
COOMPANION VÄRMLANDS verksamhet baseras 
i första hand på de behov som värmlänningar 
upplever relaterat till entreprenörskap, lokal 
utveckling och motsvarande med samhällsnytta 
och/eller medlemsnytta i fokus. Våra erbjudanden 
i form av rådgivning, anpassade affärsmodeller 
och utbildningskoncept är många till 
antalet. Samtidigt konstaterar vi att 
utmaningar så som klimathot, ökade 
samhällsklyftor, pandemier liksom 
konjunktursvängningar ständigt 
skapar nya behov av innovativ 
affärs- och organisationsutveckling. 
Med kooperation som verktyg finns 
Coompanion i framkant i sammanhang 
där samhället liksom ”skaver”. Exempel 
på det är framväxten av kooperativ 
barnomsorg, fibernätsföreningar, arbetsintegrerande 
sociala företag och nu senast personalövertagande av 
företag och energigemenskaper.

VILL MAN STARTA FÖRETAG i Värmland 
tillsammans med andra erbjuder vi kunskap om 
flertalet associationsformer. Grunden i kvalitativ 

rådgivning baseras på 
att kunden, efter att man 
tagit del och jämfört 
olika associationsformer, själva avgör vilken 
associationsform man vill starta inom. Lika självklart 
är att våra diplomerade rådgivare lotsar er fram till 

en komplett affärsplan inkluderande 
budget och finansieringsstrategi.

PÅ NÄSTA UPPSLAG finner du vår verk-
samhetsplan för 2023. Verksamhets-
planen tar sin utgångspunkt i de mål 
och krav Regeringen, Region Värmland, 
kommuner och våra medlemmar, ställer 
på verksamheten. Vi kopplar också an 
till Agenda 2030 och prioriterar åtta av 

de globala målen, vilka vår verksamhet ska bidra till 
måluppfyllelse av. Genomförande sker genom råd-
givning, utbildning och information liksom metod-, 
organisation- och affärsutveckling som basverksam-
het. Under genomförande framgår pågående liksom 
planerade verksamheter. Längst till höger hittar du 
måluppfyllelse relaterat mål och krav.

2023
VERKSAMHETSPLAN
OCH VÅRT ERBJUDANDE

Kundnöjdsamhet, 
vilken mäts 

årligen, låg på 

93%
2022.

Coompanion  erbjuder avgiftsfri rådgivning från start till färdigt företag inom  rimliga gränser!
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VERKSAMHETSPLAN 2023

VÄRDERINGAR
AGENDA 2030

MÅL OCH KRAV

VISION

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

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

Karlstad kommun
Bidra till näringslivsutveckling och arbetstillfällen

Kooperativt utvecklingsarbete

Sociala företag

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
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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. 

Delaktighet
Kooperativa och 
ömsesidiga företag 
utgör det demokratiska 
näringslivet och förenar 
aff ärsnytta med 
demokratiska värderingar – 
helt i tidens anda.

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

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

GENOMFÖRANDE MÅLUPPFYLLELSE

VERKSAMHET/AKTIVITET

Coompanion Värmlands verksamhet utgår från regeringens förordning 2009:157 & 2001:1194 om kooperativ utveckling. 
Verksamheten fi nansieras vid ingången av år 2023 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.

FÖRETAGSRÅDGIVNING OCH AFFÄRSUTVECKLING
Rådgivning, information och utbildning om kooperation, samhällsentreprenörskap, 
social innovation och annat företagande.

KOOPERATIVA LÖSNINGAR FÖR SMART TILLVÄXT, KLÖS  Inkluderande, 
Kooperativa aff ärsmodeller, Lokala mötesplatser, Värmländsk 
Kooperation och UF kooperativ

KRAFT OCH DAMM, ENERGIPROJEKT

Förstudie Mikrofond Värmland

 I SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER

Resurseff ektiva 
energilösningar i samverkan 
– REIS

Viable Cities Karlstad kommun

Smart Villages

Intermediär Vinnova innovationscheckar

Local Solar Boosting solar use locally

2023 2024

ProAct, digital 
omställning  Testbädd 
Ånge

Social Innovation Värmland

Energigemensaper

Planeras På gående

5.5 7.2 8.3 10.2 11.A 12.2 17.17

7.2 11.A 17.17

5.5 8.3 17.17

5.5 8.3 10.2 11.A 17.17

7.2 11.A 17.17

5.5 8.3 10.2 11.A 12.2 17.17

5.5 8.3 10.2 17.17

5.5 8.3 10.2 12.2

11.A 12.2 17.17

11.A 12.2 17.17

7.2 11.A 17.17

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

SO
CI

AL
A

5.5  Tillförsäkra 
kvinnor fullt och 
faktiskt deltagande 
och lika möjligheter 
till ledarskap på̊  alla 
beslutsnivåer i det 
politiska, ekonomiska 
och off entliga livet

11.A Främja positiva ekonomiska, 
sociala och miljömässiga 
kopplingar mellan stadsområden, 
stadsnära områden och 
landsbygdsområden 
genom att stärka den 
nationella och regionala 
utvecklingsplaneringen.

17.17 Uppmuntra och främja 
eff ektiva off entliga och 
off entlig-privata partnerskap 
samt partnerskap inom det 
civila samhället vilka bygger 
på erfarenheterna från 
andra partnerskap och deras 
fi nansieringsstrategier.
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8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som 
stödjer produktiv verksamhet, skapande 
av anständiga arbetstillfallen, företagande, 
kreativitet och innovation samt uppmuntra 
att mikroföretag liksom små̊ och medelstora 
företag växer och blir en del av den formella 
ekonomin, bland annat genom tillgång till 
fi nansiella tjänster.

10.2 Till 2030 möjliggöra och 
verka för att alla människor, 
oavsett ålder, kön, funktion, 
etnicitet, ursprung, religion 
eller ekonomisk eller annan 
ställning, blir inkluderade i 
det sociala, ekonomiska och 
politiska livet.

12.2 Senast 
2030 uppnå 
en hållbar 
förvaltning och 
ett eff ektivt 
nyttjande av 
naturresurser.
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7.2 Till 2030 
väsentligen 
öka andelen 
förnybar energi 
i den globala 
energimixen.
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Hemsida Facebook Linkedin Youtube

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

Maiko Iwaka Stråläng, layout, IT och sociala medier
maiko.iwaka@coompanion.se

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

Vid ingången av 2023 består styrelsen av:

Erik A. Eriksson, ordförande

Gunnel Kardemark, vice ordförande

Mirja Snider

Patrik Ohlsson

Lotta Braunerhielm

Veronica Oldne

Thomas Andersson

Magnus Hildebrand, suppleant

Petter Falk, suppleant

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

Om Coompanion...
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/

COOMPANION VÄRMLAND
Adress: Bryggaregatan 11

Postadress: 653 40 Karlstad
Organisationsnummer: 769604-7237

Hemsida: https://coompanion.se/varmland/
Facebook: https://www.facebook.com/

Coompanion Värmlands verksamhet 2023 fi nansieras av

2023


