
1

Verksamhetsberättelse 
& årsredovisning

2021



2

Ordföranden  
har ordet 
Ännu ett år har gått - ett 
mycket unikt år som sä-
kert kommer att gå till 
historien som ”Coro-
naåret, skrev jag våren 
2021 - nu våren 2022 
vet vi att även året 2021 
har varit ett år då vi påver-
kats av pandemin. 

Vi har oförtrutet fortsatt arbeta i ett 
”mikroperspektiv” som vi gör inom fon-
dens arbetsfält innehållande olika utma-
ningar, precis som det gör för våra kundfö-
retag som ständigt ska se till att vardagen 
fungerar. Men det är nog så intressant att 
se hur de mindre verksamheterna och  
projekten växer fram. 

Vi är också med och skapar framgång 
på det individuella planet, framgång hos 
kundföretaget stärker de personer som 
finns knutna till verksamheten.

Våra små medel som finns att tillgå i sam-
band med ansökan till Mikrofonden, ger 
uppväxling och utveckling inom respektive 
förening. Öka kunnandet inom affärsmäs-
sighet stärker oss alla. 

Så trots ett annorlunda år även 2021 kan 
vi konstatera att Mikrofonden Väst bidrar 
oavbrutet att stärka individer till målupp-
fyllelse och personlig utveckling i kombina-
tion med att utveckla sin affärsidé. 

I en förhoppning för framtiden arbetar vi 
med att söka mer kapital för en större ka-
pitalbas. 

 
Väl mött!

Carin Ramneskär

Under år 2021 har MIkrofonden Väst:

• Stöttat 44 st företag och föreningar 
kring finansiering

• Förvaltar 27 aktiva investeringar om 
drygt 4,8 mkr

• Varav nästan 1,6 mkr i 9 verksamheter

• Genomfört 18 informations- och  
kunskapshöjande insatser

Året i korthet 
Under året har Mikrofonden Väst bidragit 
till att en bredd av sociala företag och 
idéburna verksamheter, som möter lokala 
behov eller större samhällsutmaningar, 
fått tillgång till finansiering. Utöver att 
informera och öka kunskap kring finansie-
ringslösningar har Mikrofonden Väst varit 
ett viktigt verktyg för de sociala företag, 
samhällsentreprenörer och idéburna verk-
samheter som genom en investering fått 
hjälp att klara sitt kapitalbehov. Det fort-
satta samarbetet med Coompanion har 
varit centralt för att kunna möta behovet 
av rådgivning, stöd kring affärsutveckling 
och vägledning kring finansieringslösning-
ar. Under 2021 har vi fortsatt vara digitalt 
tillgängliga och ökat vår synlighet. Vi har 
varit nåbara via fler kanaler och haft ett 
stort antal digitala vägledningar, vilket 
också underlättat tillgängligheten för 
verksamheter i hela regionen. Vi har även 
medverkat i och medarrangerat en rad 
digitala konferenser och seminarier, vilket 
har gett större spridning och räckvidd i 
både regionen och nationellt. 

Verksamhetsberättelse & 
årsredovisning

Mikrofonden Väst ek. för.
1 januari 2019 – 31 december 2019

4,8 
milj.27 

inv.

44 
st.
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Mikrofonden Väst är en ekonomisk förening med över 
70 ägare, främst från den sociala ekonomin i Västra Gö-
taland. Vårt syfte är att stödja utveckling och tillväxt av 
företag och verksamheter inom den sociala ekonomin i 
Västra Götaland genom att erbjuda finansiella verktyg 
och kunskap. Målet är att öka tillgången till finansiering 
för den sociala ekonomin, stärka den ekonomiska, mil-
jömässiga och sociala hållbarheten i verksamheterna vi 
investerar i och därigenom bidra till ökad samhällsnytta 
och i förlängningen en hållbar och inkluderande region. 

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848

2021 fick Mikrofonden pris från Svensk kooperation för Årets 
kooperativa utveckling i Sverige och i motiveringen till priset 

framhölls; “Mikrofonden Sverige finansierar och investerar 
i kooperativa och sociala företag, och gör därmed en viktig 

insats för kooperativ utveckling i hela Sverige”

Jan Svensson, Mikrofonden, med Svensk kooperations pris för Årets kooperativa utveckling i Sverige
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Sammanfattning

Under 2021 har vi fortsatt investera i och stödja utveck-
lingen av den sociala ekonomins företagande och verk-
samheter i Västra Götalandsregionen. Pandemin har slagit 
hårt mot många sociala företag och föreningar och vi har 
märkt av ett akut behov av stöd kring finansierings- och 
likviditetsutmaningar men också att många inte vågat sat-
sa och göra investeringar. Genom vår snabba anpassning 
och fortsatt aktiva arbete under pandemin har vi genom 
digital närvaro och synlighet exempelvis via webbinarier 
samt medverkan och samverkan kring digitala konferen-
ser arbetat med att informera om våra finansieringsmöj-
ligheter, väglett föreningar, kooperativ och sociala företag 
i att hitta kapital och säkerställa sina investeringsbehov. 

Tack vare medlemmarnas insatser och investeringar samt 
kapitaltillskottet från Göteborgs Stad, ett villkorat lån från 
Business Region Göteborg, har Mikrofonden Väst nu ak-
tiva investeringar om 3 275 000 kr i totalt 19 sociala före-
tag och verksamheter inom den sociala ekonomin. Varav 
7 investeringar beviljades under 2021. Totalt investerades 
1 593 000 kronor i social ekonomi i Västra Götaland under 
2021 (varav 605 000 kr Mikrofonden Väst, 880 000 kr 
Mikrofonden Sverige och 100 000 kr Stiftelsen för koope-
rativt nyföretagande). 

Tack vare samarbetet med Mikrofonden Sverige, som 
ibland går in och tar eller delar risken med Mikrofonden 
Väst, samt vårt uppdrag att handlägga investeringar från 
Stiftelsen Kooperativt Nyföretagande, har vi nu 27 utestå-
ende investeringar om totalt 4 823 000 kr, varav totalt 9 
investeringar (2 stycken med kapital från Stiftelsen) under 
2021. 

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848
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Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848

För att kunna informera och stödja verksamheter i hela 
regionen, ge det stöd som behövs innan och under in-
vesteringsprocessen och utveckla verksamheten har pro-
jektstödet från Västra Götalandsregionen varit oerhört 
viktigt. Vi är stolta över att de flesta av våra investeringar 
tydligt bidrar till de långsiktiga prioriteringarna i Västra 
Götalandsregionens utvecklingsstrategi 2021-2030. Un-
der 2021 gjordes investeringar i en bredd av sociala fö-
retag, från arbetsintegrering och nya bostadslösningar, 
som bidrar till ökad inkludering och innovationskraft, till 
cirkulära affärsmodeller som kan bidra till en mer hållbar 
region. Investeringen i det sociala företaget Open Play 
fungerande som en katalysator som möjliggjorde att fö-
retaget fick tillgång till fler investeringar och finansiering 
och på kort tid kunde gå från prototyp till att skala upp 
sin hälsofrämjande delningslösning för fritidsutrustning 
i parker och etablera ett första kommunalt samarbets-
avtal med Göteborgs stad. Vi kan nu fortsätta stödja fler 
innovativa verksamheter i hela regionen tack vare att vi 
under slutet av 2021 beviljades ett nytt 3-årigt stöd från 
Västra Götalandsregionen. Under 2021 arbetade vi även 
för att ytterligare stärka vårt kapital samt hitta fler källor 
för att säkra medel för drift och utveckling. 

Piffl (Open Play) 
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Förstärkt kommunikation & marknadsföring

För att nå vår målsättning om ökad kännedom och synlig-
het i hela regionen satsade vi under 2021 på att förstärka 
vår kommunikation och marknadsföring. Genom att i kor-
ta filmer och inlägg lyfta fram en bredd av verksamheter 
och sociala företag som Mikrofonden Väst investerat i på 
olika sätt har vi både synliggjort våra kunder och tydlig-
gjort vad vi kan erbjuda. Vi har också satsat på synlighet 
i nya kanaler och integrerat vår webbsida som en del av 
Mikrofonden Sveriges tillgänglighetsanpassade webbsi-
da, där vi också börjat bygga upp ett resursbibliotek för 
att dela och sprida kunskap kring finansiering. 

Under 2021 nådde vi också en bredd av målgrupper i re-
gionen och landet genom att vi varit medarrangörer till 
digitala event såsom Stora Sociala Företagsdagen, som i 
år även syntes genom SKRs Innovationsvecka, Lokaleko-
nomidagarna, Kooperativa veckan, Hållbarhetsfestivalen 
samt Socialt byggande, som hölls fysiskt i Floda i novem-
ber 2021. Vi fick också synlighet och nya förfrågningar 
via vår samverkan med bla Coompanion, Ekobanken, JAK 
Medlemsbank och det slutarbete, bland annat en finan-
sieringsguide, som Mikrofonden 
bidrog till i Vinnova-projektet Di-
vercity. Genom vårt nära samar-
bete och bidrag till Mikrofonden 
Sveriges arbete har vi också kun-
nat skapa synergier kring större 
samarbetsprojekt kring arbets-
integrerande sociala företag, ut-
veckling av ekosystemet samt 
finansieringslösningar kring nya 
former av sociala och kooperati-
va bostadslösningar.

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848

https://mikrofonden.se/resursbibliotek/ 


7

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848

Sju nya medlemmar 
 
Verksamheten har under 2021 omfattat en 40% verk-
samhetsledare och utöver det har samarbete med bla 
Coompanion i Västra Götlandsregionen och projekt 
såsom Mikrofonden Sveriges medverkan i ett Vinno-
va-projekt förstärkt vårt arbete. Styrelsens engage-
mang, inte minst i beredningsarbetet kring investe-
ringar, har också möjliggjort och utvecklat vårt arbete 
under året. 7 nya medlemmar gick in i vår ekonomiska 
förening under 2021 och vi är därmed totalt 71 st. 

Vi fortsätter vårt arbete att synliggöra Mikrofonden regi-
onalt och nationellt för att öka antalet medlemmar och 
investeringar i den sociala ekonomin. Vi har även goda 
kontakter med kommuner och andra investerare för att 
sprida och föra fram olika möjligheter kring finansiering 
och drivande av sociala företag. Mikrofonden investerar 
där få andra investerare gör och är en vägvisare framåt

4,8 
milj.27 

inv.

44 
st.
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Mikrofondens erfarenhetsrapport & 
forskning som stödjer vårt arbete

Mikrofondens Erfarenhetsrapport 2021 baserar sig på en 
bredd av rapporter och underlag och visar på de behov 
Mikrofonden bidrar till att möta. Rapporten tydliggör att 
det tyvärr är vanligt att sociala företag har svårt att få 
lån eller beviljas lån på samma villkor som andra företag. 
Sociala företag är ofta små, vill bidra till att möta sociala 
och/eller miljömässiga samhällsutmaningar och har ofta 
innovativa ideér och affärsmodeller. Ibland finns poten-
tial att testa och utveckla nya sociala innovationer. Just 
detta gör dock också att det kan krävas innovativa finan-
sieringslösningar, bred kunskap, tex om fler associations-
former såsom ekonomiska föreningar och om hållbarhet i 
flera dimensioner, samt mer stöd från stödstrukturen. Mik-
rofonden ser att dessa företag också ofta behöver relativt 
mindre krediter. Affärsbanker och andra traditionella fi-
nansinstitut betraktar inte de sociala företagen som lön-
samma när de vill låna låga belopp. Det gör att man som 
socialt företag blir dubbelt exkluderad vilket Mikrofonden 
vill arbeta för att undvika. 

“Genom att möjliggöra för sociala företag att kunna etable-
ra sig och växa på marknaden stärks den tredje sektorn vil-
ket bidrar till utveckling, där är Mikrofonden i framkant.”

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848

”Mikrofonden har fått en speciell 
ställning inom finansmarknaden 

på grund av den nisch vi har 
valt, det har också gett oss ett 
“försprång” och medverkat till 
möjligheten att lyfta frågor om 
finansiering för sociala företag 

på en större arena.”  

https://mikrofonden.se/wp-content/uploads/2022/01/Erfarenhetsrapport_Mikrofonden.pdf
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Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848

Mikrofondens erfarenhet och arbete får stöd i forsknings-
rapporten European Social Enterprise Monitor report 
som kom i maj 2021. ESEM-rapporten visar på kapital- 
och kunskapsbehov: “Det som sociala företagare i under-
sökningen pekade ut som verksamhetens största hinder 
är tillgången till uthållig finansiering med förståelse för 
sociala företags verklighet. 52% uppger brist på långsik-
tigt kapital, 48% bristande förståelse för sociala företag 
hos finansiärer, och 46% bristen på finansieringsmöjlig-
heter när verksamheten väl etablerats.” I rapporten po-
ängteras också behovet av och intermediärers roll för att 
hjälpa sociala företag hitta vägar runt utmaningar såsom 
finansiering.

“Intermediärer som möjliggör samverkansarenor och 
bygger broar inom ekosystemet för att hjälpa sociala 
företag att hitta vägar runt utmaningar som finansie-
ring, kompetensutvecklings- stöd, juridiska former och 
komplexa affärsmodeller samt regelverk har i många 
andra länder spelat en viktig roll för att möjliggöra so-
ciala företagares navigering och möjlighet till uppskal-
ning. Sverige har stor outforskad potential här.”

Erfarenhetsrapporten och 
ESEM-rapporten visar på att vi 
möter ett reellt behov och en 
nisch på marknaden med stor 
utvecklingspotential. Det som 
skiljer Mikrofonden från andra 
traditionella investerare är att 
Mikrofondens kunskap om och 
förståelse för den typen av verk-
samheter vi investerar och vårt 
arbete för att skapa möjligheter 
och tillgång till finansiering.
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Samhällsnyttan i fokus

Vi arbetar med ett värdeskapande i det vi gör och ser 
inte bara till det finansiella resultatet, utan även till den 
samhällsnytta som företaget bidrar med och som enligt 
oss i ett längre perspektiv blir lönsamt både ur finansiell 
synpunkt och ur samhällets synvinkel. Vår inställning och 
erfarenhet är att personer som gör olika insatser i ett soci-
alt företag behöver avlastas vad gäller det ytterligare per-
sonliga ekonomiska ansvar som ofta blir konsekvensen av 
att driva ett socialt företag. Som enskild person får man 
idag ta en stor privatekonomisk risk om man vill bidra till 
samhällsnytta genom ett socialt företag. Det vill vi vara 
med och ändra på.

Det är vår erfarenhet att hjälp med tidig finansiering gyn-
nar de sociala företagen. Då kan företagen koncentrera 
sig på kärnverksamhet, arbetsmiljö, att behålla och möj-
liggöra arbetstillfällen. Samtidigt kan vi även se att hjäl-
pen med tidig finansiering leder till snabbare utveckling 
för de här företagen. De företag vi hjälper ekonomiskt 
slipper att oroa sig för sin löpande ekonomi och kan is-
tället helhjärtat koncentrera sig på sin uppgift, att serva 
samhället.

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848

Vägen ut! kooperativet startades 
2002 och är idag Sveriges största 
franchisekedja av sociala företag, 
som säljer miljövänliga produkter 
och tjänster där man samtidigt ska-
par arbete åt människor som står 
långt ifrån arbetsmarknaden. Flera 
garantier vid olika tidpunkter har 
hjälpt till att lösa invest ringsbe-
hov och man har även fått stöd för 
hyresgaranti. Konsortiet har idag ca 
130 anställda och över 200 perso-
ner i arbetsträning.
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Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848

Samverkan under 2021

Vårt arbetssätt i Mikrofonden utgår ifrån samverkan, med 
våra medlemmar, den sociala ekonomins organisationer, 
offentliga aktörer, andra aktörer och företag. Vi kan då, 
trots begränsade resurser, bidra till att stötta många soci-
ala företag och verksamheter i hela regionen, genom kun-
skap, vägledning till finansieringslösningar, kontakter med 
finansiärer och direkta investeringar. 

“Vårt arbete fungerar som en katalysator som kan till-
gängliggöra mer kapital, öka intresse och kunskap hos 
fler aktörer och som effekt av detta leda till fler sociala 
investeringar i nya och växande sociala företag.”

Under 2021 har vi samverkat och inlett dialog och sam-
arbete med en bredd av aktörer i Västra Götalandsregio-
nen. Coompanion-kontoren i Göteborgsregionen, Fyrbo-
dal, Skaraborg och Sjuhärad, samt Hela Sverige ska Leva, 
spelar en central roll för Mikrofondens möjlighet att nå 
ut och bidra till att möta finansieringsbehov. Rådgivning-
en ger också det kompletterande stöd som ofta behövs 
kring ekonomi och ekonomiska underlag, verksamhetens 
finansiering och utveckling av den affärsmässiga hållbar-
heten. Mikrofonden kan i sin tur stå för fördjupad kunskap 
och finansiering och är i sin tur ett viktigt verktyg och 
komplement till rådgivarstrukturen, precis som Almi.
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Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848

I Göteborgsregionen har vi fortsatt stärka vår samverkan 
med Business Region Göteborg, som också är repre-
senterad i Mikrofonden Västs styrelse. Bland annat har 
samarbete skett kring utveckling av vår due diligence 
strategi och vår process kring bedömning av ekonomisk 
hållbarhet hos de som söker investering. Vi har också 
samarbetat nära Mikrofonden Sverige under året och 
växlat upp det strategiska arbetet för att gå från totalt 
34 mkr till en målsättning om 100 mkr inom hela Mik-
rofonden-systemet nationellt. För att nå detta söker vi 
aktivt efter långsiktigt och tålmodigt kapital från nya 
medlemmar och partners som vill göra långsiktiga im-
pact-investeringar och bidra till samhällsnytta. Som ett 
led i att få fler finansiella aktörer att aktivt bidra till att 
öka tillgången till finansiering för våra målgrupper och 
öka våra resurser till kunskapshöjande insatser har vi 
under året inlett dialog och samarbete med bland andra 
Första Sparbanken i Göteborg och Sparbanken Sjuhärad. 

Internationell samverkan har också utvecklats under året. 
Vi har varit del av projektet Easi technical assistans finan-
sierat inom EU Kommissionen som gett möjlighet till ut-
bildning, erfarenhetsutbyte, stöd och expertis, där Mik-
rofonden är en av ca 30 deltagande europeiska sociala 
investerare. Vi har också blivit inbjudna till Social Capital 
Market Assembly, USA, och därmed fått tillgång till soci-
ala investerare och rådgivare i USA och runt om i världen, 
ett sätt att ge oss tillgång till omvärldsbevakning, trender 
och rapporter kring impact investments.
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Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848

Mikrofonden och Globala målen

Mikrofonden Väst verksamhet relaterar till 
Globalt mål nr 8 om Anständiga arbets-
villkor och ekonomisk tillväxt. Det gör vi 
genom delmål: 8.10 Tillgång till bank- och 
försäkringstjänster samt finansiella tjänster 
för alla. 

Vi relaterar även till Globalt mål nr 9 om 
Hållbar industri, innovationer och infra-
struktur. Det gör vi genom delmål 9.3 Un-
derlätta tillgången till finansiella tjänster 
och marknader. Vi stärker de inhemska fi-
nansinstitutens kapacitet att främja och 
utöka tillgången till bank-och försäkrings-
tjänster samt finansiella tjänster för alla. Vi 
stödjer alltså detta mål genom att vi er-
bjuder finansiella verktyg och underlättar 
kapitalförsörjning till föreningar och koo-
perativ.
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Därför behövs Mikrofonden Väst
Det finns ett stort behov av garantier, finansiering och investeringar inom social ekono-
mi i Västra Götaland, liksom ökad kunskap kring finansiering och ekonomi. Dessutom har 
många företagsfrämjande aktörer, banker och finansiärer bristande kännedom och förstå-
else för företagande och verksamheter inom den sociala ekonomin, vilket gör att de söker 
sig till Mikrofonden Väst.

Vårt värde är att fler verksamheter startas och att aktörer inom social ekonomi kan växa 
och i sin tur leverera ännu större social nytta. Särskilt grupper som står utanför samhället 
och arbetsmarknaden (t.ex. på grund av arbetslöshet, sjukdom eller att man nyligen kom-
mit till Sverige) kan få möjlighet till inkludering i samhället, bättre hälsa och livsvillkor.

• Trots det stora behovet och intresset för sociala företag har de ofta svårt att få lån. 
Detta kan bero på att traditionella banker ofta har dålig kunskap om formen ekonomisk 
förening och den sociala ekonomins verksamheter, syften och drivkrafter. En garanti 
från Mikrofonden Väst kan göra hela skillnaden!.

• Ekonomiska föreningar har svårare att få rätt stöd och finansiering.

• Ideella föreningar och kooperativa företag som startas av personer med utländsk bak-
grund har ofta svårt att nå fram till bankerna och möta kravet på säkerheter. 

• Idrottsföreningar har efterfrågat hjälp med finansiering..

• Kulturföreningar, kooperativ och föreningar inom kulturella- och kreativa näringar, som 
tillför stor kulturell och social nytta, kan ha svårt att få fram säkerhet för lån eller likvidi-
tet innan rekvirering av projektmedel.

• Föreningar och kooperativ som har god tillväxt kan ha behov av ökad tillgång på likvida 
medel för att inte tillväxten ska hämmas. Till exempel när de driver EU-projekt.

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848
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Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
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Garantier och investeringar 2021
Mikrofonden Väst förvaltar nu totalt 27 aktiva investeringar, varav 7 nya beviljades 
under 2021 och totalt 9 stycken under året, inklusive de investeringar som möjliggjorts 
genom kapital från Stiftelsen för kooperativt nyföretagande.

Open play AB
Socialt företag som utvecklat delningsplattformen Piffl och tillgängliggör 
sport- och fritidsutrustning i parker i syfte att bidra till bättre folkhälsa och 
minskad konsumtion. 

Bokalen ek. för.
Startat hållbart café för att bjuda in till inkluderande möten på Hisingen i  
Göteborg. Har planer på att anordna temakvällar med fokus på kultur och 
konst och rikta sig till ungdomar från förorten.

Byar & Kvarter ek. för.
Kooperativt fastighetsbolag som köper, bygger, hyr ut och förvaltar hus där 
människor kan bo i hållbara bo gemenskaper. Mikrofonden har gått in som in-
vesterande medlem med insatser och gett stöd kring utveckling av crowdfu 

ding. 

Grolanda bygdeförening 
Driver en bygdegård som ligger mitt i Grolanda, mellan Herrljunga och Falkö-
ping, en träffpunkt för föreningar, privatpersoner och företag i bygden.

Ruter Allservice ek. för.
Ett kooperativ som hjälper andra företag och privatpersoner att bli mer håll-
bara. Genom att erbjuda flytt & transport, städ & röj, trädgård & utemiljö samt 
second hand. Mikrofonden har gått i garanti för billeasing.ding. 

Fyrfota Äventyr ek. för.
Arbetsintegrerat socialt företag, bedriver hundpassning och hunddagis.  
Garanti för kontokredit på Ekobanken.

Inclusive Business Sweden
IBS stöttar organisationer i att utveckla hållbara affärsmodeller för de ca 4,5 
miljarder människor som lever på mindre än 8 USD per dag – den så kallade 
basen av pyramiden; BoP. Mikrofonden har gått i garanti för ett EU-projekt.

Odlingsbolaget Svalan AB
Ett delägt företag som odlar och säljer grönsaker. Mikrofonden har ställt ut en 
garanti för en kontokredit om 3 år från Ekobanken.

Karriär-Kraft Nästa Steg ek. för.
Föreningen, som är ett Arbetsintegrerat socialt företag/kooperativ,  bedriver 
daglig verksamhet enligt LSS i samverkan med Göteborgs kommun och Ar-
betsförmedlingen och har flera typer av arbetsträningsplatser för personer 
med funktionsnedsättning. Garanti mot ett banklån.
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Vad våra medlemmar säger

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848

”Tack vare Mikrofonden 
så kunde vi få alla eko-
nomiska bitar på plats 
och en möjlighet att 

göra vår dröm en verk-
lighet. Idag är vi i full 

gång som verksamhet, 
en del av Vägen ut!”

Fyrfota Äventyr

”Möjligheten att få hjälp 
med borgensåtagande 
från Mikrofonden har 

haft en avgörande bety-
delse för utvecklingen av 
vår verksamhet. Vi är en 
ideell förening som tidi-
gare haft svårt att få lån 
på traditionella banker”.

Förskola i Helsingborg
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Ta kontakt med  
Mikrofonden Väst

Jan Svensson
Verksamhetsledare

info@mikrofondenvast.se
0733-725 000

www.mikrofondenvast.se
facebook.com/mikrofondenvast

Besöksadress
YESBOX, Gamlestadsvägen 4, Hus 
B13, Göteborg

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2021 
Mikrofonden Väst - Org nr: 769613-7848

Ett arbete som fortgår...

För att sociala företag ska bli morgondagens marknad måste inte 
bara traditionella banker och finansinstitut ändra sin agenda. Det 
krävs även att politiken ändrar sitt synsätt och främjar sociala inves-
teringar framåt. Mikrofonden ser att för att få långsiktigt hållbara 
verksamheter behöver det finnas enkla möjligheter till etablering 
däribland alternativa möjligheter att få finansiering. Även om stats-
makterna lyfter fram olika strategier för sociala företag behövs det 
andra lösningar för att möta framtida samhällsutmaningar. Där är 
Mikrofonden en part som redan idag kan göra detta och också bi-
drar till det genom att tillföra resurser som är avgörande för områ-
dets utveckling. 

Mikrofonden har påbörjat ett arbete som fortgår, vi ser vikten av att 
fortsätta det samtidigt som vi ständigt utvecklar våra verksamheter, 
metoder och möjligheter. Vi vill fortsätta att driva frågorna inom de 
trender som vi i den här rapporten har sett är viktiga att fortsatt arbeta 
med. Kunskap och spridning om sociala företags samhällsnytta, hitta 
godtagbara sätt att mäta effektivitet, sociala värden och vinster, och att 
främja den lokala etableringen. 

Med en sammanfattande mening; vi vill medverka till att minska 
den finansiella exkluderingen av sociala företag och den processen 
fortgår ständigt. 



18

Årsredovisning
för Mikrofonden Väst ek. för

Räkenskapsåret 2021

Org. nummer 
769613-7848
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