
     Region Värmland
Medverka till att värmlandsstrategins vision och mål uppfylls

Arbeta med framtagandet och genomförandet av Smart 
Specialiseringsstrategin

En jämlik och inkluderande kommunikation i enlighet med Region 
Värmlands riktlinjer (Schyst)

Verka i enlighet med förordningen om kooperativ utveckling kanaliserad 
genom Tillväxtverket

    Coompanion Värmlands stadgar
Bedriva rådgivning-, information- och utbildningsverksamheter  
avseende den kooperativa verksamhetsformen och annan därmed 
förenlig verksamhet

Öka kunskaperna och öka intresset för företagande inom den sociala 
ekonomin

Verka för lokal- och regional utveckling bl.a. genom att stimulera 
framväxt av nyföretagande, företrädelsevis i kooperativ form

Samarbeta med andra regionala Coompanion och motsvarande 
organisationer nationellt och internationellt 

VERKSAMHETSPLAN 2022
MÅL OCH KRAV GENOMFÖRANDE

VERKSAMHET/AKTIVITET

MÅLUPPFYLLELSE

AGENDA 2030
Delaktighet
Kooperativa och ömsesidiga 
företag utgör det 
demokratiska näringslivet 
och förenar affärsnytta med 
demokratiska värderingar – 
helt i tidens anda.

Hållbart
Kooperativa företag tar sig 
an hållbarhetsfrågor och 
bygger in ett hållbarhetstänk 
i utvecklingen av sin 
affärsmodell i enlighet med 
de kooperativa principerna.

Lönsamhet
Långsiktig lönsamhet 
är en förutsättning för 
sund affärsverksamhet. 
Kooperativa företag är 
idéburna och syftar till att 
göra ekonomisk och social 
nytta för dess medlemmar 
och för samhället.

     Förordningen kooperativ utveckling
Ge råd och information inför, under och efter start av kooperativa  
företag och andra liknande företag

Stimulera lokalt och regionalt utvecklingsarbete med inriktning 
företagande.

Utveckla verksamheter samt metoder som kan användas i arbetet ovan

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De handlar bl.a. om att avskaffa 
fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, att lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

5 Uppnå jämställdhet 
och alla kvinnors och 
flickors egenmakt

11 Göra städer och 
bosättningar inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga 
och hållbara

17 Stärka genomförande-
medlen och återvitalisera det 
globala partnerskapet för 
hållbar utveckling

8 Verka för varaktig, inkluderande 
och hållbar ekonomisk tillväxt, full 
och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla

10 Minska 
ojämlikheten inom 
och mellan länder

12 Säkerställa hållbara 
konsumtions- och 
produktionsmönster

7 Säkerställa tillgång till ekonomisk 
överkommlig, tillförlitlig, hållbar och 
modern energi för alla
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Coompanion Värmlands verksamhet utgår från regeringens förordning 2009:157 & 2001:1194 om kooperativ utveckling. 
Verksamheten finansieras vid ingången av år 2022 av Tillväxtverket, Region Värmland, EU regionala fond, Energimyndigheten, 
Karlstad kommun, Coompanion självt samt Coop Värmland, OK Värmland, HSB Värmland, Riksbyggen, LRF Värmland, 
Fryksdalens Sparbank, Unionen och Fremia.

Coompanion har som målsättning att bidra 
till att uppfylla Agenda 2030, regeringens, 
Region Värmlands samt medlemmarnas 
målsättningar genom att följa ändamålet i 
föreningens stadgar.
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FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH AFFÄRSUTVECKLING
Rådgivning, information och utbildning om kooperation, samhällsentreprenörskap,  
social innovation och annat företagande. 

VÄRDERINGAR

Coompanion Värmland arbetar för konkreta  
resultat för hållbar tillväxt, utveckling och 
medmänsklighet baserat på den kooperativa 
idén. Vi gör det genom att initiera, stimulera och 
delta i utvecklingsprojekt, men framförallt genom 
företagsrådgivning och annat skräddarsytt stöd. 
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B) SOCIALA FÖRETAG (längre och omfattade utbildning)

Karlstad kommun

Filipstads kommun
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A) RÅDGIVNING, INFORMATION OCH UTBILDNING

C) I SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER

Plattformen Social Innovation 

Värmlands Idéburna

 JösseNavet

Viable Cities, Karlstad kommun

Smart Villages, Karlstad Universitet

Testbädd Ånge, Coompanion Västernorrland

KOOPERATIVA LÖSNINGAR FÖR SMART TILLVÄXT, KLÖS  
Inkluderande, Kooperativa affärsmodeller, Lokala mötesplatser, KoopSam och UF kooperativ



COOMPANION VÄRMLAND

Adress: Bryggaregatan 11

Postadress: 653 40 Karlstad

Organisationsnummer: 769604-7237

Hemsida: https://varmland.coompanion.se/

Facebook: https://www.facebook.com/CoompanionVarmland

COOMPANION VÄRMLANDS verksamhet baseras  
i första hand på de behov som värmlänningar upp-
lever relaterat till entreprenörskap, lokal utveckling 
och motsvarande med samhällsnytta och/eller  
medlemsnytta i fokus. Våra erbjudanden i form 
av bland annat anpassade affärsmodeller och 
utbildnings koncept är många till antalet. Samtidigt 
konstaterar vi att utmaningar så som klimathot, 
ökade samhällsklyftor, åldrande be-
folkning, pandemier liksom konjunk-
tursvängningar ständigt skapar nya 
behov av innovativ affärs- och organisa-
tionsutveckling. Med kooperation som 
verktyg finns Coompanion i framkant 
i sammanhang där samhället liksom 
”skaver”. Exempel på det är framväxten 
av kooperativ barnomsorg, fibernätsför-
eningar, arbetsintegrerande sociala företag och nu 
senast persona lövertagande av företag.

VILL MAN STARTA FÖRETAG i Värmland tillsam-
mans med andra erbjuds man kunskap om flertalet 
associationsformer hos oss. Grunden i kvalitativ 
rådgivning baseras på att kunden, efter att man tagit 

del och jämfört olika asso-
ciationsformer, själva avgör 
vilken associationsform man 
vill starta inom. Lika självklart 
är att våra rådgivare lotsar er fram 
till en komplett affärsplan inkluderande budget och 
finansieringsstrategi.

PÅ NÄSTA UPPSLAG finner du vår 
 verksamhetsplan för 2022.
Verksamhetsplanen tar sin utgångs-
punkt i de mål och krav Regeringen, 
Region Värmland och våra medlemmar, 
genom stadgad verksamhet, ställer på 
verksamheten. Dessutom har vi identi-
fierat åtta av de globala målen, vilka vår 
verksamhet ska bidra till måluppfyllelse.

Genomförande sker genom rådgivning, utbildning 
och information liksom metod-, organisation- och 
affärsutveckling som basverksamhet. Under genom-
förande framgår pågående liksom planerade verk-
samheter. Några av dessa är eller planeras baserat 
på projektfinansiering. Längst till höger hittar du 
måluppfyllelse relaterat mål och krav.

VERKSAMHETSPLAN  
OCH VÅRT ERBJUDANDE 

2022
Coompanion  

erbjuder avgiftsfri  
rådgivning från  
start till färdigt  

företag inom  
rimliga gränser!

Coompanion 
Värmland har  

årligen en kund-
nöjdsamhet över 

95%
Coompanion Värmlands verksamhet 2022 finansieras av

PERSONAL
Leif Tyrén, verksamhetsansvarig.  
leif.tyren@coompanion.se  
070-562 562 7

Anna Tyrén, rådgivningsansvarig.  
anna.tyren@coompanion.se 
070-688 74 58

Ann-Kristin Johansson, projektmedarbetare.  
ann-kristine.johansson@coompanion.se  
070-513 43 88

Anders Björbole, projektmedarbetare.  
anders.bjorbole@coompanion.se  
072-217 36 34

FÖRTROENDEVALDA
Coompanion Värmland ekonomisk förening 
styrelseledamöter väljs på föreningens årsstämma. 
Kontaktuppgifter till ledamöter finns på vår 
hemsida. 

Vid ingången av 2022 består styrelsen av:

Erik A. Eriksson, ordförande

Gunnel Kardemark, vice ordförande

Hugo Bringsved

Patrik Olsson

Veronica Oldne

Lotta Braunerhielm

Mirja Snider

Magnus Hildebrand, ersättare

Christina Alvarsdotter, ersättare

Coompanion Värmland  
är ett av 25 regionala Coompanion. 

Tillsammans är vi drygt 120 
medarbetare, många med 

specialkompetens till gagn för  
hela landet.  

Tillsammans är vi  
Coompanion Sverige: 

https://coompanion.se/

Om Coompanion…

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP  
STÄLLS TILL STYRELSEN 
Till medlemmar i föreningen antas 
kooperativa företag/föreningar och andra 
juridiska personer vilka vill medverka till 
regionens utveckling baserad på kooperativa 
värderingar/ur stadgarna


