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 Kommunstyrelsen 
 

Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om att stötta framväxten av sociala 
kooperativ genom aktivt medlemskap i Coompanion Uppsala län 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen 
 
Ärendet 
Ulrik Wärnsberg (S) föreslår i motion, väckt den 26 november 2012, att kommunfullmäktige 
beslutar att Uppsala kommun ska vara en aktiv medlem i Coompanion Uppsala län med syfte 
att på ett positivt sätt bidra till att stärka den sociala ekonomin så att fler kooperativ kan 
etableras bland annat utifrån kommunens ansvar för arbetsmarknads- och 
sysselsättningsfrågor. Motionen återges i bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Motionen är remitterad till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Nämnden framhåller att  
Coompanion Uppsala län ger stöd till kooperativt företagande med stöd till start av nya 
företag, företagsrådgivning, utbildning, finansieringslösningar, stöd vid offentlig upphandling 
och med social redovisning i länets samtliga åtta kommuner. Ingen kommun i länet är 
medlem i organisationen.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden menar att ett medlemskap får ett symboliskt värde 
men ger ingen förtur till stöd från organisationen. Coompanion är en organisation av intresse 
för nämnden att utveckla samverkan med, men detta förutsätter inte ett medlemskap. Bilaga 
2. Ledamöterna för (S), (MP) och (V) anmäler reservation. 
 
Föredragning 
Näringslivsutveckling bedrivs i samverkan med samtliga företagsstödjande organisationer i 
kommunen och Uppsala kommun bidrar och stödjer verksamheterna på olika sätt då olika 
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behov finns. Coompanion delfinansieras av Regionförbundet i Uppsala län. Organisationen är 
en viktig del i det företagsstödjande systemet och arbetar med företagsrådgivning för 
kooperativa företag men har även kompetens kring socialt företagande.  
 
Sedan starten av Uppsala kommuns företagslots 2006 har Coompanion varit rådgivande 
samarbetspart och delfinansiär. Ett etablerat samarbete finns därmed sedan länge mellan 
Uppsala kommun och Coompanion både kring företagsrådgivning och kring socialt 
företagande. Ett medlemskap i sig innebär inte att samarbetet utvecklas men ger formella 
förpliktelser och därmed vissa kostnader utöver medlemsavgiften.  
 
Med hänsyn till ovanstående föreslås att motionen avslås. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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