SOCIALT FÖRETAGANDE

Coompanion är företagsutvecklaren för sociala företag
Kooperativ har alltid varit ett sätt att möta sociala utmaningar.
Idag är en utmaning att många inte får använda det de kan
och vill på arbetsmarknaden. Det kooperativa företagandet
gör det möjligt för fler att använda sina resurser. Det ger ett
större nätverk, fler kompetenser, delat risktagande och möj-

lighet att dela arbetsbördan. Coompanion har hjälpt flertalet
av de sociala företag i Sverige som syftar till att skapa jobb och
delaktighet för personer som står utanför arbetsmarknaden.
Vi har metoder, erfarenheter och kontakter som gör starten
trygg och skapar företag som gör skillnad.

VÅRA TJÄNSTER:
rådgivning
Vår kostnadsfria rådgivning är en start för grupper som
själva tar initiativet. Grupper som har en gemensam
idé är välkomna. Detta kan också vara en start för
föreningar och andra organisationer som vill utveckla
nya verksamheter, så som exempelvis sociala företag.
Den kostnadsfria rådgivningen kan också utnyttjas av
anhöriga som vill bidra till starten av sociala företag.

Processledning & mobilisering
Decennier av stöd till sociala entreprenörer har lärt
oss att förankring och mobilisering kring de sociala
företagen är A och O. När till exempel en kommun vill
testa det sociala företagandets möjligheter hjälper vi
till att hitta ett upplägg som involverar vad det sociala
företaget behöver. Vi skräddarsyr inspirationsmöten,
workshops och utbildningar både till beslutsfattare, de
som skall stötta de sociala entreprenörerna samt till
den grupp som skall starta.

Utveckling
För etablerade verksamheter erbjuder vi stöd vid
t.ex. expansion eller demokratiarbete. Under vissa
utvecklingsskeden kanske man vill ha in en resursperson i styrelsen, ibland behövs det kompetensutveckling. Att kunna svara på en upphandling kan
vara en väg till utveckling och så vidare.
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INSPIRATION
En första start för exempelvis kommuner eller
andra organisationer som vill lära sig mer om
socialt företagande är att anlita Coompanion,
gärna i samarbete med befintliga sociala företag,
som föreläsare eller utbildare. En annan bra
start är att kombinera föreläsning och diskussioner med studiebesök. Att höra sociala entreprenörer, med egna ord, berätta om sitt företag och
vägen dit är ofta en stark upplevelse.
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Utbildning
Skräddarsydda entreprenörsutbildningar, ofta
i samarbete med andra företag och studieförbund, är Coompanions främsta kompetens.
Våra utbildningar utmärks av att de resulterar
i företags tillblivelser under tiden som man går
utbildningen. Ett annat utmärkande drag är förstås det kooperativa arbetssättet – det vill säga
att deltagarna ska ha ett demokratiskt inflytande
över det företag som de startar och driver. Därmed tas varje individs resurser i anspråk.

SOCIALT FÖRETAGANDE
Coompanion stockholm
Selmedalsringen 19, 129 36 Hägersten
Tel: 08-447 48 00
stockholm@coompanion.se
www.coompanion.se/stockholm

Coompanion skaraborg
Storgatan 20B, 521 42 Falköping
Tel: 0515-155 50
skaraborg@coompanion.se
www.coompanion.se/skaraborg

Coompanion roslagen
Hantverkaregatan 20, 761 30 Norrtälje
Tel: 0176-176 50
roslagen@coompanion.se
www.coompanion.se/roslagen

Coompanion sjuhärad
Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
Tel: 033-435 79 20
sjuharad@coompanion.se
www.coompanion.se/sjuharad

Coompanion Uppsala
Börjegatan 11, 753 13 Uppsala
Tel: 018-12 80 80
uppsala@coompanion.se
www.coompanion.se/uppsala

Coompanion värmland
Bryggaregatan 11, 653 40 Karlstad
Tel: 054-18 37 40
info@varmland.coop
www.varmland.coop

Coompanion sörmland
Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna
Tel: 016-550 00 79
sormland@coompanion.se
www.coompanion.se/sormland

Coompanion örebro
Rudbecksgatan 28, 702 23 Örebro
Tel: 019-17 02 50
orebro@coompanion.se
www.coompanion.se/orebro

Coompanion östergötland
Box 6178, 600 06 Norrköping
Tel: 011-19 65 40
ostergotland@coompanion.se
www.coompanion.se/ostergotland

Coompanion västmanland
Stora Gatan 16, 722 12 Västerås
Tel: 021-448 07 50
vastmanland@coompanion.se
www.coompanion.se/vastmanland

Coompanion jönköping
Kvarnarps Gård, 575 95 Jönköping
Tel: 0381-159 60
ronny@coompanion.se
www.coompanion.se/jonkoping

Coompanion dalarna
Forskargatan 3, 781 70 Borlänge
Tel: 0243-193 15
dalarna@coompanion.se
www.coompanion.se/dalarna

Coompanion kronoberg
Box 1501, 351 15 Växjö
0470-70 74 25
kronoberg@coompanion.se
www.coompanion.se/kronoberg

Coompanion gävleborg
Box 975, 801 33 Gävle
Tel: 026-12 31 46
gavleborg@coompanion.se
www.coompanion.se/gavleborg

Coompanion Kalmar län
Storgatan 21 B, 579 30 Högsby
Tel: 0706-58 73 23
kalmar@coompanion.se
www.coompanion.se/kalmar

Coompanion västernorrland
Box 109, 871 23 Härnösand
Tel: 0611-233 68
vasternorrland@coompanion.se
www.coompanion.se/vasternorrland

Coompanion blekinge
Soft Center, 372 25 Ronneby
Tel: 0457-818 80
blekinge@coompanion.se
www.coompanion.se/blekinge

Coompanion jämtland
Prästgatan 54 B, 831 33 Östersund
Tel: 063-305 33
jamtland@coompanion.se
www.coompanion.se/jamtland

Coompanion skåne
Ängelholmsgatan 1 A, 214 22 Malmö
Tel: 040-22 05 10
skane@coompanion.se
www.coompanion.se/skane

Coompanion västerbotten
Renmarkstorget 5 D, 903 26 Umeå
Tel: 090-17 81 90
vasterbotten@coompanion.se
www.coompanion.se/vasterbotten

Coompanion halland
Box 13, 432 05 Tvååker
Tel: 0340-477 65
halland@coompanion.se
www.coompanion.se/halland

Coompanion norrbotten
Köpmangatan 2, 972 38 Luleå
Tel: 0920-138 10
norrbotten@coompanion.se
www.coompanion.se/norrbotten

Coompanion göteborgsregionen
Packhusplatsen 2, 411 13 Göteborg
Tel: 031-744 01 60
goteborg@coompanion.se
www.coompanion.se/gbg

Coompanion gotland
Folkuniversitetet, Merkuriusgatan 2,
621 41 Visby
Tel: 0730-58 05 40
gotland@coompanion.se
www.coompanion.se/gotland

Coompanion fyrbodal
Nohabgatan 12F, 461 53 Trollhättan
Tel: 0520-167 60
fyrbodal@coompanion.se
www.coompanion.se/fyrbodal

Kontak
ta
oss!

