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Ansökan från Coompanion Västmanland om anslag för 2013 års 
verksamhet 
Bakgrund 

Coompanion Västmanland har den 12 december 2012 ansökt om verksamhetsstöd 
med 1,75 kronor/invånare för år 2013 hos Företagarcentrum 

Vid styrelsemöte den 19 februari beslutade styrelsen att ej ge verksamhetsstöd till 
Coompanion, beroende på det egna budgetläget i Företagarcentrum, och hänvisar 
ansökan om verksamhetsstöd till kommunstyrelsens ledningsutskott 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att till Coompanion Västmanland anslå l, 75 kronor /invånare i verksamhetsstöd för 
år 2013, att täckas ur eget kapital. 

jill Roos 
kommunsekretrare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Jill Roas 

Kommunsekreterare 
Kanslienheten 

Jill. Roos@sala.se 
Direkt: 0224-551 01 
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Styrelsemöte Företagarcentrum Ekonomisk Förening 

Protokoll2013-02-19 kl18.15-19.15 Plats: Företagarcentrum 

Närvarande: Sture Johansson, ordförande, Carol a Gunnarsson, Peter Molin, Per-Olov Rapp, Jane 

Allansson, Ulf Wallin, Anders Brunström, Christer Eklind, Karin Karlsson och Annica Åkerblom. 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Sture Johansson öppnade mötet och hälsade välkommen. 

2. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes för mötet 

3. Val av justeringsman 

Till justeringsman valdes Per-Olov Rapp 

4. Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes 

5. Budget 2013 

Budget 2013 godkändes. En väsentlig fråga diskuterades: Hur ska vi öka intäkterna? 

6. Bokslut 2012 

Det preliminära bokslutet för 2012 presenterades och visar på +124.656.09. 

7. Beslut datum för stämma 

Datum för FtgC stämma blir den 16 april18.15. Plats: Företagarcentrum 

8. Rapport från Näringslivschefen och Ordförande 

Redovisning av verksamheten har skett via utsänd verksamhetsrapport. Annica Åkerblom tog 

upp frågan om SIFAB:s roll i etableringssammanhang vilket måste klargöras för att det ska 

finnas en tydlig rollfördelning inom kommunen. 

Sture Johansson tog upp den dåliga snöröjningen som varit detta år. 

9. Övriga frågor 

- Coompanion har ansökt verksamhetsstöd med 1,75 kr/medborgare för år 2013 hos FtgC. 

Beslut fattades om att inte ge verksamhetsstöd beroende på det egna budgetläget. 

Coompanion hänvisas till att föra dialogen om verksamhetsstöd vidare med 

kommunstyrelsens ledningsutskott. 



-Organisation FtgC. Önskemål framfördes från Annica Åkerblom att starta upp processen om 

den framtida organisationen och nytt avtal. 

-Avtal finansiärer. Avtalen med övriga finansiärer för 2013 är ej klara. 

10. Nästa möte 

26mars kl18.15, Företagarcentrum 

11. Avslutning 

Ordföranden Sture Johansson avslutade mötet. 

sekreterare vid mötet: 

Annica Åkerblom 

Justeras: 

Sture Johansson 

Ordförande Företagarcentrum 

Per-Olov Rapp 

Justerare 
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Västerås den 12 december 2012 

Coompanion Västmanland ansöker härmed om anslag för 2013 års verksamhet, som ska ses 
som medfinansiering för att möta upp det statliga anslaget. 
l en bilaga beskriver vi kortfattat vår verksamhet, framför allt det basuppdrag vi har med 
uppdrag från Tillväxtverket Det består av att ge personer kostnadsfri råd och stöd, vid start 
och utveckling av sina företag. 
Coompanion finns i hela landet på 25 ställen i landet, organiserade i länen som egna 
juridiska personer. Vår styrelse i Västmanland består av en blandning av landsting och 
kommunpolitiker, från studieförbund och folkhögskolor och från "våra" kooperativa företag. 
Detta ger en bra blandning av beslutsfattare, praktiker och visionärer, vilket bådar gott för 
utveckling för Coompanion i länet. 
För att fortsätta den goda utveckling med den förankring vi har i länet är det ytterst viktigt 
att vara professionella i vårt uppdrag och att vi klarar en kvalitetsuppföljning på vårt 
bemötande och vår kunskap. 

Vår årsstämma kommer att vara den sista veckan i april. Representanter från kommunerna 
och landstinget kommer att bjudas in till stämman. Vi kommer dessutom att skicka över 
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse under våren, då det ligger klart. 

\än liga hälsningar ,. 

()~~~t't'0:(\ l/"'-
Marita Oberg Molin 
Verksamhetsledare Coompanion Västmanland 

Bilaga l Verksamhetsbeskrivning 



Verksamhetsbeskrivning från Coompanion Västmanland 

Coompanion Västmanland är en av 25 kooperativa utvecklingscenter i landet. Vi är organiserade 

länsvis och är egna juridiska personer i länen, med en intresseförening, Coompanion Sverige, vars 

uppdrag är att vara en lobbyorganisation på flera olika plan, för att bäst tillgodose tillkomsten av nya 

kooperativa företag. l Västmanland har vi funnits sedan 1994. Vi är väl för förankrade i länet och har 

ett stort stöd från kommuner och landstinget för vårt arbete. 

Tillväxtverket, TVV, uppdrar åt Coompanion i landet att vara behjälplig med rådgivning, information 

vid start av nya kooperativa företag. Coompanion ska dessutom främja och stödja verksamheter 

inom den sociala ekonomin. 

Syftet med bidraget till Coompanion är att vi ska kunna erbjuder kostnadsfria rådgivningen till 

kommunens innevånare. Vi är dessutom en aktiv aktör i lokal och regional utveckling. 

Tillväxtverket, TVV, har uppdragit tiiiSweco att genomföra en kartläggning för att se om Coompanion 

lever upp till TVV mål. Sammanfattningsvis har Sweco kommit fram till att: 

"Den övergripande slutsatsen är att Coompanion är en organisation som genom sitt arbete för lokal 
och regional utveckling ger ett tydligt bidrag till mångfalden i företagspopulationen regionalt och 
lokalt (och som inte skulle uppkommit om organisationen inte hade funnits). 

Coompanion bidrar till skapa förutsättningar för grupper utanför arbetsmarknaden, breddar 
valmöjligheterna för människor lokalt och regionalt och ger bidrag till flera olika nationella mål inom 
den regionala utvecklingspolitiken" 

l arbetet med den lokala och regionala utvecklingen ligger att möjliggöra fibernät/bredband på 

landsbygd. Här har Coompanion, ett förvårt län, nytt uppdrag. Att vara byalag, intresseföreningar 

behjälpliga med råd och stöd i hur man organiserar sig, i vilken form det ska drivas och vad behövs 

för kunskap för att få "Fiber i byn". Här har Coompanion i Kronoberg, tagit fram en Handbok i 

samverkan med Länsstyrelser, Kommunikationsoperatörer, Lantmäteri, LRF, Post och Telestyrelsen, 

jurister och andra viktiga parter. Detta är ett stöd för oss medarbetare i Coompanion Västmanland. 

1 Västmanland genomförs nu en informationsinsats av Länsstyrelsen, där Länsbygderådet samordnar 

informationstillfällena i de olika kommunerna. Informationstillfällena ligger då ute hos någon 

utvecklingsgrupp på landsbygden. Vid dessa tillfällen hänvisas till Coompanion för rådgivning. 

En stor efterfrågan är sedan en tid tillbaka om hur man startar och driver arbetsintegrerade sociala 

företag. En möjlighet till att bryta utanförskapet. Här har Coompanion stor och lång erfarenhet och 

kunskap. 

Vi har idag allt för många personer som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar. Här kan 

det arbetsintegrerade sociala företaget vara en möjlighet. Det finns i länet flera Samordningsförbund, 

vilket är utmärkt, då det ger en helhetssyn på individen. Det är också vanligt idag att just 

Samordningsförbundens uppdrag är att främja så att fler arbetsintegrerade sociala företag startar. Vi 

har sett en stor efterfrågan från kommuner och arbetsförmedlingar framför allt i att få stöd och hjälp 

i detta, utifrån den erfarenhet som vi har. 



Ett antal utbildningsinsatser genomförs i länets kommuner, dels direkt till deltagare i målgruppen 

som står utanför arbetsmarknaden, dels till politiker och tjänstemän. Resultatet i dessa 

utbildningsinsatser är slående. Av deltagare som under många år inte funnits på arbetsmarknaden, 

har ett flera personer fått anställning och ett flertal av deltagarna går vidare in i socialt företagande 

tillsammans med ett antal andra personer. 

Vi har dessutom ett brett utbud av utbildningsmaterial som är väl anpassat till de målgrupper vi 

arbetar med. 

l Sala har vi i samarbete med Företagarcentrum lagt aktiviteten Inspiration starta eget, både 

en träff på våren och en på hösten. En aktivitet som ger innevånare i Sala med omnejd 

möjlighet att få träffa olika aktörer som är till stor nytta när man ska starta företag. 

Coompanion är ansvarig koordinatör för detta. Lokala näringslivet finns med och AF 

kontoret. 

Drakarna i Västmanland är en uppmärksammad affärsidetävling där flera spännande bidrag 

deltar. Här kan vi se att länets alla delar har varit delaktiga i juryarbetet och att flera 

spännande affärsideer presenterats. En av delfinalerna genomfördes på Företagarcentrum, 

med en jury bestående av rådgivare och företagare från Sala. 

Har bra samarbete med Företagarcentrum, där vi lägger våra rådgivningar då vi är i Sala. En 

representant från Företagarcentrum finns med i arbetet med Regionala tillväxtprogrammet, 

där Coompanion är ansvariga för Team Nyföretagandet i länet. 

Mycket bra samarbete med Arbetsförmedlingen i Salasamt Sala kommun 

Träffar Strömsbacka Återvinning kontinuerligt varje månad för handledning och stöd i dess 

företagsutveckling 

Ett antal rådgivningar har genomförts till personer som är intresserade att starta sociala 

företag. Utöver det har flera företagsrådgivningar getts. 

Coompanions uppdrag är att ge kostnadsfri, professionell rådgivning till personer som står i 

begrepp att starta, utveckla sitt företag. Andra vill ha hjälp med att upprätta en affärsplan 

eller bara pröva sin affärside. 

Coompanion erbjuder utöver den kostnadsfria rådgivningen utbildning, hjälp med 

organisationsstruktur, projektriggning. Vi har ett brett utbud av utbildningsmaterial som är 

väl anpassat till de målgrupper vi arbetar med. l rådgivning, i utbildning och i alla de EU 

projekt som vi är engagerade i, finns anpassat material. 

Coompanion finansieras genom ett statligt anslag från Tillväxtverket som grundar sig på 

innevånarantalet i länet. De flesta Coompanion i landet finansieras regionalt från de 

regionförbund som finns i nästan alla län. l Västmanland har vi en modell, där Coompanion i 

Västmanland varje år ansöker om anslag, från kommunerna och landstinget, för 

nästkommande års verksamhet. Detta som en medfinansiering för att kunna möte upp 

statliga medlen som ligger på ca 1,2 miljoner per år. 

Coompanion i Västmanland ansöker härmed om 1,75 kr per innevånare, för 2013 års 

verksamhet. 



Västerås den 12 december 2012 

Angående anslaget för Coompanion Västmanlands verksamhet 2012 

Från Coompanion Västmanlands styrelse reagerar vi över att anslaget för 2012 års 
verksamhet inte har betalats ut. Det mest anmärkningsvärda är att beskedet om inställd 
utbetalning kom först när vi efterfrågade den i mitten av november. 

Bakgrund till vårt engagemang i Sala. 
Sedan starten av Coompanion Västmanlands verksamhet 1995 har vi haft god kontakt med 
sala kommun. De första åren var vår kontaktperson Anders Johansson, Sala kommun, som 
senare valde att ansöka om medlemskap, vilket kommunen aktivt tagit del av. 
Under en period hade Sala kommun dessutom en ledamot i Coompanion Västmanlands 
styrelse. 

Under projekttiden när Företagarcentrum startade verksamheten i Sala stationshus, var 
Coompanion Västmanland en aktiv samarbetspart. När sedan Företagarcentrum skulle 
permanenta sin verksamhet var Coompanion Västmanland behjälpliga i 
organisationsutveckling och stadgeframtagning för den ekonomiska föreningen som sedan 
blev Företagscentrum ekonomisk förening. Det fördes också resonemang om vad och i vilken 
omfattning kommunens näringslivsverksamhet skulle finnas i den nystartade ekonomiska 
föreningen. En av dessa delar var att Företagarcentrum skulle vara länken till Coompanion 
Västmanland vad gäller samverkan och utbetalning av Coompanions Västmanlands 
ekonomiska stöd, som tidigare funnits i kommunen. 
sala kommun är en av de kommuner där det startar ett stort antal ekonomiska föreningar 
och där Coompanion Västmanland stått för rådgivningen. 

Vid ett antal tillfällen har samverkan skett med Kenneth Mårtensson Sala-Heby Energi, dels 
som en god förebild för att finna alternativa energilösningar, men också som en inspiratör till 
andra för sin breddade syn på samverkan ute på landsbygd. Kenneth Mårtensson var 
dessutom inledande talare på vår årsstämma som var förlagd på biblioteket i Sala. 

Det finns dessutom ett stort engagemang för socialt företagande, både från 
arbetsförmedlingen, kommunen, och de redan startade företagen som driver sin verksamhet 
i Sala, såsom Strömsbacka Återvinning. Ett företag som väckt stor uppmärksamhet, med bl. a. 
ministerbesök. Strömsbacka Återvinning är dessutom förebild för andra sociala företag som 
står i startfase n. Coompanion Västmanland genomför dessutom en 
kompetensutbildningsinsats där Strömsbacka Återvinning deltar. Coompanion Västmanland 
använder dessutom Strömsbacka Återvinning som ett inspirerande exempel vid utbildningar. 

Ett nytt uppdrag för Coompanion Västmanland är att vara med på de informationsträffar om 
fiber och bred band, som genomförs i länet och där man nyligen genomfört en aktivitet i 
Fläckebo. Coompanion Västmanlands roll i detta är att vara behjälplig när grupper vill 
organisera sig runt bredbandssatsningar. 



Ett samarbete med Samordningsteamet i sala har precis påbörjats där syftet är att ge 
utbildningsinsatser i socialt företagande till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Vid ett antal tillfällen har dessutom Coompanion Västmanland genomfört 
utbildningsinsatser till ett antal Bostadsrättsföreningar i Sala. 

styrelsen för Coompanion Västmanland anser att det är en försumlig summa som går till 
Coompanion Västmanlands verksamhet i förhållande till vad som görs i er kommun. 

Coompanion Västmanland anser att kommunen ska ompröva sitt beslut om att inte betala ut 
anslag för 2012 års verksamhet. 

~ lli<SY'oa:k lz_ 
Styrelsen/ gm ordförande Åsa Slobodnik 
för Coompanion Västmanland 


