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2. Gör en övergripande beskrivning av projektets verksamhet
Beskriv övergripande vad ni arbetat med i projektet under aktuell redovisningsperiod.
Redogörelsen bör innehålla beskrivning av :
- övergripande verksamhet
- hur ni arbetat mot mål och delmål
- eventuella avvikelser från projektbeslutet
- eventuella ändringar
- hur ni arbetat med horisontella kriterier
- vilka processer som initierats
- kommentarer kring eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet.
Projektet redovisas i relation till uppsatta delmål/aktiviteter:
- övergripande verksamhet
Utveckling av nya affärsmodeller främst kopplade generationsskifte, kooperativa solparker
samt olika verksamhetsgrenar (befintliga företags) behov av organiserad samverkan och
affärsmodell har under perioden prioriterats – se aktivitetsbeskrivning nedan.
Likaledes har den ”kommunresa” som påbörjades före årsskiftet prioriterats.
- hur ni arbetat mot mål och delmål
Vi har arbetat på flera olika sätt vari möten och inhämtande av kunskap, modeller varit
omfattande, inte minst med koppling mot affärsmodeller för solparker.
Vi har också genom ansökningsförfarande kunnat tillse att utvecklingsarbete sker på flera
nivåer och med annan finansiering, vilket i första hand berör fråga om generationsskifte.
Aktiv samverkan med andra aktörer har vidare resulterat i form av Startlabb.
- eventuella avvikelser från projektbeslutet
Vi noterar att vi inte i enlighet med projektplan producerat material. Denna avvikelse beror
företrädelsevis på att frågan inte hunnit prioriteras ännu.
-

eventuella ändringar
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Vi hr inga ändringar att föreslå/rapportera om.
- hur ni arbetat med horisontella kriterier
I större sammanhang har just horisontella mål varit centrala under perioden.
I samband med KoopSam seminarium var Lokallojal, http://lokallojalvarmland.se/
tema vid ett tillfälle och integration, med Jan Edling, http://www.verdandi.se/wpcontent/uploads/2015/11/Rapport_Fo%CC%88rorterna-som-Moder-Svea.pdf

tema vid ett seminarium.
Sistnämnda seminarium utgjorde senare tema i Värmlands Folkblads ledare:
http://www.vf.se/asikter/ledare/glom-inte-de-gammelanlanda%E2%80%9D

Vidare har vår insats som ”bloggare” inom Lokallojal kopplats till horisontella kriterier.
I samband med Värmlandskooperativens föreningsstämma bjöds Katarina Jakobsson, särskilt
sakkunnig jämställdhet (Länsstyrelsen i Värmland) in som gästföreläsare.
Värmlandskooperativen som organisation har vidare ställt sig bakom ”ett jämställt Värmland”
http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/Pages/default.aspx

- vilka processer som initierats
Vi har under perioden arbetat vidare med de processer som beskrivs (initierades) tidigare.
- kommentarer kring eventuella aktiviteter och resor utanför programområdet.
Utveckling av rådgivarsystem liksom affärsmodell inom KKN sektorn kopplas an till nationellt
arbete i syfte att nå bästa möjliga kvalitét. Likaledes har frågan om generationsskifte en
nationell och en internationell vinkling – detta då frågeställningens art dels kräver nationella
lösningar, dels utvecklas genom internationella erfarenheter.
Resor som förekommit har skett till Stockholm samt Östersund. Syftet med sistnämnda resa
var att inhämta kunskaper avseende solparker i kooperativ form.

3. Aktivitetsbeskrivning
Utgå från aktiviteterna som framgår av ert beslut. Beskriv de aktiviteter och därtill kopplade
delaktiviteter som genomförts under aktuell period.
Akt.

Delakt

☐

☐

Aktivitetsbenämning

Beskrivning

Delmål 1

Utveckla
ett
effektivt
och
kvalitetssäkrat
rådgivningssystem
som säkerställer att alla oavsett ålder,
kön, bransch, etnisk bakgrund,
geografisk
hemvist
eller
marknadsområde har tillgång till
rådgivning med hög kvalitét för att
förverkliga sina idéer. Arbetet
innefattar
också
IT
baserade
rådgivningssystem
Period:
15-08-31
Omfattning: 20 %

–

18-05-31

Upparbetad tid:
301 arbetstimmar vilket motsvarar
19,7 % av nedlagd tid.
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1. Diplomering
Diplomeringsprocessen som beskrivits i
lägesrapport 1 och 2 är nu avklarat med
godkänt resultat.
Vi avslutar därmed rapportering
avseende denna fråga då målsättningen
är nådd.
2. ASF företag
Under perioden har dialog och
information med tjänstemän inom
kommun
och
Arbetsförmedling
genomförts.
Utgångspunkten
är
regeringens nya uppdrag till TVV och
AF kring att skapa bättre stödstrukturer
för utveckling och nystart av ASF
företag.
Likvidationsuppdraget fortlöper och
kommer att avslutas under oktober
månad.

Den modell Värmlandskooperativen
tidigare utvecklat för framväxt av sociala
företag har uppdaterats under perioden.
Projektets insatser inom kompetenslyft
har genererat ett uppdrag med
Kristinehamns
folkhögskola
som
uppdragsgivare vari det nu pågår en
utbildning. Utbildningen genomförs
dock utanför projektets verksamhet.
3. Innovationscheckar
fyra möten, varav tre telefonmöten
kopplat
till
nationella
innovationsgruppen har genomförts
under perioden. Det fysiska mötet hölls i
den
andra
februari.
Stockholm
Representant från Vinnova medverkade
vid detta tillfälle. Fortsatt är det dock
relativt få sökande – även om det under
perioden ökat något. Ett kooperativ,
Swinga Baazar, med säte i Värmland har
sökt och beviljats en check för
utveckling av innovativ app.
4. Regionalt rådgivningssystem
Inom det regionala rådgivningssystemet
har tre möten genomförts. Ett resultat
av gemensamma ambitioner är uppstart
av ett ”Startlabb” vilket lokaliserats till
Park,
Innovation
http://www.karlstadinnovationpark.se/
Tjanster/Startlab
Tillsammans
med
andra
rådgivningsaktörer medverkar vi nu i
processer/rådgivning/stöd
för
utvecklande av nya företag inom
Startlabb.
5. Intern rådgivningsutveckling
Arbetet
inom
rådgivargruppen
fortlöper.
Ett
telefonmöte
har
genomförts under perioden.
Förberedelser och kunskapsinhämtning
inför nya lagen om ekonomiska
föreningar pågår och under juni månad
kommer rådgivarna att genomgå en
utbildning i den nya lagstiftningen.
KKN arbetet fortlöper. Flera möten har
genomförts och riktlinjer för fortsatta
arbetet har tagits. Djupintervjuer med
”nyckelpersoner” kommer att påbörjas
under maj månad.
6 Ökad närvaro/effektivitet
Resultatet av ”kommunresan” har
genererat fördjupade kontakt och ökad
närvaro i tre kommuner.
7. Lagen om ekonomiska föreningar
I samband med halvårsskiftet träder en
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ny lag om ekonomiska föreningar i
kraft. Vi bedömer att de flesta (kanske
alla) behöver justera egna stadgar i
relation till nya lagen. I syfte att
säkerställa
att
alla
befintliga
ekonomiska föreningar i länet får
vetskap och möjlighet att säkerställa
fortsatt verksamhet i relation till nya
lagen planerar vi aktiviteter inom
projektet. Då man förväntas få tre år på
sig att vidtaga nödvändiga åtgärder
planeras aktiveter praktiskt påbörjas
under hösten 16 – men främst inför
nästkommande föreningsstämmor som
vanligtvis infaller under våren (2017)
☐

☐

Delmål 2
Utveckla
nya
kooperativa
affärsmodeller inklusive modeller
med
bäring
på
samhällsentreprenörskap och sociala
innovationer.
Period:
15-09-01
Omfattning: 25 %

–

18-05-31

Upparbetad tid:
568 arbetstimmar vilket motsvarar
37 % av nedlagd tid.

1. Generationsskifte
Under perioden har frågan utvecklats
till att nu beröra regional, nationell och
transnationell nivå.
Inom den transnationella nivån (som
ligger utanför detta projekt) är vi part –
genom
Coompanion
Sverige
i
transnationellt
projekt,
TransfertoCOOP. Utöver vi ingår CG
Scop (Frankrike) som är projektägare,
Cooperatives
Europé,
Febecoop
(Belgien) CAAP (Slovenien)
Ett av syftena är att ”lära om”
internationella modeller och undersöka
möjligheter till implementering i egna
landet. Projektet är beviljat men
verksamheten ej påbörjad.
På
nationell
arena
har
Värmlandskooperativen beviljats 69
000 kr via partnerskapet PIACS.
Detta i syfte att skapa nationell arena,
partnerskap för fråga om kooperativa
modeller
som
alternativ
till
företagsnedläggningar och misslyckade
generationsskiften. Arbetet genomförs
således utanför projektets budget.
Inom den regionala nivån har också ett
antal aktiviteter genomförts.
Det regionala partnerskapet (Karlstad
universitet, IF Metall och Unionen har
haft
sammankomst
med
Landshövdingen. Formering (aktörer)
vilka bör tillfrågas i på nationell arena
har hanterats i regionala partnerskapet.
Vidare har de fyra norra kommunerna
särskilt bjudits in för ökad samverkan
och praktiska pilotsatsningar. Dessa
dialoger pågår, dock har berörda
kommuner uttryckt att de i relation till
frågans omfattning ser sig som små och
framfört synpunkter om att hela länet
bör ingå. Man har deklarerat att man
ämnar driva denna fråga inom Region
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Värmland.
2. Energikooperativ
Under perioden har den mesta tiden
lagts ner på att samla in och läsa
material om olika aspekter på att
producera el med solceller och olika
förekommande affärsmodeller inom
detta verksamhetsområde. Utbudet av
information är omfattande och intrycket
är att det för närvarande sker en stark
utveckling såväl i fråga om teknik som
affärsmodeller.
Studiebesök
Den 25 februari besök hos Bengt
Danielsson i Glava, Arvika kommun.
Bengt är elektriker och har specialiserat
sig på solcellsanläggningar.
Bengt berättar allmänt om vad som
krävs för att producera el med solceller,
om tekniken, anläggningarnas kapacitet
osv.
Samma dag besöktes en av Sveriges
största solpark.
Parken, Mega-Sol i Arvika, har 4 080 st
installerade solcellspaneler på mer än
250 W/st vilket ger 1,02 MW installerad
effekt. Solparken tar upp en yta på cirka
40 000 kvm inklusive väg och staket
och solcellsytan, som är cirka 6 200
kvm, består av 34 st rader med i
genomsnitt
120
st
paneler/rad.
Solparken ägs av Arvika Kraft AB.
Den 5 april hos Stefan Sundeling, Telge
Energi Vind.
Telge Energi Vind är en ekonomisk
förening som är knuten till Telge Energi
AB, ett kommunalägt bolag. Den ström
som produceras av de vindkraftverka
föreningen äger andelar i levereras till
medlemmarna av bolaget. De som är
medlemmar i föreningen måste därför
ha Telge Energi som leverantör.
Räkningen från bolaget omfattar både
den el som producerats av föreningen
och den el som kommer från annan
produktion. Vind delen särredovisas.
Den 14 april hos Jimmy Anjevall,
Energikontoret i Östersund.
Jimmy berättar om Östersunds satsning
på
förnybar
energi
och
det
utvecklingsarbete
som
pågår
i
kommunen och länet. Han berättar
också om bakgrunden till och den
verksamheten i Zolcell 1:1.
Zolcell 1.1 är en ekonomisk förening
som äger en solcellanläggning som är
placerad på taket till Teknikland (en del
av länsmuseet). Anläggningen började
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producera el den 4 februari 2015 och
dess kapacitet är 17 kw.
Föreningen har 42 medlemmar och
dessa deltar med 62 andelar á 5 000kr.
Strömmen säljs direkt till länsmuseet.
Den 14 april hos Lars Nilsson i Näversjö.
En liten by i Krokoms kommun, ca 35
km norr om Östersund. Byn har 12
fastboende. 65 personer är med i
byalaget.
Efter en studiecirkel om alternativ
energiproduktion 2013 bestämdes att
det skulle byggas en solcellsanläggning i
byn. För ändamålet bildades en
ekonomisk förening, Solel i Näversjön
Ekonomisk förening. Föreningen är
öppen för alla.
Våren
2015
påbörjades
schaktningsarbetena och den 20 juli
påbörjades det egentliga bygget av
Jämtlands största solcellspark. Den
består av 330 solcellspaneler som
tillsammans har effekten 85,6 kw.
3. Personalpool
Arbetet har fortsatt under perioden.
Flera
informationsmöten
har
genomförts och en interimsstyrelse har
utsetts som har påbörjat stadgar, budget
och
organisations
arbetet.
Värmlandskooperativen finns med som
stöd i denna process. Kontakter har
tagits med Arbetsförmedlingen för att
etablera ett samarbete. Möte för att
formalisera samarbetet är inplanerat till
mitten av maj.
Interimsstyrelsen
undersöker
möjligheterna
till
en
större
projektansökan för utveckling av
poolen.
4. Organiserad företagssamverkan
byggsektorn
I en mindre kommun i Värmland har
hantverkare inom byggsektorn framfört
behov av organisering av enskilda
företag. Man ser dels att befintliga
företag
inte
”vill
växa”
då
anställningar/administration
bedöms
svårhanterligt,
dels
att
generationsväxlingar misslyckas, dels
att man i samverkan kan erbjuda
bredare koncept, bättre svara upp mot
upphandlingar etc. Två träffar har
genomförts med mindre gruppering och
en fokusövning i syfte att undersöka
gemensamma nämnare, möjligheter och
hinder planeras att genomföras i större
grupp längre fram.
☐

☐

Delmål 3

1.
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Kunskapslyft i kommuner

Åstadkomma
ett
kunskapslyft
beträffande kooperativt företagande
hos politiker och tjänstemän i
kommuner och landsting (stödjare
och beställare) tjänstemän och
beslutsfattare i banker och andra
kreditgivare (möjliggörare), andra
företagsstödjande
organisationer.
Kunskapslyftet kan i sin förlängning
bidra till att allmänheten får ökad
förståelse för företagande och då i
synnerhet kooperativt företagande.
Period:
15-10-01
Omfattning: 25%

–

18-06-15

Upparbetad tid:
344 arbetstimmar vilket motsvarar
23 % av nedlagd tid.

I lägesrapport två redovisades insatser
riktade till sju kommuner.
Under perioden har motsvarande
aktivitet genomförts i:
Karlstad-, Torsby-, Årjängs-, och
Forshaga kommuner.
I 11 av 16 kommuner har vi således
genomfört kompetensinsatser riktade
till kommunledningen. Resterande fyra
kommuner har inte besvarat vårt
erbjudande. Vidare har uppföljande
insatser fokuserat på specifikt område
genomförts i Munkfors och Sunne
kommun. Kompetensinsatser har också
genomförts denna period till:
LO-distriktet, Arbetsförmedlingen i
Sunne och Torsby, Konsum Värmlands
ordförande, tre riksdagspolitiker från
Värmland samt Lars Bryntesson
(Regeringens utredare för socialt
företagande)
5. KoopSam
Inom ramarna för KoopSam har ett
styrgruppsmöte
samt
två
seminarietillfällen genomförts.
Seminarietillfälle ett hade LokalLojal
som tema och andra tillfället handlade
om integration med Jan Edling som
huvudtalare.
Sistnämnda
tillfälle
genomfördes i samverkan med IF Metall
och besöktes av 65 personer. Kostnader
i samband med dessa aktiviteter har
hanterats av etablerad kooperation och
IF Metall.

☐

☐

Delmål 4
Förstärka
nätverken
kring
kooperativt
företagande
och
underlätta möten, skapa forum och
nätverk för att korta avstånd och
sammanföra forskningsmiljöer och
enskilda forskare med näringsliv,
offentlig sektor och den sociala
ekonomin
nationellt
och
internationellt.
Period: 15-08-03
Omfattning: 15%

–

18-05-31

Upparbetad tid:
273 arbetstimmar vilket motsvarar
18 % av nedlagd tid
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1. TransfertoCOOP
Beskrivs i denna lägesrapport under
delmål 1.
2. Akademin
Karlstad universitet har fortsatt att
aktivt medverka i fråga om ”kooperativa
modeller
som
alternativ
vid
företagsnedläggningar och misslyckade
generationsskiften”.
Dels genom mentorsamtal, dels i dialog
parter
så
som
med
andra
landshövdingen.
Från Kau sida har man ambition att
följeforska en sådan process – om och
när det praktiskt kan förverkligas.
2. ASF Nätverk
I februari genomfördes nätverksträff
med Arbetsförmedlingen. Ett givande
möte som har lett till ökad samverkan
mellan
flera
ASF
och
Arbetsförmedlingen.
Nästa
träff
kommer att genomföras i september där
temat kommer att vara regeringens
uppdrag till TVV och AF för att få fler

och växande ASF företag i Sverige.
Övrigt
En
inbjudan
till
transnationell
studieresa har efter att program etc
säkerställts färdigställts.
Vi konstaterar att studieresan, som dock
planeras finansieras av deltagare, blir
kostsam vilket kan betyda att färre än
planerat kan deltaga. Kostnader för
guider, lokala transporter och inte minst
studiebesök
och
boende
gör
sammantaget att kostnaden skjuter i
höjden.
Inbjudan
bifogas
lägesrapporten
☐

☐

Extern
kommunikation
resultatspridning
Period: 15-09-01
Omfattning: 10 %

–

och

18-07-31)

Upparbetad tid:
30 arbetstimmar vilket motsvarar
närmast 2 % av nedlagd tid

☐

☐

Extern kommunikation vid sidan av det
som sker i samband med beskrivna
aktiviteter har under perioden gjorts via
sociala medier, massmedia samt
hemsida
Inom ramarna för Lokallojal har vi
medverkat som ”bloggare” vari tankar,
idéer med bäring till projektet
omnämns. Vi har vidare medverkat i
olika aktiviteter kopplade till Konsum
Värmland och OK Värmland haft
möjlighet att kommunicera projektet.

Utvärdering och lärande
Period:
15-09-01
Omfattning: 3%

–

18-05-31

Upparbetad tid:
10 arbetstimmar vilket motsvarar 0,7
% av nedlagd tid
☐

☐

Avslutningsarbete
Period:
18-01-01
Omfattning: 2%

☐

–

18-11-30

☐

4. Beskriv resultat och utfall under aktuell redovisningsperiod
Redogör för vilka direkta resultat och utfall som projektet uppnått. Beskriv även kopplingen
mellan projektets målsättning och det specifika mål som projektet beviljats stöd inom.
Tänk på att utfallen på de valda indikatorerna ska redovisas i tabellen i avsnitt 5.
Övergripande målsättning:
Syftet med projektet är att lyfta det kooperativa företagandet till en högre tillväxtnivå till gagn
för smart och hållbar tillväxt för alla.
Projektmål
Projektmålet är att undanröja hinder i form av okunskap och råda bot på bristen av fungerande
affärsmodeller så att flera kooperativa företag startas och utvecklas
Direkta resultat och utfall denna period
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Direkta resultat och utfall av projektet till dags datum är:
Vi har diplomerade rådgivare enligt Coompanion Sveriges diplomeringsmodell
Vi har i samverkan med rådgivningsaktörer medverkat till start av Startlabb
Vi har en rådgivare som av Bolagsverket godkänts som likvidator
Vi ha träffat flertalet kommunledningar kopplat till kunskapslyftet, delmål 3
Vi har blivit part i transnationellt projekt, TransfertoCOOP.
Vi har erhållit uppdrag av Kristinehamns folkhögskola
Vi har erhållit ekonomiska resurser genom PIACS i syfte att skapa nationell plattform
Ovan beskrivna resultat är samtidigt i flera fall pågående processer vilka ytterst handlar om att
undanröja hinder i form av okunskap och råda bot på bristen av fungerande affärsmodeller.
Vidare pågår flera andra processer vilka bedöms vara för tidigt att redovisa i form av resultat,
se aktivitetsbeskrivning ovan.

5. Beskriv utfall av indikatorer under aktuell redovisningsperiod
Fyll i samtliga indikatorer och måttenheter i excelfilen i bilaga 1. Utgå från ert beslut om stöd.
Indikatorer enligt beslut
Namn
Sysselsättningsökning i företag som får stöd:
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd:
Antal företag som får stöd:
Antal nya företag som får stöd:

Antal
50
30
80
50

Kommentarer enligt ansökan
Bedömningen är att 50 nya kooperativa företag startas under perioden, att dessa skapar 50 nya
arbetstillfällen. Vidare att 30 företag/organisationer erhåller kompetensutbildning samt att 5
nya affärsmodeller utvecklas i projektet.
Tolkning av beslut
Indikator gällande ”antal företag som får stöd – 80 stycken omnämns inte i ansökan, dock i
beslut. I samband med projektdialogmöte 27 augusti 2015 framgick att siffran 80 uppkommer
genom att antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd (30 st.) adderas med antal
företag som får stöd (50 st.) vilket ger siffran 80 st.
Indikatorer för denna period redovisas i exelfil. ANNA

6. Övriga utfall och/eller goda exempel
Här kan ni lyfta fram övriga utfall eller goda exempel som skapats inom projektet och som
knyter an till projektets mål men som inte direkt belyses av indikatorerna. Exempel på detta
kan vara utveckling av nya varor och tjänster, insatser som bidragit till företags
konkurrenskraft, särskilt framgångsrika arbetssätt mm.
Under perioden har följande övriga utfall och ”goda exempel” skapats (vilka inte
framgår av indikatorerna):

7. Beskriv eventuella bidrag i annat än pengar (privat och offentligt)
Redogör för vad de olika resurserna har tillfört projektet, exempelvis hur medfinansiärens
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personal arbetat med periodens aktiviteter.
Läs mer om medfinansiering på Tillväxtverkets webbplats:
http://eu.tillvaxtverket.se/planera/grundlaggandeforutsattningar/finansieringavprojekt/medfi
nansiering.4.2fb5ad0e14c58098b74e91fc.html

8. Beskriv eventuella aktiviteter av socialfondskaraktär
Beskriv eventuella aktiviteter av socialfondskaraktär och kostnaderna kopplade till dessa.
Läs mer om kostnader av socialfondskaraktär i handboken på Tillväxtverkets webbplats.
http://eu.tillvaxtverket.se/planera/grundlaggandeforutsattningar/sarskildaprojekttyperochakti
viteter/aktiviteteravsocialfondskaraktar.4.2fb5ad0e14c58098b74e26d9.html

9. Beskriv eventuella aktiviteter som genomförts utanför programområdet
Beskriv vilka aktiviteter som genomförts utanför programområdet
redovisningsperiod och varför

10. Övriga kommentarer
Ange eventuell ytterligare
uppmärksammas

information

om

projektet

och

dess

under

resultat

11. Underskrift
Lägesrapporten ska skrivas under av person som är behörig att företräda projektet.

Namnförtydligande
Leif Tyrén

Datum:
2016-07-13
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