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Hej Carolal 
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Här kommer anslökan om anslag/medfinansiering till vårt statsbidrag för Coompan ion Västmanland. Som du ser i 
ansökan, har vi i vår verksamhetsplan lagt in att ansöka om anslag för 3 år. Detta för att få en långsiktighet i vår ekonomi, 
samt minska administration för både er och oss. Idag har vi klartecken från landstinget, Västerås, Köping, Norberg och 
inväntar några svar till. Har med avsikt avvaktat att skicka ut detta, då det blivit byte av ledning i ett antal kommuner. 

Vi kommer att efter nyår kontakta er för att besöka ert KS för att presentera Coompanions verksamhet för ev nya 
ledamöter. 

Vi är naturligtvis öppna för att diskutera detta med tre årsavtall 

Gott nytt årl 

Med Vänlig Hälsning 
Marita Öberg Molin, Verksamhetsledare 
Mobil: 070 643 43 97 
Telefon: 021 448 07 50 
Epost: marita@coompanion.se 
www.coompanion.se/vastmanlanq 
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Bakgrund 111Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag i hela landet. Kooperativt 
företagande bidrar till detta, eftersom det är en livskraftig företagsform som tilltalar många och 
kan bredda gruppen företagare. Grupper som idag är underrepresenterade som företagare, till 
exempel unga och kvinnor, är särskilt positiva till gemensamt företagande. 111Tillväxtverket 
arbetar också för en stärkt regional utveckling. l det arbetet är det viktigt att ta vara på kraften i 
insatser som görs i kooperativ anda. 111Tillväxtverket främjar kooperativ utveckling främst 
genom att stödja Coompanion en organisation med 25 regionala utvecklingscentra som ger 
rådgivning, information och utbildning till människor som vill starta och utveckla kooperativa 
företag eller arbetsintegrerande sociala företag samt till de som vill organisera sig för att 
utveckla sin ort. 111Med stöd i förordning (2001:1194) ger Tillväxtverket grundbidrag 
(verksamhetsbidrag) till 25 regionala kooperativa utvecklingscentrum, Coompanion, som 
samverkar i paraplyorganisationen Coompanion Sverige. Syftet är att bidra till en mångfald av 
företagare och konkurrenskraftiga företag, samt att bidra till regional attraktivitet. 
Tillväxtverkets totala finansiering av programmet utgörs av 38 miljoner kronor. 34 miljoner 
fördelas till de 25 regionala kooperativa utvecklings- centrumen som ett verksamhets bidrag, 
vilket motsvarar cirka en tredjedel av hela Coompanions finansiering. Resterande 4 miljoner 
disponerar Tillväxtverket för särskilda projekt för metodutveckling av Coompanions 
verksamhet och för egna främjandearbeten 

Coompanion breddar entreprenörskapet och ger människor som vill förverkliga ideer 
tillsammans skräddarsydd information, rådgivning och utbildning- från ide till framgångsrikt 
företagande. Coompanion ägs och styrs av lokalt av samman lagt 900 medlemmar- som precis 
som vi, vill verka för ett affärsmässigt företagande där demokratiska värderingar, delaktighet 
och samhällssyn är viktigt. 

Verksamhetsbeskrivning från Coompanion Västmanland 

Coompanion arbetar ständigt med att utveckla nya modeller av kooperativt företagande utifrån 
de behov som samhällsutvecklingen skapar och människors efterfrågar. Ett sådant område är 
Socialt företagande- där företag som är ekonomiskt, mänskligt och långsiktigt hållbara skapas, 
och i sin tur skapar nya arbetstillfällen och inkluderar människor som av olika anledningar har 
svårt att få ett arbete. 

Arbetsmarknaden idag kännetecknas av hög arbetstakt, höga kompetenskrav och snabb 
utveckling. Många människor får inte chansen att komma in på arbetsmarknaden och många 
riskerar att slås ut. Men det behöver inte vara så, det finns lösningar- en är arbetsintegrerade 
sociala företag, ASF. 

Det kommer även att finnas inslag av vad Eus strukturfonder kan ha för betydelse för att kunna 
söka finansiering för att på detta sätt växla upp de medel som vi har till förfogande i Sverige. Att 
lösa arbetslösheten är en angelägen fråga i hela EU och det finns särskilda insatser som vänder 
sig till individer som står långt från arbetsmarknaden. Framgår tydligt i skrivningarna som tas 
fram inför den nya program perioden. Coompanion har aktivt medverkat till skrivningar inför 
den nya programperioden. 

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 SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 
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Coompanion erbjuder utöver den kostnadsfria rådgivningen, 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. 

Lokal och regional utveckling 

Många moderna verksamheter lämpar sig för kollektivt ägande, då är ekonomisk förening/ 
kooperativa företag att föredra. 

Tillväxtverket, TW, 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/medfinansieringen till Coompanion är att vi ska kunna erbjuder 
kostnadsfria rådgivningen till kommunens innevånare. Vi är dessutom en aktiv aktör i lokal och 
regional utveckling. 

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

l arbetet med den lokala och regionala utvecklingen ligger att möjliggöra fibernät/bredband på 
landsbygd. 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. Det är 
allt vanligare att mindre byar eller samhällen startar ekonomiska föreningar för att dra 
bredband i hela byn. Här har Coompanion i Västmanland under året medverkat till att flera 
fiberföreningar bildats. 

Social ekonomi/socialt företagande 

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. 

Det finns en kunskapsbrist hos både allmänhet men också hos politiker och tjänstemän. Vi har 
under året genomfört ett antal kunskapsseminarier, anordnat studiebesök hos sociala företag i 
syfte att påvisa möjligheter för personer med arbetshinder att med rätt stöd och kunskap kan 
ordna sin försörjning i ett Arbetsintegrerat socialt företag. l bl. a. norra delen av länet har alla tre 
kommuner deltagit aktivt i detta. 

Sala kommun och Västerås stad har under året visat stort intresse för detta och har fattat ett 
beslut om att stödja tillkomsten av sociala företag. Sala och Västerås samt 
Samordningsförbundet i Västra Mälardalen har dessutom köpt in utbildning till arbetsgrupper, 
politiker samt målgrupp, med stor framgång. l Västerås har olika grupperingar fått utbildning 
och gått vidare till en förenings bildning, med stor förhoppning att det ska leda till hållbart 
företagande, med rätt stöd och hjälp. l stort sätt hela länet har rådgivningar skett inom olika 
branscher och förfrågan om stöd för start av socialt företagande. 



Det vi kan se är att i de kommuner som man visat stort intresse för frågorna har också 
spännande företag startat, därigenom har ett stort antal personer fått sin försörjning. 

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. 

Coompanion har dessutom på uppdrag skrivit fram underlag samt förslag till Policys för hur 
kommunen ska hantera och stödja starten av socialt företagande. 

Vård och omsorg inom Ideburen sektor 

Under 2014 avsatte regeringen pengar för att man sett ett behov och vilja att se ideburen sektor 
vara aktörer inom vård o omsorg. Coompanion Västmanland, medfinansiering från Landstinget 
Västmanland, beviljades ett projekt för att genomföra ett antal kunskapsseminarier i 
affärsutveckling till ideburen sektor i vårt län. Vi har genomfört ett antal aktiviteter, dels med 
politiker, redan startade verksamheter som exempel, samt inbjudna, såsom stadsmissionen, 
Svenska kyrkan, kooperativ, sociala företag. 

Sociala innovationer och Samhällsentreprenörskap 

Coompanion Västmanland har under ett antal år arbetat aktivt med det man kallar 
Samhällsentreprenörskap. Social innovation och samhällsentreprenörskap handlar om 
processer som har till mål att lösa samhällsproblem på nya sätt och med innovativa ideer och 
metoder. Dessa processer ligger ofta i gränslandet mellan näringsliv, offentlig verksamhet och 
det civila samhället. Det är angeläget att utveckla förutsättningarna för sociala innovationer och 
samhällsentreprenörskap. Här kan vi se att ett antal ekonomiska föreningar har startat som vi 
benämner samhällsentreprenörer. Samhället som helhet med företag, organisationer och 
offentlig verksamhet har mycket att vinna på att hitta nya sätt att utnyttja potentialen i sociala 
innovationer och samhällsentreprenörskap. 

Samhällsentreprenörskap för unga 

Coompanion Västmanland har under hösten genomfört ett pilotprojekt, finansierat av Västerås 
stad och Länsstyrelsen, som vänt sig mot unga personer som står utan arbete. Mycket 
framgångsrikt, där vi kan se minst 2 företag samt några i startfas. Vi har här med rätt metoder 
och utbildningsinsatser lotsat dessa 20 ungdomar närmare abrete. Utförligare rapport kommer i 
januari. 

Förankring i länet 

Vi är väl för förankrade i länet och har ett stort stöd från kommuner och landstinget för vårt 
arbete. Coompanion har uppdraget från Länsstyrelsen att vara teamledare i Team 
Nyföretagande i länet, vilket inneburit att vi har engagerat oss i arbetet med Affärsplan 
Västmanland, där vi har lämnat en hel del synpunkter. l uppdraget ligger också att hålla ihop de 
företagsfrämjande aktörerna i hela länet. Att genomföra gemensamma aktiviteter och ingå i 



gemensamma och egna projekt som gynna länet. Ett i landet uppmärksammat arbetssätt som 
behöver fortsätta även inför 2015. 

Coompanion finansieras genom ett statligt anslag som utgår från en förordning att stödja 
Kooperativ Utveckling. De flesta Coompanion i landet finansieras regionalt från de 
regionförbund som finns i nästan alla län. I Västmanland har vi en modell, där Coompanion i 
Västmanland varje år ansöker om anslag/medfinansiering från kommunerna och landstinget, för 
kommande års verksamhet. Medfinansieringen är en förutsättning för att möte upp de statliga 
medlen som ligger på ca 1,2 miljoner per år för Västmanland. 

Vad ingår i medfinansieringen (1,75 kr/kommuninnevånare) och vad kommerCoompanion 
Västmanland att kunna bidra med i er kommunen? 

Information och rådgivning för innevånare som har tankar på att starta kooperativ 
verksamhet eller sociala företag 

Finnas fysiskt på plats enligt överenskommelse med kommunen 

Utveckla lokala samverkansinsatser tillsammans med övriga företagsfrämjare i länet 

Vara delaktig vid ansökan om medel från ESF, Europeiska socialfonden, Leader 
Västmanland samt andra Regional/strukturfondsprojekt 

Stimulera lokala kooperativ att ansökan om att bli till "Årets kooperativ" i Västmanland 

Tillhandahållande av viss kompetensutveckling, workshops och informationsinsatser för 
redan startade företag inom kommunen 

Främjande av lokal och regional utveckling t ex genom rådgivning kring fibernät och 
besöksnäring 

Delta i utveckling av nya verksamheter och metoder för att få människor i arbete 

Erhålla reducerad kostnad vid köp av konsulttjänster för medlemskommuner 

Coompanion i Västmanland ansöker härmed ett anslag på 1,75 kr per invånare, för 2015, 
2016, 2017 års verksamhet, med justering av invånarantalet per år. 


