
Coompanion Kalmar län
&

Regionala Utvecklingsnämnden

ZOOM den 17 februari 2021, kl.10.40 – 11.00 
https://us02web.zoom.us/j/86397101575

Ewa Engdahl, verksamhetsledare

https://us02web.zoom.us/j/86397101575


1. Coompanion Kalmar län – en resurs!

2. Tillväxtverkets uppdrag

3. Indikatorer & Måluppfyllelse

4. Affärsplan

5. Effekter

6. Verksamheter

7. Samverkan med akademin

8. UF

9. Mikrofond Småland Ek. för.

10. Kommande insatser

11. Gemensam diskussion

Dagens Agenda



Vi är den 
gemensamma resursen 
för de kooperativa 
företagens utveckling i 
Kalmar län

Juni 2020



Coompanions 
grunduppdrag att 
främja kooperativ utveckling
finansieras delvis av Tillväxtverkets och Region Kalmars verksamhetsbidrag  

- Informera, utbilda och ge råd vid start och utveckling av kooperativ 
eller liknande företag.

- Driva utvecklingsprocesser och utvecklingsprojekt lokalt och regionalt 
för att främja kooperativa lösningar på lokala och regionala utvecklingsbehov 
med inriktning på företagande.

- Bedriva påverkansinsatser gentemot beslutsfattare och andra aktörer.



Coompanions måluppfyllelse 2020





Ann-Kristine Johansson, Anders Johansson, 
Maria Henriksson, Camilla Carlsson, Bengt 
Sundgren & Ewa Engdahl, sammanhållande

Hållbar energiförsörjning

Driva på arbetet med att sprida 
erfarenheter om andelsägd 
hållbar energiförsörjning

Driva på politisk påverkan för att 
underlätta och öka 
förutsättningar för andelsägd 
hållbar energiförsörjning. 



16-22 nov 2020

Kooperativ Budkavel med besök hos företag i länet

En mängd inslag i press, Kalmar Radio och SVT om laddstolpar.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kalmar-lan-ar-forst-i-landet-med-laddstolpsprojekt

Webbinarier om digitala butiker via Servicelyftet 

Samtal  om Kooperativa riksdagsmotioner den 20 november kl. 11 – 12 med ett trettiotal deltagare

Film om ”Oskarshamns-Nytt”

https://www.youtube.com/watch?v=Wp0FcaIHk4g

Kooperativt 
entreprenörskap

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/kalmar-lan-ar-forst-i-landet-med-laddstolpsprojekt
https://www.youtube.com/watch?v=Wp0FcaIHk4g


https://www.youtube.com/watch?v=Wp0FcaIHk4g769638-5314

https://www.youtube.com/watch?v=Wp0FcaIHk4g


Markägarsamverkan i 
Utvandrarbygd Ek. 
för.     769638-4804

Med syfte att bedriva 
ekonomisk verksamhet för 
landsbygdsutveckling 
som utvecklar
internationellt attraktiva 
destinationer för rekreation, 
upplevelser och äventyr.

Medlemmarna upplåter 
mark mot ersättning i 
samband med arrangemang 
till föreningen och utför 
överenskomna åtgärder 
med anknytning till detta.



Bygden startade egen butik!
https://www.youtube.com/watch?v=EU1To5DXfhM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=EU1To5DXfhM&feature=youtu.be


Åsa Selander

Samverkansplattform 
Kalmar län

Piloter



Överenskommelsen beslutas



Henrik  Wennesund
Projektledare 50%

Ewa Engdahl
Koordinator 50% 

Emil Atak
Projektledare 50%

Pelle Persson
Projektledare 50%

Pia Tingvall
Projektledare 50%

Ingrid Engelbrekts
Projektledare 50%

Anders Westin
Projektledare 40%

https://www.youtube.com/user/CoompanionVastman/videos?view=0&sort=p&flow=grid

https://www.youtube.com/user/CoompanionVastman/videos?view=0&sort=p&flow=grid


Henrik  Wennesund

Ewa Engdahl 

Jonas Lööf

3 mars 
informationsmöte



Eva Engström

CEKO
Med stöd av Svenska Institutet



Medskapanderåd Linné



Årets 
Arbetslag 
- UF



Lokalt entreprenörskap i ny regi
Leader ALH 2021-22

Källa: Företagarnas rapport som granskat 278 000 svenska AB: 
Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut?

Syftet är att bevara företag och arbetstillfällen som 
riskerar att försvinna till följd av ägarskiftesutmaningen. 

Genom att öppna upp för att hitta lösningar på 
utmaningen med ägarskiften är medarbetarägande ett 
alternativ där finns det goda förutsättningar för att 
satsningen på sikt leder till ökad innovation och tillväxt. 

Företag som är verksamma inom besöksnäring, handel, 
gröna och blå näringar, livsmedel, industri samt kreativa 
och kulturella näringar kan vara särskilt lämpade för 
denna modell.



MIKROFOND SMÅLAND
INRIKTNING

Syftet med mikrofonder är att skapa en finansiell 
struktur för att stödja och utveckla företag och 
verksamheter på lokal nivå. 

Mikrofonden skall vara ett verktyg för att
stimulera affärsutveckling hos lokala företag
och stödja framväxt och utveckling av
samhällsnyttiga aktiviteter med lokal
förankring. 

Det är också viktigt att stödja affärsutveckling
inom den sociala ekonomin, företrädesvis
idéburet företagande.

Ny styrelse 2020 = Coompanions ledamöter +
Marie Brask, Eksjö och Leif Larsson, Vimmerby.
Ersättare: Erkki Lahti, Hultsfred.

PRODUKTPORTFÖLJ
Lån
Garanti
Ägarkapital

- Utlåning genom avtal med 
Entreprenörinvest

- Förmedling av borgen
- Förmedling av andra 

finansiärers produkter
- Mentorskap

Stöd kan även ske i form av medlemsinsatser, 
aktiekapital, utveckling av crowdfunding etc. samt 
rådgivningskompetens och nätverk. Lån till 
rörelsekapital som säkrar likviditet under projekttid 
är också en intressant produkt.



Frågor framåt
Mångbrukare inom skog och turism

Livsmedelsutveckling med Småländsk tradition

Stockholmsfamiljer söker landsorten

Andelsenergi 

Demokratiåret 2021

Samverkan inom turistbranschen

Utvecklad affärsrådgivning för kooperativa företag, 

& samhällsentreprenörer med sikte på sociala 

innovationer
Jenny Wallmark

www.jennywallmark.se



Diskussion
Saknar ni något i vår information?

Hur kan vi fördjupa vårt samarbete? 

Vilka frågor ser ni att Coompanion kan bidra med 

för att förverkliga Rusens målsättningar?

Hur ser vår fortsatta dialog ut?

När vi talar om ”Hållbart företagande” 
behöver vi också synliggöra det kooperativa företagandet 
som har inbyggda mekanismer för hållbarhet. 

De 100 största kooperativa och ömsesidiga företagen 
omsätter nära 500 miljarder kronor årligen 
vilket motsvarar cirka 10 procent av Sveriges BNP. 
Dessa framgångsrika, stora företag har närmare 
100 000 anställda och finns i många olika delar 
av näringslivet såsom lantbruk, försäkring, boende, 
skog, bank och detaljhandel. 

Kooperationen är stark i Kalmar län och Coompanion 
jobbar tillsammans med den i
nätverket ” Kooperativ Kraftsamling”.



Ewa Engdahl, Verksamhetsledare
Mobil 070 65 87 323
E-post ewa.engdahl@coompanion.se

mailto:ewa.engdahl@coompanion.se

