
Observera! 
• Detta är en obligatorisk bilaga till ansökan om Tillfällig

omställningscheck som görs via www.minansokan.se
• Investeringen får inte påbörjas förrän en ansökan har inkommit till

Region Västerbotten enligt ovan.

Checklista inför ansökan om Tillfällig omställningscheck till följd av 
covid-19
☐ Företaget har max nio anställda. (För företag som ingår i koncern där de ägs till 25 % eller mer av ett eller 
flera företag beräknas antalet anställda inom hela koncernen. Endast 1 företag i koncernen kan bli beviljad 
omställningscheck.)

☐ F-skattsedel finns.

☐ Företaget bedriver näringsverksamhet med vinstsyfte.

☐ Företagets hade ej ekonomiska svårigheter innan Corona-krisen

☐ Verksamheten bedrivs i Västerbotten.

☐ Ingen lokal konkurrens finns

☐ Företaget är inte verksamt inom primärproduktion, fiske, entreprenad eller offentlig verksamhet.

☐ Verksamheten har bedrivits på heltid i minst ett år.

☐ Minst 50 tkr i omställningskostnad, exklusive moms (som inte är ordinarie, löpande kostnader)

☐ Endast ”mjuka” kostnader har tagits upp i ansökan (konsultkostnader/marknadsföringskostnader)

☐ Offerter för omställningskostnaderna bifogas ansökan.

☐ Inget köp från närstående (gäller både närstående personer och närstående företag)

☐ Investeringen beräknas ej pågå längre än 2021-05-31.

☐ Ansökan signeras av behörig firmatecknare

Om ni söker stöd för lönekostnader kopplade till omställningen: 

☐ Lönekostnaden är beräknad på högst 150 Kr/t (kan ej överstiga den faktiska kostnaden) och är
max 50 procent av ev stöd.

☐ Lönebesked för personal som kommer att arbeta med omställningsarbetet bifogas.

☐ Lönekostnader gäller inte ägaren av en enskild firma eller handelsbolag (godkännes ej då lön ej
tas ut i dessa företagsformer).
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• Detta är en obligatorisk bilaga till ansökan om Tillfällig

omställningscheck som görs via www.minansokan.se
• Investeringen får inte påbörjas förrän en ansökan har inkommit till

Region Västerbotten enligt ovan.

Beskrivning av företagets situation till följd av corona-pandemin

Uppgifter om stödsökande: 
Bolagsnamn: Organisationsnummer: 

Bnakgiro/Plusgiro: Kommun: 

Kontaktperson: Telefonnummer: 

Huvudsaklig bransch: Antal anställda: 

Allmänna uppgifter: 
Beskriv kort företagets verksamhet: 

På vilket sätt har företaget drabbats extra hårt av corona-pandemin: 

Beskriv den omställningsinsats ni vill söka stöd för: 

Specifikation av kostnader: 
Externa inköp av tjänst och/eller marknadsföring (minst 50 000 kr): 

Ev. lönekostnader Förklara också vad de personerna ska gör kopplade till omställningen 
(schablon 150 kr/h) 

Vilka effekter förväntar ni er av ovan nämnda åtgärder: 
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