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Coompanion är en rådgivande organisation för människor som vill starta verksamheter
tillsammans, i kooperativa eller liknande verksamheter. Vi finns på 25 platser i landet och är
representerade i Sveriges samtliga län. Coompanion ger människor som vill förverkliga idéer
tillsammans skräddarsydd information, rådgivning och utbildning - från idé till framgångsrik
verksamhet. Coompanion har ca 100 medarbetare samt ägs och styrs lokalt av över 1100
medlemmar vilka precis som vi, vill verka för ett demokratiskt samhälle där samarbete och
engagemang är rena drivhuset för ekonomisk, social och hållbar tillväxt. Coompanion startar
ca 500 nya kooperativa eller liknande verksamheter årligen och bidrar till utvecklingen av ca
2 500 kooperativa eller liknande verksamheter årligen. Coompanion välkomnar möjligheten
att yttra sig över Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027, men efterfrågar
förtydliganden om civilsamhällets och den sociala ekonomins roll i arbetet samt en
genomsyrande koppling till EUs hållbara tillväxtprogram – den Gröna given.
Coompanion Sverige stödjer förslaget om strategisk inriktning under målet om Ett smartare
Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling (PO1) med satsningar på forskning
och innovation, digitalisering, cirkulär ekonomi och innovationsförmåga i stad- och på
landsbygd. Vi välkomnar särskilt målet om en livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter
till företagande, arbete, boende och välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela
landet. Coompanion efterfrågar ett förtydligande om civilsamhällets och den sociala ekonomins
vikt i detta arbete och föreslår följande lydelse: Forsknings- och innovationsarbete i
samverkan med näringslivet och offentlig sektor och den sociala ekonomins
organisationer på lokal, regional och nationell nivå är fortsatt viktigt.
Det gläder oss att målet om Ett grönare och koldioxidsnålare Europa (PO2) tydligt finns med i
Partnerskapsöverenskommelsen, utifrån både ett cirkulärt ekonomiperspektiv som ett
landsbygdsperspektiv. Coompanion stödjer prioriteringarna om energiomställning för att nå
miljö- och klimatmålen, främst genom energibesparing och teknikutveckling med nya lösningar
och innovationer utifrån regionala förutsättningar. Vidare stödjer vi den strategiska
inriktningen mot en cirkulär ekonomi och upplever att området väl faller inom ramen för EUs
hållbara tillväxtstrategi, Den gröna given. Coompanion efterfrågar dock ett tillägg i den
strategiska inriktningen så den tydliggör nya organisationsformer för hållbar
produktion och konsumtion, i form av främjande av t.ex. solcellskooperativ,
delningsekonomi och omställningsrörelser.
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Coompanion Sverige håller med om målen i ett mer sammanlänkat Europa (PO3) och
understryker särskilt vikten av tillgång till bredband med hög överföringskapacitet för hållbar
tillväxt och levnadsvillkor i glesa områden. Vi vill här särskilt understryka den roll som
bredbandsföreningar, vår tids konsumentkooperativ, spelar för genomförandet av detta.
Companion Sverige stödjer förslaget om ett mer socialt Europa (PO4) och den strategiska
inriktningen om att främja livslångt lärande, flexibla möjligheter till kompetenshöjning,
omskolning och övergång mellan utbildning och arbete. Detta ser vi som särskilt viktiga
prioriteringar utifrån konsekvenserna på arbetsmarknaden av Covid-19, i enighet med
analysen i Partnerskapsöverenskommelsen. Vi förutsätter att folkbildningsförbund och
folkhögskolor ingår i den definitionen ” utbildningssystemet” som används i utkastet.
Likaså saknar vi konkreta skrivningar om hur den målgrupp som står långt från
arbetsmarknaden ska säkerställas rätt verktyg och förutsättningar till egenmakt och
självförverkligande. Detta är något som den sociala ekonomin bidrar inom.
Gällande det särskilda målet för FRO, håller vi med om analysen och målet att göra det möjligt
för regioner och människor att hantera de sociala, ekonomiska och miljömässiga
konsekvenserna av omställningen till en klimatneutral ekonomi.
Coompanion Sverige håller med om skrivningarna och analysen i val av policy, samordning och
komplementaritet.
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