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HELHETSRÅDGIVNING MJÖLK

Helhetsrådgivning
för framtidens
mjölkföretag

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID
www.hushallningssallskapet.se

Tuffa tider som dessa kräver exceptionellt stort engagemang
och noggrannhet i mjölkföretagets styrning. Marginalerna för
”slarv eller låt gå” i företagen är helt enkelt borta med dagens
pressade mjölkpris.

Vi på Hushållningssällskapet tror att våra rådgivare med hög kompetens
och stora nätverk inom många olika områden kan bli en del för att förstärka
styrningen i ert mjölkföretag. Vi erbjuder inga lätta lösningar men lovar att
engagera vår samlade rådgivningsexpertis för att:
•

Ta fram en färsk analys av företaget som bygger på gårdsbesök, enkät,
räkenskaper och produktionsuppgifter.

•

Upprätta en handlingsplan utifrån analysen, era målsättningar och
fokusera på förändringar som kan ge snabba resultat.

•

Utifrån en strategisk diskussion belysa och ta tag i förberedelser för
företagets utveckling på kort och lång sikt.

•

Rådgivare med rätt kompetens kopplas in för att följa upp och stödja
genomförandet av åtgärder som slagits fast i handlingsplanen.

Välkommen att
kontakta oss!
Federico Cuellar
Ekonomirådgivare
federico.cuellar@hushallningssallskapet.se | 073-151 40 68
Sara Byström
Produktionsrådgivare
sara.bystrom@hushallningssallskapet.se | 070-107 66 87

Arbetet genomförs i nära samverkan mellan rådgivare, ägare/familjen,
anställda och banken. Syftet med rådgivningsinsatsen är att bidra till handlingskraft och att samtliga i företaget sluter upp och jobbar målinriktat för
att på bästa sätt klara av den ansträngda period som nu genomgås.

För att ta del av rådgivningen till subventionerat pris inom ramen
för landsbygdsprogrammet krävs följande: • Företaget ska ha ökat
med 50 koplatser genom investering, köp, eller övertagande efter 1 januari
2007. • Företagets bank ska bedöma att företaget har en potential att fortsätta med mjölkproduktion.
Framtagande av analys och handlingsplan omfattar 30 timmar under
2 månaders tid. Företaget betalar 12 500 kr exkl moms. (Total kostnad 25
000 exkl moms varav Svensk Mjölk går in med 12 500 kr exkl moms per
företag.)
Den praktiska rådgivningen omfattar 90 timmar under ett års tid. Företaget
betalar 22 500 kr exkl moms (vilket motsvarar 30% av den totala kostnaden
på 75 000 kr exkl moms, Jordbruksverket står för resterande 70%).

Rådgivningen subventioneras av landsbygdsprogrammet och du
som företagare står för en liten del.

Om du har frågor som rör någon
annan del av din verksamhet är du
mycket välkommen att höra av dig.
Tillsammans är vi 650 kollegor runt
om i landet som levererar oberoende rådgivning inom bland annat
skog, ekonomi och lantbruk.
Vad kan vi göra för dig?
www.hushallningssallskapet.se

