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Många företagare upplever nu frågeställningar som känns väldigt 

svåra och ovana att hantera.

Därför har vi tagit ett par krisorienterade erbjudanden till 

rabatterade priser. Vi diskuterar gärna dessa med dig! 

Läs mer här!

Stöd i ekonomiska 

frågeställningar
Stöd till dig 

som ledare 
Arbetsrätt i kris



Erbjudande i kristider

”Vi måste hjälpas åt att hålla 

hjulen snurrande för att vara 

friska och förberedda på 

andra sidan”

Många företagare upplever nu helt ”upp-och-nedvända-

världen” jämfört med bara för en tid sedan och står inför

frågeställningar som känns väldigt svåra och ovana att

hantera.

Vi på Paragera anser att det är viktigt att vi småföretagare

stöttar varandra för att ta oss ur svackan.

Vi har därför tagit fram några konkreta och krisorienterade

erbjudanden till rabatterade priser. Vi diskuterar gärna om

vi kan hjälpa dig på något sätt.



distans, säkerställa en fortsatt trygg arbetsmiljö, få medarbetarna att tillämpa självledarskap 
och hålla motivationen uppe. Vi erbjuder en halvdagsutbildning, i mindre 
grupp om max fyra deltagare (fysiskt eller på distans). Efter utbildningen 
stöttar vi er gärna vidare med det just ni behöver, t ex vidare coachning på 
individnivå, stöttning i svåra samtal eller genom att ta pulsen på din grupp 
genom digitala uppföljningar. Pris 4 995 kr
Kontaktperson: Ulrika Tollén  - ulrika.tollen@paragera.se - 0709-30 06 72

Vi kan hjälpa till att göra en analys av din 
verksamhet ur ekonomisk synvinkel och 
rådgöra kring vilka statliga stödåtgärder 
som du kan söka och nyttja.  Vår affärsanalys består av ett till två kartläggnings-samtal då vi går 
igenom budget, likviditet och ekonomiska utmaningar framöver.

STÖD I EKONOMISKA 

FRÅGESTÄLLNINGAR
Hur ser ekonomin ut nu 
och framöver? Vad kan 
jag få för stöd för den 
uppkomna situationen?

STÖD TILL DIG 

SOM LEDARE

Hur långt sträcker sig arbets-
miljöansvaret när med-

arbetarna jobbar hemifrån? 
Hur leder jag effektivt mitt 

team på distans?

Som chef har du ansvar för dina med-
arbetares arbetsmiljö även vid hemarbete. 
Vi går igenom regelverket som gäller och 
ger konkreta tips och råd kring att leda på

Det kan vara svårt att överblicka vilka steg jag 
som arbetsgivare behöver ta om jag står inför 
att säga upp personal. Dessutom styr olika regel-
verk beroende på om ni har kollektivavtal eller inte. Under en timmes över-
siktlig genomgång på distans ger vi dig grundpelarna i arbetsrätten. Vi går 
igenom de olika steg som du behöver ta ställning till inför uppsägning, var-
sel och permittering. Vid uppföljande personliga coachsamtal upp till fem
timmar, hjälper vi dig sen med dina specifika frågor, t ex genom att göra den 
lagstadgade riskbedömningen inför förändring. Pris 4 995 kr  

ARBETSRÄTT I KRIS
Hur fungerar personal-
neddragningar i vanliga 
fall och vad är skillna-
derna nu i kristider?

Kontakt: Lina Boozon Ekberg - lina.boozon.ekberg@paragera.se - 0709-46 32 46

Därefter kan vi på löpande räkning hjälpa till med att praktiskt stötta där 
det krävs, t ex kontakter med fackförening, avtal och ansökningar. Detta 
sker normalt i samförstånd med din revisor och redovisningsbyrå som 
hanterar dina löner och skatteinbetalningar. Pris 4 995 kr 

Kontaktperson: Anders Mäki  - anders.maki@paragera.se - 0709-11 31 33

mailto:ulrika.tollen@paragera.se
mailto:lina.boozon.ekberg@paragera.se
mailto:anders.maki@paragera.se


• Ledar- och medarbetarutveckling

• Affärsutveckling, personlig coachning och mentorskap 

• Interimsledare/-chefer 

• HR-utveckling och konsulting

• Rekrytering

Företaget startades 2006. I dag består företaget av nio seniora konsulter med ledar- och 

personalchefserfarenhet från små och stora företag i såväl privat som offentlig sektor. Vi ser 

flexibilitet, behovsanpassning och en lokal marknadskännedom som våra framgångsfaktorer. 

Företaget har sitt säte i Linköping och verkar främst i Östergötland.

Paragera erbjuder tjänster inom

PARAGERA AB

Repslagaregatan 19  - 582 22 Linköping 

013-470 40 40 - info@paragera.se


