
Kooperativa företag löser 
samhällsutmaningar!

Region Kalmar län, 18 januari 2023 kl. 13.00 – 13.20

Uppföljning av verksamhetsstöd 2020-22

Coompanion Kalmar län: Ewa Engdahl, 



Coompanions regeringsuppdrag

Coompanion arbetar utifrån
en regeringsförordning och 
finansieras av Tillväxt-
verket, Region Kalmar län
samt andra finansiärer
utifrån varierande uppdrag.



Regeringsförordning 2001:1194

Säkerställa kooperativa utvecklingscentrums verksamhet i hela landet, 

som ger råd och information som behövs inför, under och efter start 
av kooperativa företag och andra liknande företag, 

samt stimulera lokalt och regionalt utvecklingsarbete.



§9

Personalmöte
24 november 2021 via ZOOM

Coompanion Kalmar län
hos Region Kalmar län

18 januari 2023

Riksdagen
6 december

2021



Aktuella ämnesområden
Coompanion Kalmar län
https://coompanion.se/wp-
content/uploads/2021/09/AFFARSNY
TTA-Coompanion-Magazine.pdf

https://coompanion.se/wp-content/uploads/2021/09/AFFARSNYTTA-Coompanion-Magazine.pdf


• Rådgivning med fokus på de som vill starta företag 
tillsammans

• Affärsutveckling företrädesvis till företag med flera 
ägare

• Fiberföreningar – nationellt uppdrag

• Innovationsutveckling

• Utbildningsinsatser

• Specialträ Ek. för.
• Butiker i Bröms, S Möckleby m fl
• Järnforsen utveckling Ek. för.

Nystartsrådgivning och affärsutveckling

Indikator RUSEN

Antal nystartade företag, 

förvärvsfrekvens, kvinnor på chefsnivå, 

hushåll/arbetsställen med 1 Gb/s



• De etablerade företagen går samman för att säkra 
service och attraktivitet på orten.

• Järnforsen Utveckling Ek. för. start sommaren 2022.

• Butik, turism, evenemang… 

• Underlätta rekryteringar och få personer att bo 
kvar/flytta till Järnforsen.

Framtidens lokalsamhälle? 
Järnforsen!

Indikator RUSEN

Nystartade företag och antal företag/inv.



• ”Lokalt entreprenörskap i ny regi”, att behålla företagen och jobben, 
även utanför centralorterna.

• Sveriges företagare är näst äldst i Europa. 19% är 65+ i Kalmar län (AB). 
60% har inte förberett ägarskifte.

• Information och inspiration om alternativa ägarskiften, där anställda, 
eller en kombination av anställda, tidigare ägare och kanske andra 
aktörer kan driva företaget vidare tillsammans. 

• Avslut feb -23, men Coompanion erbjuder fortsatt rådgivning i de fall 
där ett flertal personer tillsammans vill ta över en verksamhet. 

Utbildningsfilmer:

Trailer: https://youtu.be/922x2X8ngT8

Hela filmen: https://youtu.be/bMT9ZNr75Cs

Ägarskiften – Lokalt entreprenörskap i ny regi

Indikator RUSEN

Nystartade företag och antal företag/inv.

https://youtu.be/922x2X8ngT8
https://youtu.be/bMT9ZNr75Cs


• Överenskommelsen mellan Idéburna Nätverket Kalmar 
län och Region Kalmar län undertecknades i 
regionfullmäktige i november 2021

• Idéburna Nätverket Kalmar län har funnits i 1,5 år och 
består av 12 regionala organisationer

• Syftet är att utveckla den idéburna sektorn till en 
naturlig och kraftfull aktör för hållbar samhällsutveckling 
och att samverka med offentlig sektor kring lösningar

• Lokala Överenskommelser kan vara nästa steg

Lösa samhällsutmaningar tillsammans

Indikator RUSEN

• Tillit



• Tre modeller för integration och spridning
• T ex nyanlända, dropouts och personer 

med funktionsnedsättning
integreras via idéburna sektorn

• Nästa steg, implementering av modellerna 
runt om i länet?

Idéburna företag i arbetsmarknadspolitiken  

Indikator RUSEN

• Förvärvsfrekvens, UVAS, Tillit



Indikator RUSEN

• Förvärvsfrekvens, UVAS, Tillit

Indikator RUSEN

Nystartade företag och antal företag/inv.

Mina Berättelser webb11 föreläsare presenteras

https://minaberattelser.se/forelasare/


”Hur man äger och organiserar förnybara 

energilösningar i kooperativ form”

Lokala nät

Samverkan akademin (SLU, LIU & NordRegio)

Handbok kooperativ solenergi

Lobby & opinionsarbete

Energigemenskaper

Indikator RUSEN

Andel förnybar energi



”Ladda hela Kalmar län & Glasriket 2.0 – från ord till 
handling”

Inventering lokaliseringar – samråd – 500 platser

Ansökningar Klimatklivet – ca 40

Organisering – affärsmodell - samverkan

Spjutspetsdemonstrationer i nationellt samarbete - ReDriv

Laddinfrastruktur

Indikator RUSEN

Andel förnybar energi

https://coompanion.se/wp-
content/uploads/2021/01/Slutra
pport.pdf

https://coompanion.se/wp-content/uploads/2021/01/Slutrapport.pdf


ServiceLyftet och Lokal Serviceutveckling

• ServiceLyftet 2018-2022
• Lokal Serviceutveckling 2022-2024 via ALH & Kustlandet
• Kunskap, inspiration och nyttiga nätverk
• Rådgivning till företag och lokala utvecklingsgrupper
• Lokalt anpassad digital handledning för företag och främjare
• Erfarenhetsutbyte 

Lanthandel och gårdsbutiker för framtidens landsbygdsservice

• Bygden behöver service, butiken gör bygden attraktiv!
• Digitalisering: intresset är stort, men processerna tar tid 
• Vad händer med övrig service när butiken blir digital?
• Möjligt att utveckla fler serviceslag? Servicepunkter?
• Det lokala engagemanget är nyckeln
• Samverkan mellan lokala företag, föreningar, lokalbefolkning, eldsjälar…

Lokal service

Indikator RUSEN

Inflyttning,, Antal företag

ServiceLyftet: https://coompanion.se/kalmar-
lan/projekt-i-kalmar-lan/servicelyftet/

https://coompanion.se/kalmar-lan/projekt-i-kalmar-lan/servicelyftet/


• Verkar i Kalmar, Kronoberg och Jönköpings län
• Registrerad hos Finansinspektionen
• Samarbetar med Entreprenörinvest
• Drivs av Coompanion Kalmar läns styrelse och Vd

Eget kapital
• Lån
• Garanti
• Ägarkapital
• Mentorskap

Medlemmar & finansiärer:
Vimmerby, Hultsfred, Eksjö kommuner, Region Kalmar län, banker, 
företag, privatpersoner. 
Totalt 78 st.

Mikrofond Småland Ek. förening

Indikator RUSEN

BRP/sysselsatt, förvärvsfrekvens



• Coompanion och Science Park distribuerar
• Koordineras av Coompanion Kalmar för alla regioner
• SME(ekonomiska föreningar och AB)
• Upp till 100.000 kr
• Kooperativa företag och impact-företag med fokus på 

hållbarhet. 
• Inköp av extern expertkompetens via Coompanion

Vinnovas innovationscheckar 2021 – 2024

Indikator RUSEN

BRP/sysselsatt







Överlevnad för de olika företagsformerna







Ewa Engdahl, VD & rådgivare
Mobil 073 658 73 23
Epost: ewa.engdahl@coompanion.se

Tack för er uppmärksamhet!

mailto:ewa.engdahl@coompanion.se

