
Coompanion Fyrbodal undertecknar Deklaration för en stark demokrati 

Organisationens interna åtagande 

Under 2020 gör vi i Fyrbodal, förutom de gemensamma satsningarna i hela organisationen, 

en extra satsning för att sprida och inspirera till stärkt demokrati genom att: 

Utbildar styrelse och medarbetare i Coompanionorganisationens gemensamt framtagna 

värdeord; demokrati, jämlikhet, entreprenörskap och hållbarhet. Därefter hur dessa vidare ska 

implementeras i verksamheten. 

Säkerställer att alla medarbetare som arbetar med rådgivning är diplomerade i enlighet med en 

gemensamt framtagen utbildning i organisationen. Alla rådgivningar ska anpassas efter 

mottagaren och präglas av demokrati och jämlikhet. Till hjälp för kvalitetssäkring finns en 

framtagen checklista. 

Organisationens externa åtagande 

Satsa extra på utrikes födda kvinnors företagande i projektet Yalla Trappan i Mellerud. 

Förutom företagande får deltagarna praktiskt lära och träna hur det svenska samhället 

fungerar, däribland demokrati på olika plan. Målsättningen är att kunna implementera detta 

koncept på fler håll i området. 

Öka kunskapen om möjligheten att gå samman att både bygga och bo mer hållbart 

tillsammans, då vi står inför en rad utmaningar när det gäller bostadsförsörjningen. Kopplat 

till detta handlar det även om hur våra bostadsområden och boendelösningar utformas för att 

motverka segregation, ofrivillig ensamhet och ohållbar spekulation. Detta bidrar till mer 

gemenskap i boendet, att hålla boendekostnaderna nere samt främjar ekologiskt hållbarhet. 

Dessutom bidrar den kooperativa organiseringen till en ökad demokratisk medvetenhet. 

Organisationens kommunikativa åtagande 

Synliggör demokratiskt företagande genom att skriv minst två debattartiklar för spridning 

regionalt för att synliggöra hur företag kan drivas professionellt, demokratiskt, jämställt och 

hållbart där överskott återinvesteras i verksamheten. Målgruppen är de som inte känner till 

kooperation samt beslutsfattare på lokal och regional nivå. 

Öka närvaron på sociala medier om de aktiviteter vi bedriver, med målsättningen att få fler 

som följer oss. 

Detta och mycket mer gör den fina verksamhet jag har förmånen att få vara ordförande för. 

Trollhättan i september 2020 

Karina Lindgren 



 

Om aktören Coompanion Fyrbodal 

Coompanion finns i hela landet och delfinansieras genom Tillväxtverket för att ge avgiftsfri 

rådgivning, information och utbildning för kooperativ utveckling samt lokalt och regionalt 

utvecklingsarbete. 

Vi arbetar bland annat med grupper som går samman och t ex löser hållbar energiförsörjning, 

service på landsbygden, fiberföreningar, byggemenskaper mm. Coompanion utvecklar även 

lösningar för tex medarbetarövertagande vid generationsskiften och digitala 

plattformskooperativ där användarna äger sin data och bestämmer villkoren. 


