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Inledning

Välkommen att ta del av Coompanion Värmlands resultat och sammanfattning av verksamheten 2021. 
En verksamhetsberättelse, i relation till tidigare år, lite annorlunda i den meningen att vi inte enbart 
fokuserar på den direkta verksamheten utan också påvisar riktning i relation till de globala målen och 
hur vi beskriver och tolkar t.ex. sociala innovationer. Några personer har fått besvarat ett par frågor 
samtidigt som antalet sidor minskats ned. 
Men såväl kvalitativa som kvantitativa resultat liksom fakta och statistik redovisas i vanlig ordning.
Och likt tidigare finns kompletterande material i form av bilagor bifogat orginalet.

Kvantitativt och i relation till övriga 25 Coompanionkontor är det bara våra kollegor i Stockholm och 
Göteborg som redovisar medverkan till fler startade företag, 33 till antalet här i Värmland. Vi ser 
också att vi fortsatt har en god kundnöjdsamhet, 91 %. Noterbart i det sammanhanget - av alla inkom-
na svar i den effektmätning som hanteras nationellt var 21 % av svaren från kunder i Värmland.

Inom projektverksamheterna märks den organisationsmodell för personalövertagande som under 
året utkom i bokform. Nu kan företag i hela landet, vilka står inför ägarbyte, t.ex. vid generationsskifte 
växla över till personalen på ett för Sverige nytt sätt. 

Frågan om förnybar energi och det arbete som kopplar till miljöprövning av dammar och småskaliga 
vattenkraftverk i kombination med vårt tidigare framtagna koncept för solcellsparker kopplar nu 
mera an till det som blir allt vanligare i övriga Europa, energigemenskaper. Vi noterar samtidigt att 
förutsättningarna för energigemenskaper är mindre goda i vårt land, enligt Europauniversitetet till-
sammans med tre andra medlemsstater sämst i EU. Arbetet som stöds av Energimyndigheten pågår 
också under 2022.

Glädjande är att Region Värmland från och med 2022 övergår från projektfinansiering till ett verk-
samhetsanslag, något som kommer betyda minskad administration, då vi undslipper lägesrapporter 
och rekvisition flera gånger om året, tid som i stället gagnar verksamheten. Uppdraget som följer på 
anslaget är också mer långsiktigt något som likaledes gagnar verksamheten. 

Styrelsearbetet, mestadels digitalt, har fungerat bra med engagerade förtroendevalda. Nytt är 
årsstämmans beslut om föreningskod och på den följer årlig styrningsrapport, bifogad som bilaga och 
med sammanfattning här i berättelsen. Vi bjöd också in två Coompanionkontor, Kalmar och Jämtland, 
till kollegial granskning av våra tre kontors verksamheter och organisering. Där i uppstod ett lärande 
som för vår del resulterade i att verksamhetsplanen för 2022 tydligare kopplar samman uppdrag/mål-
bilder med genomförande och resultat, också inkluderande de globala mål vi beslutat verksamheten 
företrädelsevis ska medverka till måluppfyllelse av.

Med blicken riktad in i verksamhetsåret 2022, med engagerad och kompetent personal, med förtro-
endevalda som gläds åt styrelsemöten och andra sammankomster och med ett bra verksamhetsår 
bakom oss ser vi fram mot nya utmaningar, upplevda behov, idéer och möten med engagerade männi-
skor.  
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Kooperation och hållbarhet
 
Kooperativa företag i hela världen baseras på 
av Internationella kooperativa alliansens, IKA 
fastställda kooperativa principer, se faktaruta.
Principer som baseras på människornas lika 
värde, frivillighet och demokrati. En af-
färslogik som sätter människan, inte kapitalet 
i centrum. Företag som förenar medlems- 
och affärsnytta med en hållbar utveckling av 
samhället.

Inte så konstigt då att kooperationen världen 
över relativt enkelt kunnat inkluderade glo-
bala mål, agenda 2030, i dess dagliga verk-
samhet. Kooperationens DNA och världens 
mest seriösa hållbarhetsstrategi går i hög grad 
hand i hand.

Faktaruta – 
kooperativa principerna

1. Öppet och frivilligt medlemskap
2. Demokratisk medlemskontroll
3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande
4. Självständighet och oberoende
5. Utbildning, kompetensutveckling och upplysning
6 Samarbete mellan kooperativa företag
7. Samhällssyn
Lär mer om principerna; 
https://coompanion.se/de-7-kooperativa-principer-
na/

Inom Coompanion, som består av 25 regionala kontor med cirka 120 medarbetare, prioriterades sex 
av de sjutton globala målen, vilka vår verksamhet ska bidra till dess måluppfyllelse. I Värmland lade 
vi till målsättning sju, hållbar energi för alla. Vart och ett av de globala målen kopplas till ett antal 
delmål. Inom Coompanion har vi preciserat vilka delmål vi företrädelsevis bidrar till.

Dessa sju globala målsättningar, i harmoni med de sju kooperativa principerna är Coompanion Värm-
lands plattform vari vår verksamhet tar avstamp i. Mera konkret handlar det om att inkludera verktyg 
för rådgivning, utvecklingsgrupper och projekt som inkluderar och tydliggör hållbarhetsaspekter i 
affärsplaner och projekt.
 

I bilaga 12 preciserar vi vilka delmål vi företrädelsevis bidrar till måluppfyllelse av liksom på vilket vis 
vi gör det. Bilagan finns också att ladda ner: https://coompanion.link/globala-mal
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Coompanion Värmland
- Sveriges först startade kooperativa utvecklingscentrum

Coompanion Värmland har i och med utgången av verksamhetsåret 2021 bidragit till Värmlands koop-
erativa utveckling i 38 år. Med åren har det visat sig att såväl anställda som förtroendevalda gärna blir 
kvar i verksamheten under lång tid. Exempelvis har vi bara haft fem olika ordförande under alla dessa 
38 år. Vi har anställda som varit föreningen trogen i 27 respektive 20 år. 

Personal 2021
Leif Tyrén, verksamhetsledare
Anna Tyrén, rådgivningsansvarig
Anders Björbole, projektmedarbetare
Albin Lang, IT och layout

Inhyrd personal och tjänster 2021
Ann-Kristine Johansson, projektmedarbetare
Patrik Olsson, ekonomi och redovisning
Inga-Lill Norwall, lokalvårdare

Styrelsen 2021
Sedan årsstämman, 19 mars 2021, har styrelsen utgjorts av:
Erik A. Eriksson, ordförande 
Gunnel Kardemark, vice ordförande
Hugo Bringsved, ledamot
Lotta Braunerhielm, ledamot
Patrik Ohlsson, ledamot
Mirja Snider, ledamot
Veronica Oldne, ledamot
Magnus Hildebrand, ersättare
Christina Alvarsdotter, ersättare
Under verksamhetsåret har styrelsen haft åtta protokollförda möten.
Arbetsutskottet, AU, har under samma period haft fem protokollförda möten.
AU har bestått av Erik A. Eriksson, Gunnel Kardemark, Hugo Bringsved samt Leif Tyrén 

Revisorer
Jakob Larsson, ordinarie revisor, PWC
Jan Nyström, revisorsuppleant, PWC
Bengt Dahlgren, verksamhetsrevisor
Bengt Dahlgren har med anledning av hälsoskäl inte kunnat fullfölja uppdraget

Valberedning
Åsa Eriksson, sammankallande
Henric Barkman
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I huvet på en styrelseledamot

Ibland ”sovtänker” jag, det är tillståndet mellan dröm och 
verklighet. Då ger jag mig själv en möjlighet att reflektera 
och fundera över olika händelser som jag varit med om 
i mitt liv, man kan säga att det är en form av ”feed back” 
till mig själv. Vid ett sådant tillfälle tänkte jag på när 
jag för drygt tio år sedan fick uppdraget att utveckla ett 
samarbete mellan Karlstads universitet och Värmlandsko-
operativen, numera Coompanion Värmland. Det var en 
utmaning. För mig var Värmlandskooperativen vid den 
tidpunkten en ganska okänd verksamhet, men som verk-
ade spännande. Förutom seminarier, studieresor, inblick i 
intressanta projekt m.m. har samarbetet gett mig väldigt 

mycket även efter att jag har slutat mitt jobb på universitetet. Samarbetet utvecklades 
på så vis att jag sedan några år tillbaka sitter i styrelsen för Coompanion Värmland och 
jag har också de senaste åren varit vice ordförande i styrelsen. Att vara styrelseledamot 
i Coompanion Värmlands styrelse är ett intressant och stimulerande uppdrag. Det är en 
bred verksamhet från bokutgivning, rådgivning, start av företag m.m. till damm- och kraft-
projekt. Under 2021 har vi kunnat följa hur verksamheten hittat nya former och utvecklats 
positivt trots pandemin. I dag talas det mycket om vikten av demokrati och även om hoten 
mot demokratin. Då känns det angeläget att få vara med och verka i en organisation som 
bygger på demokratiska grunder och som lär ut vad demokrati i praktiken betyder. Koop-
eration är för mig demokrati i praktiken!

Gunnel Kardemark
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Ewa Engdahl, verksamhetsledare Coompanion Kalmar, 
deltog i den kollegiala granskningen.

Vi har också ett samarbete baserat på energikooper-
ativ.  Hur ser du på just vår, Coompanion Värmlands 
verksamhet?
– Inom energiområdet har vi i Coompanion Kalmar ett 
givande samarbete med Värmland både kring solel och 
mindre vattenkraftverk. Coompanion Värmland har byggt 
upp en gedigen kompetens i dessa frågor och tillför övri-
ga kontor både fakta och nätverk.

Ewa Engdahl

Rådgivning, start och utveckling av företag 

Vår avgiftsfria rådgivning riktar sig till värmlänningar vilka vill starta kooperativa företag och andra 
företag inom den sociala ekonomin. Den avgiftsfria rådgivningen innefattar allt från idéstadiet till fär-
digt företagande inkluderat en uppföljande träff. Som underleverantör till A till Ö Företagsutveckling 
erbjuder vi också start av näringsverksamhet i andra associationsformer kanaliserat genom Arbets-
förmedlingens åtgärd; Start av näringsverksamhet. Vi erbjuder också rådgivning för företags- liksom 
organisationsutveckling.

Heiko Bubholz, en av tre delägare i kooperativet Bulten-
Bike, https://bultenbike.se/

Du är nu en av initiativtagarna till ännu ett kooperativt 
företag för andelsbiodling med planerad start våren 
2022. Får ni det stöd av oss ni efterfrågar? 
– Kooperativ är precis rätt företagsform för vår verksam-
het. Coompanion står för rådgivning och fungerar som 
bollplank för frågor och funderingar som man som ny-
företagare annars har svårt att få svar på.

Heiko Bubholz

Organisationen och kompetensutveckling

Under året har den kompetensutveckling som erbjudits mestadels skett digitalt.
Deltagande har varierat och företrädelsevis kopplat an till de verksamhetsområden personal arbetat 
med. Många av dessa sammanhang har varit i form av workshop, vari erfarenhetsutbyte varit centralt. 
Internt har vi organiserat konceptet ”sista torsdagen i månaden”, ett digitalt samtal för personal och 
förtroendevalda, ibland med inbjudna gäster, på olika kooperativa teman.
På initiativ av verksamhetsrevisor Björn Hellqvist (2020) har kollegial granskning aktualiserats under 
året, vari Coompanion Kalmar och Jämtland inbjöds att medverka i. Vid tre webbaserade träffar har 
respektive Coompanion kontors verksamheter granskats i syfte att bl.a. lära av varandra.
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I tabell nedan framgår statistik avseende rådgivning gällande de senaste tre åren.

Typ av ärende/år 2019 2020 2021
Antal nystartsärende 51 77 52
Antal personer nystartsärende 192 258 128
Antal affärsutvecklingsärende 11 17 11
Antal personer affärsutveckling 95 86 102

Tabell: Antal ärende

Andelen kvinnor var högre än andelen män i såväl nystarts- som affärsutvecklingsärenden, 55 res-
pektive 63 procent verksamhetsåret 2021. Andelen nysvenskar i nystartsrådgivningen uppgick till 11 
procent, medan inga av de medverkande i affärsutveckling var av utländsk härkomst.

De 52 nystartsärenden 2021 resulterade sammantaget i 33 nya företag i olika associationsformer.
10 av företagen är i sin organisering kooperativa företag. I relation till verksamhetsåret 2020 är 
antalet kooperativa företag detsamma, 10 stycken medans det totala antalet är två fler år 2021 än 
året innan. I relation till riket var det bara våra kollegor Coompanion i Göteborg och Stockholm som 
redovisat ett högre antal startade företag verksamhetsåret 2021, 57 respektive 130 nya företag.

Tabell: Startade företag/associationsform/styrelsens säte 
Kommun/associationsform Ek.för. AB Enskild firma Ideell för.
Arvika 1 3 2
Eda
Filipstad
Forshaga 1
Grums
Hagfors 2 1 3  
Hammarö 1
Karlstad 3 2 1
Kil 1 1
Kristinehamn
Munkfors 1 4
Storfors
Sunne 2 1
Säffle
Torsby 1 1 1
Årjäng
SUMMA 8 11 12 2
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Citat ut effektmätningen
– Stort tack till Coompanion Värmland för ett starkt och väldigt givande stöd under vår uppstart. Vi 
ser fram emot vidare rådgivning och affärsutveckling i framtiden!

– Jag önskar dela ut den största Guldmedalj till Anna Tyren, som lägger ner sin själ i alla sina up-
pdrag och man får en stöttning och rådgivning som är utöver det vanliga. Man känner sig så trygg i 
att rådfråga henne, och man får svar som man förstår! Håll hårt i henne, hon har och hon ger extra 
allt för oss, nykläckta företagare! Det är en ynnest för oss, nyföretagare att få ta del av hennes 
kunskapsbank!

– De har hjälpt oss hela vägen när vi har behövt dem. Besvarat alla frågor vi haft, även de vi inte 
visste fanns än. Mycket nöjd med hjälpen vi har fått av Coompanion Värmland. 5/5 skulle rekom-
mendera för andra.

Effektmätning kundnöjdsamhet

Nationellt mäts årligen kundnöjdsamhet. Värmland stoltserar med högst svarsfrekvens av alla region-
er, drygt en femtedel, 21 % av inkomna svar kom i år från värmländska kunder.
Sammantaget har vi en kundnöjdsamhet på 91 %, vilken ligger i paritet med riket i stort. 
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Utbildning 

Coompanion erbjuder utbildningar och seminarier, såväl över tid som enstaka timmar.
Vi medverkar också i av andra arrangerade utbildningar. 
Tabell utbildning och seminarier

Utbildning över tid Period 2021 Antal delt. Antal tillf. Antal h 
totalt

Personalövertagande Hagfors 01-01 – pågår 5 19 35
ASF utbildning Karlstad 06-14 - pågår 13 17 50
ASF utbildning Filipstad 01-11 - pågår 23 30 88
ASF utbildning Arvika 01-19 - 03-29 4 4 6
Styrelseutbildning 11-03 - 12-08 11 4 8
Summa utbildningar över tid 56 74 187

Seminarier och workshops Målgrupp Antal delt. Antal tillf. Antal h 
totalt

Seminarier personalövertagande Företagsfrämjare 139 4 8
Seminarier associationsformer Företasrådgivare bank 44 3 3
Övriga seminarier varierat 204 11 13
Summa seminarier 387 18 23
Totalt i utbildning 443 92 210

Flertalet utbildningar har genomförts i digital form. ASF utbildningarna har varit i fysisk form och tv-
ingats till uppehåll i relation till smittspridning och restriktioner. I ett fall, den i Filipstad, har vi prövat 
att övergå till digitala utbildningstillfällen, men konstaterade snart att kvaliteten blev lidande. Noter-
bart är att antalet deltagare sammantaget under pandemiåren 2020 och 2021 är betydande fler, drygt 
400 per år, än åren dessförinnan, 2018 och 2019, då vi hade cirka 200 deltagare per år.  
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Kommunikation, information och massmedia

För verksamhetsåret 2020 redovisade vi kommunikation som eftersatt och som svag sida. För verk-
samhetsåret 2021 kan vi konstatera att den fortsatt är eftersatt samtidigt som det pågår aktiviteter 
för förbättrad synlighet och kommunikation. Som konsekvens av digitalisering konstaterar vi också 
att antalet möten med andra människor i olika sammanhang ökat. Under året har vi träffat 3 002 
personer, utöver ovan redovisade personer i rådgivningsärendet och utbildningssammanhang, varav 
555 av dessa deltagit på informationsträffar. Vi administrerar likt tidigare år två hemsidor och finns på 
Facebook. Antalet följare uppgick vid årsskiftet till 765 personer, en marginell ökning om 13 personer 
under verksamhetsåret.
Massmedialt har vår verksamhet speglats vid sju tillfällen i lokal press samt med ett inslag i SVT 
Värmland.
Under årets sista månad, efter att konsult inom kommunikation anlitats vid ett par tillfällen, besluta-
des om anslutning till Linkedin liksom utveckling av nytt informationsmaterial. Linkedin sidan starta-
des vid nyåret och framtagande av material planeras till våren 2022. Innan årsskiftet hann vi med att 
utveckla och fastställa en ny och kommunicerbar verksamhetsplan.

KoopSam Värmland – Värmländsk Kooperation

KoopSam Värmland består av Riksbyggen, HSB Värmland, Folksam, OK Värmland, Coop Värmland, 
LRF Värmland, Coompanion Värmland och nu mera också Fonus, som under året anslutit sig till 
nätverket. KoopSam har strax innan årsskiftet beslutat om namnändring till Värmländsk Kooperation. 
Namnbytet till Värmländsk Kooperation och den handlingsplan som utvecklas förväntas resultera i 
ökad synlighet och kompletterande verksamheter. Redan utvecklade aktiviteter så som seminarier 
etc. liksom nedanstående, jakten på Ostartade kooperativet och årets kooperativ och eldsjäl plane-
ras också framledes att genomföras.

Per-Olov Johansson, till vardags på Almi Värmland;

Hur uppfattar du Coompanion Värmlands roll i relation till 
ALMI och andra aktörer?
–  Vi på Almi värdesätter det förarbete som Coompanion gör 
med de idébärare som de träffar. Det gör att vi på Almi kan 
känna trygghet i att eventuellt finansiera och fortsatt arbeta 
med företagen i nästa steg.

Vi ser själva att kommunikation med vår omvärld är efter-
satt i vår organisation.
Vad anser du vi borde lyfta i vår kommunikation?
– Nyttan för kund, goda exempel om vad ni gör och hur ni 
jobbar.

Per-Olov Johansson, Almi Värmland
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Jakten på Ostartade kooperativet

Jakten på det ostartade kooperativet genomför-
des för sjätte gången under 2021.
Sex finalister presenterades för en jury, varvid 
bland annat affärsidé och hur de kopplar an 
till de sju kooperativa principerna bedömdes. 
Prisceremonin var i år lokaliserad till Residenset 
där Landshövdingen George Andrén offentlig-
gjorde resultatet och överlämnade KoopSam 
Värmlands prischeckar. Första pris gick till Sola 
Byggåterbruk, ett kooperativ med planerad start 
våren 2022. 

Juryns motivering
En solklar och hållbar affärsidé som ligger rätt 
i tiden. Genom återbruk av material och män-
niskor skapas samhällsnytta på många plan. 

Årets kooperativ och eldsjäl

Värmländsk Kooperation har allt sedan tidigt 90-tal också, efter nomineringsprocess, utsett årets 
kooperativ Värmland och de senaste tio åren också årets kooperativa eldsjäl.
Årets kooperativ Värmland 2021 blev Swinga ek.för, https://www.swinga.coop/, en delningsapp som 
syftar till att underlätta att låna istället för att köpa olika prylar som också främjar grannsamverkan.
Swinga var också ett av fyra finalbidrag i årets kooperativ Sverige.
Tore Olsson som bland annat figurerat som ordförande i HSB Värmland utsågs till årets kooperativa 
eldsjäl.

Cirkulär ekonomi och de globala målen är grund för den ”goda affären”.  Juryn ser en färdigpaket-
erad idé som är redo att sjösättas. En värdig vinnare i vår jakt på det ostartade kooperativet som vi 
önskar stort lycka till!
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Social ekonomi, Sociala företag och social innovation 

Tre begrepp vilka allt oftare förekommer, inte minst i sammanganhang av regional utveckling, entre-
prenörskap och företagande, liksom hos olika myndigheter, i utlysningar och i EU sammanhang.
Men det är också tre begrepp vars definition och innebörd beskrivs och tolkas olika. Begreppen 
tycks härstamma från romanska länder, översatts till engelska och vidare till vårt språk. Begreppet 
social ekonomi introduceras i vårt land i samband med EU inträdet 1995. Initialt kopplade man be-
greppet mot sociala omsorg för att senare i princip jämställas med arbetsintegrerande sociala före-
tag, ASF.
I takt med att rubricerade begrepp inkluderats i olika strategi- och programdokument upplever vi, allt 
för ofta vad vi menar, tvetydiga förhållningsätt och tolkningar. 
Coompanion Värmland har i PM beskrivet begreppen, dess historiska framväxt och dess relation till 
varandra och hur vi tolkar begreppens innebörd, vilken bifogas som bilaga till verksamhetsberättel-
sen. Man kan också ta del av detta PM här: https://varmland.coompanion.se/socialt-foretagande

Plattformen Social Innovation

I samverkan med Karlstad Universitet, Region Värmland, Innovation Park och Värmlands Idéburna är 
vi en av initiativtagarna till plattformen Social Innovation Värmland. Under 2021 har arbetet i hög grad 
fokuserat på strategidokument så som Värmlandsstrategin och Smart specialiseringsprogrammet. 
Strax innan årsskiftet beviljade Region Värmland förstudiemedel i syfte att bl.a. utveckla plattformen. 
Administrativt kanaliseras plattformen inom Innovation Park.
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DAMM/KRAFT – Lokal kooperativ 
energiförsörjning

Projektet Damm/kraft – lokal kooperativ energiför-
sörjning, som finansieras av Energimyndigheten, 
startade under april månad. Delvis som ett resultat av 
tidigare förstudie inom ramarna för Vinnova. Arbetet 
har i viss grad handlat om att förstå konsekvenser i 
sammanhanget av aviserad miljöprövning av vatten-
kraftverk och dammar i hela landet.
Det finns farhågor om omfattande nedläggningar och 
utrivningar av såväl småskaliga kraftverk som dammar 
med osäkra konsekvensanalyser. Under året har ett 
stort antal möten, inkluderande boende vid dammar, 
föreningar, myndigheter och energibolag genomförts.

Efterhand och i samklang med våra tidigare framtagna 
konsumentkooperativa affärsmodeller för solcellsen-
ergi har projektet kopplat an till s.k. energigemenska-
per. Ett koncept baserat på lokala energikooperativ är 
under utveckling, samtidigt som vi konstaterat brister 
i svensk lagstiftning. Parallellt pågår också ett arbete 
för politisk påverkan.

Personalövertagande 

Lagom till semestermånaderna utkom vi med boken 
Personalövertagande och ägande av företag – en 
organisationsmodell. Boken beskriver hur ett perso-
nalövertagande i svensk kontext, influerad av interna-
tionella modeller, kan gå till. Boken som utöver Leif 
Tyrén också är författad av Yngve Karlsson, jurist, 
innehåller också juridiska beskrivningar samt formella 
handlingar i form av bilagor.
Parallellt med bokens framväxt har vi medverkat vid 
en process för personalövertagande i enlighet med 
den modell som beskrivs i boken. En process som 
förväntas bli Sveriges första personalövertagande 
i enlighet med nämnda koncept. Praktiskt planeras 
företagsöverlåtelsen genomföras per sista mars 2022.
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Coompanion Sverige

Tillsammans med övriga 24 regionala Coompanionkontor är vi cirka 120 medarbetare organiserade 
inom Coompanion Sverige. Tillsammans besitter vi ett stort antal kompetensområden. I ett nationellt 
perspektiv anses vi i Värmland ligga i framkant inom personalövertagande, energigemenskaper KKN 
kooperativ och ASF företagande. Andra regionala Coompanion leder utveckling inom andra områden 
så som plattormskooperativ, Bygga & Bo gemenskaper och kooperativa digitala dagligvarubutiker.
Coompanion Värmlands vice ordförande Gunnel Kardemark är ledamot i Coompanion Sveriges sty-
relse. Strax innan årsskiftet anställdes en ny verksamhetsledare till Coompanion Sverige, Jan Abra-
hamsson.

Jan, varför sökte du det här jobbet?
– Jag såg en möjlighet att bli en del av något 
större. Där något större var Coompanion med 
människor med en stark kraft och vilja att arbe-
ta mot ett bättre samhälle. I Coompanion såg/
ser jag en organisation som är unik utifrån att vi 
arbetar både lokalt, regionalt och nationellt med 
samhällsutveckling. Jag såg en möjlighet att ta 
mina erfarenheter, insikter, kompetens och vilja till 
en omgivning där de kan göra större skillnad och 
där jag både kan bidra och lära mig. På ett plan 
arbetar Coompanion med affärsutveckling för att 
främja ett kooperativt företagande, på ett annat 
plan arbetar Coompanion med att stå emot polar-
isering och verka för demokrati.

Har du hunnit få någon koll på oss i Värmland?
– Nej. Har bara hört gott om er, men har inte koll. 
Jag vill ju lära känna er i Värmland!  Ser att mitt första steg blir att bjuda in Leif som VL till ett 
digitalt samtal och sen längre fram när pandemin släppt sitt grepp besöka er i Värmland.

Jan Abrahamsson, Coompanion Sverige
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Finansiärer 2021

Under verksamhetsåret 2021 har verksamheten främst finansierat av:
Tillväxtverket, Region Värmland, EU Regionala fond, Karlstads Kommun, Energimyndigheten och egna 
medel.
Dessutom har följande organisationer bidragit:
Fryksdalens Sparbank, Fremia, Unionen, IF Metall, Riksbyggen, HSB Värmland, Folksam, Coop Värm-
land, LRF Värmland och OK Värmland.
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Förvaltningsberättelse 

Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och redovisningsprinciper följer på efterföljan-
de sidor.

Bilagor till årsredovisning 2021

Till årsredovisningens originalhandlingar bifogas nedanstående bilagor. Bilagorna är likaledes en del 
av vår årsredovisning 2021 och kan, i de fall inte Dataskyddsförordningen GDPR inte stadgar annat, 
beställas från Coompanion Värmland. 

1. Revisionsberättelse
2. Styrningsrapport
3. Föreningskod
4. Verksamhetsplan 2021
5. Lägesrapporter rådgivningsprojektet, tre stycken
6. Lägesrapporter KLÖS, tre stycken
7. Lägesrapporter Damm/Kraft, två stycken
8. Statusrapporter Tillväxtverket, två stycken
9. Startade företag 2021
10. Effektmätning, kundnöjdsamhet
11. Coompanion Värmland och globala mål
12. Sociala företag, social ekonomi, sociala innovationer, ett PM
13. Personalövertagande och ägande av företag -en organisationsmodell
14. Tidningsartiklar, sju stycken
15. Motivering årets kooperativ och årets kooperativa eldsjäl






