
SOCIALA  
EKONOMINS  
UTVECKLINGSPARTNERSKAP

SE Upp!
Vi har stor kunskap om den sociala ekonomin och 
hjälper gärna Er organisation vidare i det arbetet!



SE Upp! 
Se Upp! är ett partnerskap mellan olika idéburna verksamheter –  
till exempel kooperativ, sociala företag, studieförbund och ideella 
föreningar. Det som för oss samman är att vi alla är aktörer inom 
den sociala ekonomin i Östergötland. 

I SE Upp! samarbetar vi för att beskriva, utveckla och stimulera  
den sociala ekonomin och dess: 
•	 betydelse för lokal och regional tillväxt, 
•	 förmåga att stimulera till nyföretagande,
•	 skapa nya arbetstillfällen
•	 och att integrera nya grupper på arbetsmarknaden.

Vad är social ekonomi?
Alla vi som bedriver organiserad verksamhet som i första hand 
har ett samhälleligt ändamål, bygger på demokratiska värderingar, 
har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft och är 
fristående från den offentliga sektorn – det är vi som är den sociala 
ekonomin! Vi är byalag, föreningar, kooperativ, stiftelser och andra 
liknande sammanslutningar. 

Vad gör vi?
Vi är en samordnande kraft på lokal och regional nivå som på olika 
sätt arbetar för att stärka den sociala ekonomins konkurrenskraft. 

SE Upp!:
•	 samarbetar i olika lokala och regionala projekt
•	 bedriver nationella och internationella projekt 
•	 har ett stort engagemang i olika EU-projekt
•	 har politiska kontakter på alla nivåer
•	 sitter med i beslutande grupper på olika nivåer
•	 bjuder in till kompetensutveckling inom olika områden



• arrangerar intressanta konferenser
• deltar i en mängd olika nätverk
• utvecklar varandra genom vårt samarbete

Varför ska er organisation  
vara medlem i Se Upp!?
Som medlem i SE upp! får ni tillgång till ett stort nätverk inom den 
sociala ekonomin – det betyder nya kontakter och nya möjligheter! 
Vi tror inte att ensam är stark. Istället tror vi på att samla resurser och 
kompetenser i ett partnerskap och tillsammans lösa problem som en 
ensam aktör inte kan lösa. Det kan handla om sysselsättning, social 
integration, jämställdhet, ekologisk hållbarhet med mera.  

Det här är några exempel på vad vi erbjuder våra medlemmar:
• tillgång till ett helt nytt nätverk – vi representerar

40 % av länets befolkning!
• möjlighet att delta som samarbetspartner i våra projekt
• kompetensutveckling inom en mängd olika områden

Bli medlem!
Alla som arbetar med social ekonomi är välkomna att bli  
medlemmar i Se Upp! Fyll i bifogad blankett och skicka till:

Föreningen Se Upp!
c/o Coompanion Östergötland
Box 6178, 600 06 Norrköping

Vi skickar därefter en faktura på medlemsavgiften som är 200 kr/år.

Välkommen att kontakta oss! 
Välkommen att höra av Er med frågor och funderingar till 

Camilla Carlsson (Coompanion) på  tlf 011- 19 65 46. 

• samarbetar med Helix Linköpings universitet
• samordnar gemensamt svar på RUPEN



SE Upp!
c/o Coompanion Östergötland
Box 6178 • 600 06 Norrköping

+46 (0)11-19 65 40   
info@seupp.org


