
 
 

NU  KAN  DU  FÅ  STATLIGT  STÖD  FÖR 
KPEDIAS PROGRAM OCH TJÄNSTER 
 
I samarbete med Mind & Emotion kan nu Kpedia ge dig som anlitar oss upp till 
50% av kostnaden tillbaka från svenska staten, upp till 200.000 kr per år.  
Detta bygger på att program och tjänster är kvalificerade och godkända för att 
förebygga och hantera stress. 
 

 
Mind & Emotion har sedan 2018 hjälpt 
företag och organisationer med att hitta 
rätt leverantörer och tjänster som 
skapar välmående och affärsnytta, och 
som ger rätt till det statliga stödet.  
Stödet förmedlas av försäkrings-
kassan. Samtliga kunder har fått det 
stöd de ansökt om.  

SÅ HÄR FUNGERAR DET  
Det som behövs för att ditt företag ska 
kunna ansöka om stödet är att det 
finns en eller flera medarbetare som 
har symptom på stress och/eller har en 
krävande arbetssituation. Enligt WHO 
har mer än 70 % av den svenska 
arbetskraften negativa stressymptom.  
 
STORLEK PÅ STÖDET  
Stödet beräknas per kalenderår och 
uppgår till maximalt 10 000 kr per 
medarbetare och maximalt 200 000 kr 
per företag. Stödet kan uppgå till som 
mest 50 % av din kostnad.  

VILKA MEDARBETARE 
OMFATTAS?  
Det är du själv som ansvarig för 
organisationen som bedömer om 
någon har symptom på negativ stress 
och/eller en krävande arbetssituation. 
Vi hjälper dig gärna med det om du vill.  

TJÄNSTER SOM OMFATTAS  
AV STÖDET 
Mind & Emotion som godkänd 
anordnare avgör vilka tjänster som 
stödet omfattar. Grundkriterierna är att 
tjänsterna ska förebygga stress och att 
de genomförs inom ramen för 
organisationen/verksamheten. 
Kartläggning, analys, stöd- och 
vägledning för medarbetare och 
chefer, chefsutveckling, grupp-
utveckling och konfliktlösning är 
exempel på tjänster som omfattas av 
stödet.  

 

KPEDIA I SAMARBETE MED MIND & EMOTION  -  
GODKÄND ANORDNARE AV DET STATLIGA STÖDET  
 
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, s.k Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Få känner till möjligheten.  
 

samarbetar 
med 



 

1.  VÄLJ TJÄNST ELLER PROGRAM  
Välj och anpassa önskade tjänster eller program i samråd med Kpedia. Om det finns 
kopplingar till stressrelaterade utmaningar kan ni räkna med stöd. 

2.  FAKTURA  
Kpedias tjänst eller program faktureras enligt avtal, men kommer ifrån Mind & 
Emotion, inga pålägg eller extra kostnader. Du får också med en enkel blankett och 
instruktioner om hur du fyller i den.  

3.  SKICKA  
Du skickar blanketten tillsammans med en kopia på fakturan till Försäkringskassan. 
Alternativt fyller du i blanketten på FK:s hemsida och bifogar fakturan.  

4.  FÅ BETALT  
Försäkringskassan betalar ut stödet, upp 50% till dig inom 45 dagar.  
Max 10.000:- per person, 200.000:- totalt per år. 

5.  SUPPORT  
Skulle det mot förmodan vara något problem med stödet, så kontaktar du Kpedia  
så hjälper vi dig. Hittills har Mind & Emotions kunder fått 100 % av det stöd de har 
ansökt om sedan 2018, inga undantag.  

 

Såhär enkelt är det att ansöka om  
och att få stöd!  


