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Medlemmar
Vid årsskiftet 2015/2016 hade Coompanion Sörmland 21 medlemmar:
1. Viadidakt Katrineholm/Vingåker
2. Katrineholms kommun
3. Flens kommun
4. Vingåkers kommun
5. Eskilstuna kommun
6. Oxelösunds kommun
7. RAR, Samordningsförbundet i Sörmland
8. FoU Sörmland (Landstinget)
9. Riksbyggen Mälardalen
10. HSB Södermanland
11. Almi Stockholm Sörmland
12. Länsbildningsförbundet Sörmland
13. ABF Sörmland
14. Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland
15. Länsbygderådet i Sörmland
16. Attention KFV
17. Oppinova innovatörsförening
18. Kooperativtjänst K ek förening
19. Coompanion Västmanland
20. Coompanion Örebro
21. Coompanion Östergötland
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Medlemskommunerna samt Rikbyggen och HSB är medfinansiärer av verksamheten.

Coompanions roll
Verksamheten kring socialt och kooperativt företagande inom Coompanion är
rikstäckande och bedrivs på 25 platser i landet. Organisationen arbetar med
rådgivning, information och utbildning av personer som står i begrepp att starta egen
verksamhet inom kooperativ/ekonomisk förening. Coompanion arbetar även med
området arbetsintegrerat socialt företagande, ASF.
Totalt finns ca 100 anställda i landet där flertalet är experter på kooperativt
företagande. Organisationen har statligt stöd för kostnadsfri rådgivning och
information från Tillväxtverket. Övrig finansiering ska ske via medfinansiering, avgifter
och projektmedel.

Verksamhet inom Sörmland
Coompanion i Sörmland har en bred kompetens och stor erfarenhet när det gäller
kooperativ verksamhet och socialt företagande. Organisationen arbetar med
utveckling av metoder och kvalitetssäkring för kooperativa och sociala företag samt
bidragit till att sociala företag har kommit igång. Mobiliseringsarbete har fortsatt under
året för att bygga ett starkt Coompanion Sörmland.
Under året har 27 ekonomiska och 2 ideélla föreningar startat i Sörmland. I
förhållande till snittet för perioden 2010-2014 är detta en ökning med 69%.
Antal personer som fått rådgivning under året är 120 personer, antal
rådgivningstimmar är 201. ”Drop in” rådgivning har ägt rum i Eskilstuna, Vingåker och
Flen. Glädjande kan här konstateras att Coompanion Sörmland har 100% nöjda
deltagare inom rådgivningsverksamheten.
Antal som genomgått utbildning är 59 personer. Antal som deltagit i informationsverksamhet är 509 personer.
Utbildningar och påbörjade projekt:
-

RAR har finansierat projektmedel för utveckling och mobilisering av
verksamhet för utveckling av det sociala företagandet i hela Sörmland.
Målgruppen för utvecklingsinsatserna har främst varit LSG grupperna
(lokala samverkansgrupperna) samt politiker och tjänstemän inom
kommuner, Landsting, Regionförbund, Arbetsförmedling, Försäkringskassan och andra offentliga aktörer.

-

På uppdrag av RAR, Samordningsförbundet genomfördes projektet
Affärsmannaskap.

3

4

-

Utbildning i kooperativt socialt företagande har hållits för föreningen
Attention KFV. Utbildningen har lett fram till beslut om att man startat det
sociala företaget ”Tillväxten”. Tillsammans med företaget och Attention
KFV har Coompanion medverkat med delfinansiering vid framtagning av
en antologi, tre filmer och en studiehandledning kring personer med
neuropsykiatriska funktionsvariationer och dess start av ett socialt företag.

-

Sörmlandskooperativen har genom ett projektbidrag från Arvsfonden
kunnat erbjuda sina anställda och förtroendevalda utbildningsinsatser för
två av de sociala företagen som ingår i Sörmlandskooperativet. Utöver
detta har Sörmlandskooperativen fått en hel del råd och stöd i sitt
utvecklingsarbete, att kunna vara en resurs till andra sociala företag i
Sörmland. En utbildningsdag kring socialt företagande genomfördes i
Nyköping, för ett 60-tal deltagare.

-

Under året genomfördes två styrelseutbildningar för kooperativa och
sociala företag. En ägde rum i Katrineholm och en i Nyköping. Totalt deltog
ett 30-tal personer. Utbildningen avslutades med ett gemensamt studiebesök hos två kooperativa företag i Västerås (Hjärtpunkt Skiljebo och
Accessum). Utbildningen finansierades bland annat av Sörmlands
Sparbank.

-

Styrelseutbildningar tillsammans med Coompanion Östergötland har
genomförts på uppdrag av Riksbyggen och HSB Södermanland.

-

I Nyköpingsområdet har samverkan ägt rum med Nyföretagarcentrum kring
projektet Ung och Eget samt Mentorskap.

-

Företagssamverkan har kommit igång i Gnesta. Här har ett antal
friskvårdsföretag (Urkraft) gått samma och bildat en ekonomisk förening för
att bl.a. skaffa gemensam lokal samt marknadsföring av verksamheterna.

-

Projekt Sörmlandsstugan 2.0 - Attefall. Ett förstudieprojekt gällande att
utveckla kooperation, integration och landsbygdsutveckling genom att
stimulera till att ta fram ett antal Attefallshus för flyktingar/nyanlända på
landsbygden har initierats under hösten. Projektet ska under 2016 utmynna
i en ansökan till Leader Sörmlandskusten.

-

Framtagning av ett förstudieprojekt för Start Up-Integration har finansierats
av Coompanion. Detta underlag kommer att användas i en kommande
ESF-ansökan (Europeiska Socialfonden).

-

Utveckling av verksamhet för nyanlända i Flen inom ramen för Amazon och
Skjortan har initierats under året.

-

Tillsammans med Nyföretagarcentrum, företagarföreningen Nora, SEB och
Oxelösunds kommun har Coompanion arrangerat Affärskvinnans nätverk i
Oxelösund.

Coompanion har under året sökt medel från Tillväxtverket för två projekt. Ett kring
gröna näringar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och ett kring vård och
omsorg med fokus kring funktionshinderområdet tillsammans med Attention KFV.
Tyvärr fick bägge projekten avslag. Ytterligare ett projekt tillsammans med Länsbildningsförbundet ansöktes om till Vinnova, inriktningen var Sociala innovationer.
Även denna fick avslag. En ansökan om projektmedel för utveckling av kooperativt
företagande har insänts till Sörmlands Sparbank och Sparbanken Rekarne. Medel
erhölls från Sörmlands Sparbank till delprojektet kring styrelseutbildning i Katrineholm
och Nyköping.
Coompanion finns med personal och lokaler i Eskilstuna, Karineholm och Nyköping.

Samverkan
Ett nära samarbete har ägt rum med Coompanion i Västmanland, Örebro och
Östergötland. Tillsammans med dessa har dialoger förts och ansökan gjorts till
Europeiska Socialfonden (ESF). Här har ansökan gjorts kring projekt ”Hållbart
arbetsliv”. Tyvärr fick Coompanion avslag på ansökan.
Dialog och samverkan med andra näringslivsaktörer och myndigheter har också ägt
rum under året. Exempel på dessa är: arbetsförmedlingar, näringslivskontor, arbetsmarknadsenheter i kommunerna, Regionförbundet Sörmland. Coompanion Sörmland
har också haft ett nära samarbete med RAR, Samordningsförbundet i Sörmland.
Samverkansdialog har under året ägt rum med NyföretagarCentrum i Eskilstuna,
Nyköping/Oxelösund, Katrineholm/ Flen/Vingåker, UF-Ung företagsamhet i
Sörmland, Munktell Science Park samt ALMI Stockholm Sörmland inom ramen för
Din-idé nätverken. Samverkan har inletts med Leader Södermanland samt Leader
Sörmlandskusten.

Information och webb
Föreningen har med stöd av Coompanion Västmanland lagt ner ett omfattande
arbete på att få igång och kontinuerligt uppdatera webbsidan, se
www.coompanion.se/sormland Föreningen har nu även en livaktig Facebook sida
som uppdateras kontinuerligt. Tillsammans med övriga näringslivsaktörer inom länet
och Bolagsverket och Tillväxtverket har föreningen varit med och utvecklat den
gemensamma webbportalen Verksamt.se
Bildspel, filmer om kooperativ utveckling och socialt företagande samt informationsoch marknadsföringsmaterial har tagits fram.
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Ekonomi
De statliga medlen från Tillväxtverket (TVV) uppgick under 2015 till 1.226.596 kr.
Coompanion Sörmland har under 2015 kommit igång med rådgivnings, information
och utbildningsverksamhet. En viktig medlem och samverkanspartner är RAR,
Samordningsförbundet i Sörmland. RAR har under 2015 köpt tjänster till ett värde av
500.000 kr. Finansieringen har bidragit till att Coompanion kunnat ge kostnadsfria
informationer gentemot olika LSG, Lokala samverkansgrupper i Sörmland, medverkat
i miniseminarier, informationer och utbildningar inom Sörmland etc.
Föreningen har under året hyrt ut en kontorsarbetsplats på Eskilstunakontoret,
Munktell Science Park, till ett bemanningsföretag (Veteranpoolen).
Omsättningen för Coompanion Sörmland var under 2015, 2.336.467,17 kr.
Vid årsskiftet hade föreningen tillgångar på 415.569,20 kr. Redovisat resultat för året
var 23.370,19 kr. Avvikelser i förhållande till budgeten har att göra med att en av
medarbetarna slutade vid halvårsskiftet och dennes tjänst ej återbesattes under
hösten samt att anpassning av budgeten gjordes för att matcha den medfinansiering
som erhölls från det omgivande samhället. Detta gjorde att såväl kostnader som
intäkter blev lägre.

Personal och administration
Med anledning av att Coompanion Sörmland operativt startade sin verksamhet under
första kvartalet 2015 har föreningen anställt två konsulter på timbasis (Magnus
Eriksson och Inger Wickbom). Dessa konsulter har anställts för att på ett snabbt sätt
komma igång med verksamhet. Konsulterna har en gedigen erfarenhet av arbete
inom vilket Coompanion verkar. Ytterligare en rådgivare har på halvtid varit anställd
under perioden 1 mars – 31 juli (Lasse Sandblom). Ordförande för Coompanion
(Gunilla E Magnusson) har på halvtid fungerat som verksamhetschef och utvecklare i
föreningen. Internutbildning kring kooperativ utveckling och socialt företagande har
genomförts under året.
Coompanion Västmanland, Örebro och Östergötland har under året varit behjälpliga i
verksamheten med bland annat administration, information, rådgivning och
utbildningsinsatser. Under året togs rutiner fram kring personalhantering och
personalpolicy.Ekonomihanteringen har köpts in från LRF konsult i Västerås.
Ordförande har deltagit på Coompanion Sveriges årsmöte samt verksamhetsträffar.
Styrelsen och personal har arbetat utifrån framtagen verksamhetsplan.
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Ordförande har ordet
- Jag vill rikta ett särskilt tack till våra medlemmar, styrelse, Tillväxtverket och övriga
partners för ett mycket gott samarbete under året. Ett stort tack också till våra
konsulter Magnus Eriksson och Inger Wickbom som gjort ett fantastiskt arbete med
att bygga upp Coompanion Sörmland under året. Tack även till Coompanion
Västmanland och dess verksamhetsledare Marita Öberg-Molin och hennes kollegor
samt Coompanion Östergötland och Örebro för ett mycket bra samarbete och stöd
under året.
Styrelsen för
Coompanion Sörmland

Gunilla E Magnusson
Ordförande/Verksamhetschef
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