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Verksamhetsinriktning
Coompanion Sörmland ska verka för socialt och kooperativt företagande där engagerade
människor växer och tillsammans skapar hållbara demokratiskt styrda företag.
Ledorden för Coompanion är:
– Kvalitetssäkring, effektivitet och synliggörande

Långsiktiga mål för verksamheten
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och
deltagande i verksamheten genom att:
-

bedriva opinionsbildnings-, informations-, utbildnings-, och rådgivnings- verksamhet för
utveckling av de kooperativa idéerna och nykooperativa företag för att bidra till länets
tillväxt

-

delta i och vara en del av det regionala utvecklingsarbetet inriktat på företagande och
entreprenörskap

-

initiera och stödja utveckling av nya kooperativa verksamheter och företagssamverkan

-

fungera som den sociala ekonomins företagsutvecklare och vara koordinator för den
sociala ekonomin (tredje sektorn) i gemensamma utvecklingsfrågor, nätverk och
föreningar

-

samverka med befintlig och ny kooperation för att främja de kooperativa idéernas
utbredning samt bidra med kompetensutveckling till medlemmar och medarbetare

-

aktivera sig i projektverksamhet och sociala innovationer i egen eller andras regi som
främjar kooperativ utveckling

-

tillhandahålla kompetensutvecklingsinsatser för medlemmar och medarbetare för att
bidra till en god kvalitet i verksamheterna

-

vara aktiv i arbetet med stadsdels- och landsbygdsutveckling och därtill hörande
servicepunkter och övriga servicelösningar genom att arbeta med samhällsentreprenörskap, hållbar samhällsutveckling och socialt företagande
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Prioriterade utvecklingsområden för perioden 2017-2019
Coompanion Sörmland ska under perioden särskilt verka för utveckling av
verksamhetsområdena/målgrupperna:
- Arbetsintegrerat socialt företagande, ASF samt övrigt socialt företagande
- Integration och inkludering, Kooperativ utveckling och företagande för utrikes födda,
nyanlända och personer med funktionsvariationer
- Utveckling av kooperativa idéer och företag gentemot målgruppen unga

Handlingsplan för perioden 2017 - 2019
Coompanion Sörmlands mätbara mål för perioden är att påverka utvecklingsförutsättningarna för kooperativa företag och den sociala ekonomin genom att:
1. Vara aktiv i utvecklingen av projekt inom ESF, Europeiska Socialfondens, Leader
Södermanland, Leader Sörmlandskusten samt regional och strukturfonderna
gentemot aktuella målgrupper. Exempel på projektansökningar som är aktuella är:
Sörmlandsstugan 2.0 (egen ansökan till Leader Sörmlandskusten gällande södra
Sörmland), Tillväxtsamverkan i Västra Sörmland (part i ansökan till ERUS,
Regionalfonden), Start-Up Integration, (pågående förprojekt i norra Sörmland som
kan ingå i en kommande ESF/Regionalfondsansökan)
2. Genomföra seminarier för politiker, tjänstemän, Arbetsförmedling, Försäkringskassan
och Lokala samverkansgrupper (LSG) och presumtiva företagare i länet om
samhällsentreprenörskap/social ekonomi, arbetsintegrerade sociala företag och
Kooperativt företagande
3. Presentera och synliggöra kooperativt företagande som ett verkligt alternativ, i
utbildningar, vid nyföretagande och vid ägar- och organisationsförändringar
4. Erbjuda rådgivning och stöd gentemot etablerade kooperativa företag,
nyföretagande, företagsutveckling och företagssamverkan
5. I samverkan med PRV (Patent- och registreringsverket) och Vinnova, sprida
information om möjligheten att erhålla innovationscheckar och checkar för
utveckling av arbetsintegrerade sociala företag (ASF)
6. Verka för att fler kooperativa hyresrätter enligt ägarmodellen alternativt
hyresmodellen kommer tillstånd
7. Bidra till utveckling av KKN-området (Kreativa, kulturella näringar) tillsammans med
studieförbund, kulturförvaltningar inom kommunerna m fl
8. Lyfta fram kooperativt och socialt företagande i media
9. Sprida information genom medverkande i mässor, morgonsoffor, informationer,
seminarier, nätverk såsom t ex Entreprenör- och rekryteringsmässor,
näringslivsdagar, innovationsseminarier
10. Kontinuerlig uppdatering av Coompanions webbplats och Facebooksida samt
framtagning av informationsmaterial
11.

Stärka samarbetet med våra medlemsorganisationer och göra medlemskapet
attraktivt
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Kommentarer
Ovanstående punkter är inte någon prioritetsordning. En handlingsplan baserad på verksamhetsplan
2017-2019 konkretiseras årligen.

Kvantitativa mål för perioden 2017 – 2019
Mål
3,4
3,4
3,4
4
2
4
4
4
4
2
1

4

Mål
Antal företag/affärsverksamheter som kommer att starta genom Coompanion Sörmland
Varav kooperativa företag
Arbetsintegrerade sociala företag (ASF)
Företagsutveckling av etablerade företag
Antal personer som får utbildning
Antal personer som får rådgivning
Antal personer som får rådgivning inom arbetsintegrerat socialt företagande
Antal grupper som vill etablera samverkan
Antal rådgivningstimmar
Antal personer som får information om kooperativ utveckling och socialt företagande
Antal lokala/regionala utvecklingsprocesser där Coompanion är en aktör
Kommer Coompanion att vara aktiv i någon form av plattform för social ekonomi
Kommer Coompanion att medverka i lokala och regionala planeringsprocesser
Antal lokala verksamheter som utvecklas i samverkan
Mål att ha antal % nöjda kunder

Antal
24 st
20 st
9 st
12 st
225 st
210 st
70 st
12 st
480 st
675 st
9 st
JA
JA
9 st
90%

Personal och placering
Coompanion i regionen har en bred kompetens och stor erfarenhet när det gäller kooperativ
verksamhet och socialt företagande. Organisationen arbetar också med utveckling av
metoder och kvalitetssäkring för kooperativa och sociala företag samt bidragit till att ett
antal företag har kommit igång. Coompanion Sörmland har tre rådgivare/ verksamhetsutvecklare i länet. Dessa är placerade i Katrineholm, Nyköping och Eskilstuna. Föreningen
avser under perioden rekrytera en verksamhetschef som kommer att ta över delar av
arbetsuppgifter från den idag arbetande styrelseordföranden.

Ekonomi
En grundläggande faktor för Coompanion Sörmland är att föreningen är ekonomisk långsiktig
och hållbar. Coompanion har ansökt om statligt stöd för kostnadsfri rådgivning och
information från Tillväxtverket, TVV (enligt utlyst sk Call baserat förordningen SFS 2005:876,
Svensk Författningssamling). För att de statliga medlen ska erhållas krävs lika mycket i lokal
och regional finansiering. Detta sker genom verksamhetsbidrag/medfinansiering från
medlemmarna, projektmedel samt sålda tjänster. De statliga medlen från TVV för Sörmland
del, uppgår under 2016 till ca 1 miljon kronor. Förutsättningar för såväl kortsiktig som
långsiktig finansiering är regional stöd från Regionförbundet Sörmland och/eller Landstinget
och Samordningsförbundet RAR.

Information

Ett nyhetsbrev ges ut 2-4 gånger per år. En webbplats med fyllig information om verksamhet
finns på www.coompanion.se/sormland. Veckoaktuella händelser publiceras på föreningens
facebooksida.

Medlemmar
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Vid årsskiftet 2016/2017 har Coompanion Sörmland 24 medlemmar:
Medlemmar och medfinansiärer:
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
HSB Södermanland
Katrineholms kommun
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Riksbyggen
Vingåkers kommun
Samordningsförbundet RAR (gäller ev specifika projekt)

Övriga medlemmar:
ABF Sörmland
ALMI Företagspartner Sörmland Stockholm AB
Attention KFV-regionen
Coompanion Västmanland
Coompanion Örebro
Coompanion Östergötland
FoU i Sörmland
Handikappföreningarna i Sörmland
Kooptjänst K, Ekonomisk förening
Länsbildningsförbundet i Sörmland
Länsbygderådet Sörmland
Oppinova uppfinnar- och innovatörsförening
Studieförbundet Vuxenskolan i Sörmland
Viadidakt, Katrineholm och Vingåkers kommuner

Övriga tilltänkta organisationer som under perioden kommer att bli approcherade om
medlemskap är bland annat Strängnäs och Trosa kommun, Regionförbundet Sörmland, LRF,
Mellanskog, Länsförsäkringar, Folksam, Fonus, Coop, Praktikertjänst, Maskinringen,
Sörmlandsidrotten, NyföretagarCentrum, Ung Företagsamhet, Sörmlands Sparbank och
Rekarne Sparbank.

Samverkan med övriga främjandeaktörer
Samverkan med övriga främjandeaktörer ska bidra till mervärde för kooperativ utveckling.
Mobiliseringsarbete av verksamheten sker genom kontaktskapande verksamhet såsom
informationer, kompetensutveckling, workshops och utbildningar inom Sörmland.
Coompanion ska fortsätta utveckla samarbetet med övriga främjandeaktörer såsom
Nyföretagarcentrum (NFC), ALMI Företagspartner Sörmland Stockholm AB, Munktell Science
Park (MSP), Ung Företagsamhet (UF), KATEC, Create m fl.
Förutom nämnda aktörer kommer direkta insatser att riktas gentemot presumtiva och
tidigare startade sociala och kooperativa företag.
Styrelsen för Coompanion Sörmland

Gunilla E Magnusson
Ordförande

Kjell Eriksson
Vice ordförande

Eva von Heideken
Ledamot

Henrik Elmberg
Ledamot

Eric Stuart
Ledamot

Anne Sjöberg
Ledamot

Verksamhetsplanen är även förankrad hos Marita Öberg-Molin, adjungerad ledamot i
styrelsen.
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