Förbättra din lönsamhet
Ny spännande ekonomirådgivning med recept på lönsamhetsförbättring
och fokus på effekt

Ekonomistyrning Mjölk




Vi hittar möjligheterna till lönsamhetsförbättring
Vi upprättar en förbättringsplan
Vi gör täta uppföljningar och håller förbättringsarbetet levande.

Lantbrukar- & rådgivaranalys

Handlingsplan

Utvärdering

Genomlysning av företaget

Kontinuerlig uppföljning ger resultat

Ekonomistyrning Mjölk inleds med en gedigen

Du har kontinuerliga kontakter med din

analys av ekonomiska och viktiga

rådgivare, då ni följer upp hur det går. En

produktionsmässiga förhållanden i företaget. Du

kontinuitet som involverade lantbrukare och

som Mjölkföretagare får en aktiv roll genom att

rådgivare ansett öka graden av ekonomisk

via ett frågeformulär även själv få bedöma

förbättring.

starka och svaga sidor i ditt mjölkföretag.

Utifrån analysresultatet vaskas konkreta

Ekonomistyrning Mjölk har testats på 40
mjölkföretag runt om i landet. Här följer några
lantbrukarkommentarer:

lönsamhetsförbättrande åtgärder fram. Dessa

”Bra genomlysning av företaget”

prioriteras ofta i lönsamhetsordning. Förutom

”Ger bra koll på vad man ska fokusera mest på”

dig, din familj och ekonomirådgivaren kan du

”Bra struktur och lätt att kryssa av efterhand”

Konkret åtgärdslista

välja att ha t.ex. produktionsrådgivare eller
anställda medarbetare delaktiga.

”Rådgivaren har inte styrt utan det är jag som styr”
”Vi gillar att jobba så!”

Information: caroline.ivarsson@hushallningssallskapet.se telefon 0708-945382

Välkommen att testa själv!

Ekonomistyrning Mjölk:
Utdrag ur lantbrukarenkät:

Hur stor tror du den
ekonomiska vinningen
är av rådgivningen i
Ekonomistyrning Mjölk
jämfört med annan
rådgivning du anlitat /
anlitar?

Kan du rekommendera
konceptet till
lantbrukarkollegor?
90%
80%

Andel av inkomna svar

70%
60%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Ja

Ja, men ej till alla

Nej

Rådgivare som under projekttiden arbetat med konceptet:
Bengt Andréson, HS Värmland, Karlstad, Bengt.Andreson@hushallningssallskapet.se, 054-545620
Federico Cuellar, HS Rådgivning Nord, Luleå, Federico.Cuellar@hushallningssallskapet.se, 073-1514068
Caroline Ivarsson, HS Kristianstad, Hörby, caroline.ivarsson@hushallningssallskapet.se, 0708-945382
Nick Nancholas, HS Konsult AB, Uppsala, på ny tjänst
Charlotta Nilsson, Rådgivarna, Länghem/Borås, på ny tjänst
Stefan Nypelius, LRF Konsult, Visby, stefan.nypelius@konsult.lrf.se, 0498-206264
Bengt-Olov Renöfält, LRF Konsult, Bollnäs, bengt-olov.renofalt@konsult.lrf.se, 0278-639287
Inga-Lill Saltzman, HS Rådgivning Agri, inga-lill.saltzman@hushallningssallskapet.se, 0709-458728
Gustaf Samuelsson LRF Konsult, Norrköping, gustaf.samuelsson@konsult.lrf.se, 011-194921
Anna Wall, LRF Konsult, Ängelholm, anna.wall@konsult.lrf.se, 072-7260235

