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Sveriges demokrati – värd att värna varje dag 
Coompanion Kalmar län, i likhet med Coompanion Sverige, ställer sig bakom uppropet från 

Kommittén Demokratin 100 år. Kommittén verkar på uppdrag av regering och riksdag.  Vi 

skriver under demokratideklarationen för att sprida kunskap om och ge inspiration för att 

värna landets demokrati. Som representanter för människor och företag i samverkan vill vi 

verka för en jämlik och demokratisk samhällsutveckling genom entreprenörskap präglat av 

hållbarhet och kooperation. 

 Kooperationen som företagsform har en särställning eftersom den bygger på medlems-

demokrati, öppenhet och allas lika värde. Under demokratiåret fördjupar vi arbetet för 

vår demokrati i bland annat vårt projekt ”Samverkansplattform Kalmar län”. Inom ramen för 

det arbetet vill vi få till stånd en regional strategi mellan idéburen och offentlig sektor, en 

överenskommelse för samarbete, förståelse och dialog. Vi är övertygade om att det stärker 

demokrati och medborgarinflytande på alla nivåer och i framtiden. Coompanion samverkar 

med andra etablerade kooperationer i länet genom det vi kallar Kooperativ kraftsamling i 

Kalmar län. Tillsammans sprider vi information om demokratiska företag. 

Överenskommelsen knyter an till Agenda 2030 och FNs sjutton globala mål. Målen belyser 

bland annat vikten av att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför. En utvecklad 

demokrati är en förutsättning för att dessa mål även ska kunna genomföras lokalt i Kalmar 

län. Därför stödjer Coompanion Kalmar län helhjärtat uppropet och vill verka i dess anda! 

 

Vi kommer att arbeta med följande aktiviteter under demokratiåret 2021: 

Externa åtaganden 

- Ta fram material om demokratiskt företagande och kooperation riktat till 

ungdomar och särskilt till UF (Ung Företagsamhet) med vilka vi samarbetar 

 

- Seminarium med tema Demokrati tillsammans med Kooperativ Kraftsamling  

 

- Föreläsningar av deltagare i Samverkansplattform Kalmar län med inriktning på 

demokrati och tillgänglighet   

  

Kommunikativa åtaganden 

- Genom medial kommunikation sprida uppropet till allmänhet och beslutsfattare 

 

- Verka för att fler organisationer och sammanslutningar ställer sig bakom uppropet  
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Interna åtaganden 

Coompanion Kalmar län arbetar med horisontella principer som naturliga inslag i 
verksamheten där jämlikhet och demokrati är i fokus. Coompanion har en policy med 
checklistor för dessa frågor vilket utgör en grundbult i föreningens löpande arbete.  

Kooperativa företag har demokratiska processer där medlemmarnas mening får ett tydligt 
genomslag. Processerna ska på ett öppet och transparant sätt främja medlemmarnas 
medverkan i olika forum och ge möjlighet till påverkan och insyn i verksamheten. 
Medlemmarna utser också representanter till de högsta beslutande organen. Styrelsen ska 
kontinuerligt utvärdera företagets demokratiska organisation och vid behov initiera 
förändringar. I Coompanion Kalmar läns affärsplan för 2021 framgår tydligt vilka mål från 
Agenda 2030 som är i fokus. Inom Samverkansplattform Kalmar län arbetas det 
framföralltmed Mål 8 i Agenda 2030. Det målet handlar om varaktig, inkluderande och 
hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor 
för alla. Inom ramen för Samverkansplattform Kalmar län kommer det under året att tas 
ett politiskt beslut på regional nivå om en regional strategi, en Överenskommelse mellan 
idéburen och offentlig sektor.  

 

 


