterande insatser, eller avslutning 
och utvärdering.

Ansökan till Försäkringskassan för att få tillbaka 50% av 
kostnader till ett värde av 400 000 kr per år är enkel. Vi hjälper 
gärna till utan extra kostnad. Som leverantör redovisar vi 
genomförda insatser på ett underlag som ni bifogar till er 
ansökan direkt på Försäkringskassans hemsida.

FÖR VEM?

HUR GÅR ANSÖKAN TILL?

När du som arbetsgivare anlitar KC Group får ni av 
Försäkringskassan tillbaka upp till 10 000 kr/medarbetare 
och 200 000 kr totalt per år. KC Group är en av få 
konsultföretag i Sverige med inriktning mot chef- & 
medarbetarutveckling som blivit godkända anordnare av 
dessa insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå.

TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT 



VAD PASSAR ER?

IND IV IDUELLT 
ERBJUDANDE
Individuella insatser för 
chefer och medarbetare: 
   Coaching
   Handledning
   Samtalsstöd 

Kostnad efter bidrag:
från 10 000kr.

GRUPPERBJUDANDE
Insatser för grupper:
   Grupphandledning
   Teamcoaching
   Ledningsgruppsinsatser
   Föreläsningar/workshops

Kan kombineras med 
individuella samtal. 

Kostnad efter bidrag:
från 50 000kr.

FÖRE TAGSERBJUDANDE
Ett abonnemang som löper 
ett år i taget. Matchat 
konsultteam tar ett 
helhetsgrepp och genomför 
behovsanpassade insatser 
i samråd med er.

Kostnad efter bidrag: 
från 200 000kr.

Kontakta oss på KC Group så hjälper vi dig vidare: info@kc-group.se, 070 560 03 24

KC Group arbetar sedan 2011 med ledarskaps- och medarbetarutveckling, 
förändringsprocesser och en hållbar, hälsosam arbetsmiljö, inom offentlig sektor 
och näringsliv – i hela Sverige. Vi är ett 50-tal erfarna konsulter med olika 
spetskompetenser inom bl. a hälsa, organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Anlita oss och få professionellt stöd genom certifierade coacher, handledare, 
psykologer och organisationskonsulter som är experter på proaktiva 
hälsofrämjande insatser.

OM KC GROUP  

KC Group Leadership Development AB • St Eriksplan 7 • 113 20 Stockholm • www.kc-group.se • Org.nr: 556912-2632


