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bemyndigade regeringenaprilbeslut den 19 1990Genom
K.Å.civildepartementet,för Bengt Johansson,chefen

låta särskildtillkalla för analy-utredare attatt en
utvecklingsmöj-kooperativa företagsformensdensera

områdenpå hinderligheter olika ochoch studera pro-
försvårar kooperativ verksamhet.blem som

regeringens bemyndigande förordnadestöd stats-Med av
rådet riksdagsledamotenWallström dagMargot samma

särskildInga-Britt utredare.Johansson som

åt utredningen förordnades fr.o.m. denexperter 17Som
maj departementssekreteraren Kent Ivarsson,1990 pro-

kommunalrådet Kerstin Wallinjektledaren Maud Olofsson,
Westerling.och stadssekreteraren denGunnar Fr.o.m 2

juli förordnades förste sekreteraren1990 Dag Boman som
åt utredningen förord-och fr.o.m den oktoberexpert 24

Erling Kristianssonnades departementssekreterarna och
likaledesAgneta Spetz experter.som

åt utredningen majhar denSekreterare fr.o.m. 7 1990
varit departementssekreteraren Borgström.Bengt
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Utredningen antagithar namnet nyko0p-företagsutred-
ningen.

fåttKooperativa Institutet KOOPi har utredningens
tvåuppdrag genomföra olika studier.att Den stu-ena

boendeområdesanknutendien kooperativ utvecklingavser
studienoch den andra samverkan mellan etablerad och ny

kooperation.

GÅRUtredningen framlägger sitt betänkande VISST DET
iAN delartre den första undertitelndelen, medvarav

innehållerTankar och förslag kooperativa lösningar,om
utredningens överväganden förslag.och andraDenegna

Boendeområdesan-delen betänkandet, undertitelnmedav
innehållerkooperativ utveckling,knuten den ena av

Kooperativa Institutets nämnda studier. Betänkan-ovan
innehållerdet, del studienden3 andra undertitelnmed

kooperationEtablerad kooperativ utveckling.och

fårNykoop-företagsutredningen härmed överlämna betän-
GÅRkandet ANVISST DET SOU Del1991:24. Etablerad3.

kooperation kooperativoch utveckling.

Stockholm den 13 1991mars

Inga-Britt Johansson/ Bengt Borgström
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KOOPERATIVA INSTITUTET
Stockholm 91-01-08

INLEDNING1.

Kooperativa institutet,rapport har utarbetatsDenna av
påKoopi, uppdrag Nykoopföretags-utredningen vidav

Civildepartementet. rapporten belysesI och kommenteras
mellan kooperationsamverkan etablerad och koopera-ny

tion.

tvåkapitel redovisas olika insatserI och tre inom den
kooperationen ietablerade främjasyfte att koopera-ny

tiv utveckling. iDetta sker dels form redogörelserav
varje kooperativ tvåför organisation kapitel samt

redovisning vissa gemensamma/organisationsöver-av
gripande insatser kapitel tre.

tvåsamband medI arbetet med rapporten har enkätunder-
gjorts,sökningar kringden intäkter för de lokalaena

kooperativa utvecklingsgrupperna LKU och den andra
kring attityder till samverkan mellan etablerad och ny
kooperation. Resultaten dessa enkäter kommenteras iav
kapitel sammanställningarfyra. över enkätsvaren redo-
visas bilagor.som

kapitel redovisasfemI ett antal reflektioner och
kringslutsatser etablerad kooperations betydelse för

utvecklingen kooperation.av ny

återfinnsAvslutningsvis intervjuer med fem medpersoner
stor erfarenhet arbete med etablerad kooperation ochav

kooperativ utveckling.ny



dåVarje författare, angiven, självdenna är försvarar
inne-hållet i sitt avsnitt. övrigt KoopiI samlatsvarar

inne-hållet iför rapporten.

åtföljs ytterligarerapportDenna rapportav en som
boendeområdesanknutensärskilt behandlar kooperativ

utveckling.
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ORGANISATIONERNAKOOPERATIVADE2.

Centralorgani-kooperativaredovisaskapitel dedettaI
âr,utveckling derasunder samtsationernas senareegen

vissautveckling.kooperativ fallrelation Igentemot ny
på inom organisa-insatserredovisas lokalaäven exempel

tionerna.

konsumentkooperativa organi-inledsKapitlet med de sex
konsumentföreningarna, Folk-sationerna, OK,samtKF

tillhör samtligaRiksbyggen samt Fonus. DessaHSB,sam,
Kooperativa institutets medlemskrets.

återfinns lantbrukskooperativa organisa-även deSenare
tillassocieradtionerna. är medlemdessa Koope-Av LRF

januariinstitutetrativa sedan 1990.



ErikssonGun Pernold/Koopi
Hållén/KoopiJohanna

FÖRBUNDET2.1 KOOPERATIVA KONSUHENTFÖRENING-KF ocn
ARNA

Inledning

Kooperativa förbundet är federativ organisationen som
sedan starten ägs1899 landets konsumentföreningar.av

ingårSedan 1986 även OK-föreningarna i ägarkretsen.

Konsumentföreningarna äger driveroch tillsammans 1 700
butiker och varuhus över hela landet och har sammanlagt

miljoner2,1 medlemmar.

OK-föreningarna har sammanlagt miljoner1,3 medlemmarca
driveroch försäljningsställen600ca för bensin och

biltillbehör.

Huvuduppgiften för konsumentkooperationen är detaljhan-
deln dagligvaror.med verksamhetsidénI ställer medlem-

konsumentkooperationenkravet attmarna ska främja sina
hushållningmedlemmars "främst påatt effektivastegenom

sätt erbjuda tjänsterochvaror motsom svarar
medlemmarnas önskemål".behov och

huvuduppgiftKFs är att med effektiv och konkurrens-
kraftig inköpsverksamhet eller produktion förseegen
föreningarna prisvärdamed tjänsteroch högvaror av
kvalitet.



Organisation

så effektivtdriva sin verksamhetkunnaFör att som
åttaekonomisk förening underkon-skapatmöjligt har KF

cerner:

organisation och desskärnanär iHandel KFsAB,KF som
konsumentföreningarna. kon-till Verksamhetenservice

pågårpå distribution.lagringinköp, Idagochcentreras
utvecklings-arbete detmed blomfattandeett a

aktivkonceptet, grund- ochelektroniska medlemskortet
omstruktureringbutikernatilläggssortiment för samt av

butiksnätet.

i januari och har samlatstartade 1991Fackhandel ABKF
Postorder, Guld-Josefssonsfack-handelsverksamheten;

Liten Wedins skorKappAhl, ochHagenfeldts, Storfynd,
i koncern.en egen

Cirkel,Konsumentvaruindustrier med företagenABKVI --
Foodia, stärkaJuvel- ska den konsument-ochGoman

utomstå-profilenkooperativa och motverka beroendet av
leverantörer.ende

dominerasIndustri Petroleum,KFI AB OKKF av som--
står års åter-för nära % resultat.1989 Inom KFI90 av

ocksåfinns Gislaved gummiproduk-företagstora ABsom
Gustavsbergter, VVS AB,

vegetabiliska oljorKarlshamns mm och LumalampanAB
AB.

tjänsteproducerandeTjänste företag,samlar KFsKF AB
däribland Data.KF

Övrigatill ägare% är ochägs KF.93 LO, TCOABReso av
Folksam.
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Media samlingsnamnetärKF för mediaföretag,KFs In-
serator, Rabén Sjögren, TidningenSvea Reklam och Vi.

FastigheterKF ärAB underkoncern januarifr 1en ny o m
med samtliga1991, för KF-ägda fastigheter.ansvar

Strategi för 90-talet

majI antog förbundsstyrelsen1989 strategien gemensam
för föreningarna.ochKF Bakgrunden till beslutet var

otillfreds-ställandeden utvecklingen i fören-KF och
ingarna gällervad marknadsandelar, effektivitet och
resultat.

Med ökande ekonomisk integration ien Europa och en
hårdareväsentligt konkurrens under 90-talet krävs

insatsersnabba för långsik-att skapa effektiv ochen
tigt bärkraftig verksamhet.

påStrategin bygger tre grundläggande förutsättningar:

Detaljhandeln utifrånska styras butiksledets,0
dvs medlemmarnas behov.

Varje långsiktigtverksamhet ska lönsamo medvara
klart formulerade resultatkrav.

Ytterligare decentralisering prioriteras.o

slåsstrateginI fast att konsumentkooperationens huvud-
uppgift detaljhandelär dagligvaror.med

attraktivitetHedlemskapets huvudfrågorna.är en av
iMedlemmarna positivKonsum ska särbehandlingges en

önskemåloch deras behov påoch ska uppmärksammas ett
tidigare.sätt änannat elektroniskaDet medlemskortet,
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många konsumentföreningar,iintroduceratsredansom
viktigt i medlemssatsningen.verktygatt ettkommer vara

miljöfrågorna tillkommitbetoning efterharökadEn av
Måletfrån medlemsopinion.växande med konsu-krav en

imentkooperationens miljöarbete handlarär deatt som
pålitakonsumentkooperativa butiker deska kunna att

miljösynpunkt.möjliga sortimenterbjudes bästa ur

nykooperationochKF

stödjaintresse öppenhet vad gäller nykoo-och attKFs
bidragitexemplifieras aktivtperativ med attkan man

två områden:kooperativ inomtill främstatt etablera
föräldrakooperativaskolkooperativ och daghem.

Skolkooperativ

skolkooperativ,mitten 70-talet startade antalettI av
på in-skolfik. Elevförbundetsmestadels Det varsom

utifrån påtagligaitiativ flera behov:och
initiativ tillsjälva skulle ochatt eleverna ta0

billiga kvalitativtfik braskapa med ochett varor
praktiska iintegrera arbetetden delenatto av

dagligadet skolarbetet.

påskolkooperativfinns gymnasie-Idag grund-, och70ca
variation vadfolkhög-skolor. har badestorDe en

omsättning.gäller medlemsantal ochverksamhet, Kafete-
rior vanligastekioskeroch är fort-farande den formen

på många också exempelvisfinns materi-ställendetmen
alförsäljning, odlingar uthyrnings-verksamhet ioch
skolkooperativ regi.



10

från början nödvändigaKF det istödet formgav av
utbildning, rådgivning. Frånläromedel och över-1984

skol-kooperativfördes arbetet med till Kooperativa
institutet Koopi inleddedärmed ett konkretsom sam-

konsumentföreningar iarbete med flera landet.

konsumentkooperationensDet mesta tillstöd skolkoo-av
gårperativen idag LiksomKoopi. tidigare inriktasgenom

på utbildning,det främst materialproduktion och
rådgivning. Vidare Koopiförmedlar kontakt mellan skol-
kooperativen intresserademellanoch skolor och ortens
konsumentförening.

Åtskilliga konsumentföreningar i hjälperrunt landetom
aktivt skolkooperativen i deras vardagsarbete.

Föräldrakooperativa daghem

mittenI 80-talet kunde den kommunala barnomsorgenav
efterfrågan påinte tillgodose daghem. Det fanns därmed

alltett större behov alternativa och kompletterandeav
lösningar. Pysslingdebatten privatiserings-Genom blev
alternativet politiskt potatis.het Dock startadesen

på många håll.föräldrakooperativ Man tog helt enkelt,
enligt kooperativaden traditionen, "isaken hän-egna
der" och samarbetade för lösaatt ett angeläget behov.

På utredningsavdelning initiativ tillKFs togs dis-en
kussion stödorganisation mångaskapaatt för deom en

Utgångspunktenföräldra-kooperativen. mångaattnya var
föräldrakooperativ och utsatta samt utan lo-var svaga
kalt och kommunalt stöd.

medvetnaKF att det fanns tillstor tveksamhetvar om en
mångakoope-rativa daghem politiker,bland inte minst

inom arbetar-rörelsen. bidrog tillDetta att ett stöd
från ansågsden kooperationenetablerade synnerligen
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Således ledning förklartecken ettViktigt. 1986KFsgav
"Vårat Dagisutvecklingsprojekt under namnet en-

alla"möjlighet för

projektet isig ochställde bakom decem-FolksamochKF
Vårat DagisServiceföreningenbildades KF,ber 1986 av

Servicefören-Riksbyggen.Riksförbund ochFolksam, HSBs
förening. Vidorganiserades ekonomiskingen som en

föräldra-kooperativaprili anslu-hadestämman 1987 15
i serviceföreningentit sig och hademedlemmar 1990som

Vårat Dagis medlemmar.drygt 150

konsumentföreninqarNykooperation och

ytterligare konsumentkooperationensFör belysaatt
olika nykooperativ vimedsamarbete former har valtav

olika konsumentföreningar i skildastudera fyraatt
är:delar landet. Dessaav

SkåneKonsumentföreningen Solidar i1.
GävleborgKonsum
JämtlandKonsum

Konsumentföreningen Västerbotten4.

Konsumentföreningen Solidar

Omsättning: miljonerförFAKTA kronor1989: 2 684
Antal medlemmar: 176 352

årsanställdaAntal anställda: 2952
Antal enheter: 86
Marknadsandel: första22,5 procent

halvåret -90

konsumentföreningen Solidar KjellmarknadschefI uppger
Karlsson samarbetet konsumentföreningenatt mellan och
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nykooperationen relativt litet. Vidär närmare penetre-
någraring visar sig emellertiddet att kontakter har

tagits.

Skolkooperativ

åren skolkooperativUnder de senaste har flera startats
Skåne på någoti och de flesta har sätt samarbetat med

Solidar.

på Oxievångsskolan,elevkafeteriaUnder startade1988 en
frånhögstadieskola i tjänstemanMalmö. Solidar,Enen

Vestergård, från rådgivarebörjan medTore ochvar som
diskuterade stadgar äroch verksamhet. fortfarandeHan
aktiv revisor föreningeni och har regelbundensom

ansvarigkontakt med lärare.
ocksåKafeterian iär kund närmaste konsumaffär och hos

Vestergård i höst med föreläsarePromus. Tore var nu som
på tvådagarskurs för skolkooperatörer.en

Våren kooperativ elevkafeteria istartade1989 en
iHagalidsskolan Vid fick hjälpStaffanstorp. starten de

frånbeställnings-rutiner konsumentföreningen.med bl.a.
Till revisor pensionerad revisorhar utsetts en numera
från KF.

påöppnades Lerbäcksskolan iHösten Lund koo-1990 en
också fåttperativ elevkafeteria. hjälp Soli-harDe av

fått överta kassaregis-dar bl.a. har de begagnatett—
ter.

från kooperativa utvecklingscentru-Personal det lokala
rådgivarei varitMalmö höstenmet har under och1990

påinspiratörer till kooperativ u-landsföreningen
Ängelholm.gymnasieskola i FöreningenRönneskolan, en
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från olikakonsthantverkpresentartiklar och u-inköper
ProdukternaSackéus.ochAlternativ Handelländer genom

på torgeti skolan,försäljningslokalviasäljs sedan en
u-landsföreningenpåÄngelholm därExtra,samti Konsum

lokalerna.får liten deldisponerafritt aven

Föräldrakooperativa dagis

Solidar,på konsumentföreningen lagercen-anställdaDe
på föräl-planerhaftGomanindustrierna harochtralen

emellertid ännudagis. planer hardrakooperativa Inga
realiseras.kunnat

Konsumentföreningen Seger

har hafti Malmö LundSolidar ochKonsumentföreningen en
friståendeärföreningenviss med Seger,kontakt ensom

på miljövänligt ochtonviktenkonsument-förening ettmed
giftfritt sortiment.

SkåneUtvecklingscentrumKooperativtmedSamarbete 1
LKU

Solidarframgått mellanfinns samarbetedelsom enovan
påskyndarna tillSkåne.nykooperationen i Enoch av

pensioneradnyligenHilltorp,ärsamarbete Svendetta
konsumentföreningen.från i Hansitt arbete VDsom
insatser bl.a.kooperativa attsinafortsätter genomnu

utvecklingscentrum,Kooperativtiordförandevara
Skånes eget LKU.

Skåne sini förstärktutveckingscentrum harKooperativt
två sär-medanställaattpersonal-stab personergenom

skolfrågor. tvekan haftutanDetta harförskilt ansvar
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stor betydelse för positivaden utvecklingen skolkoo-av
Skåne.perativ i

GävleborgKonsum

förFAKTA Omsättning:1989: miljoner1 162 kronor
Antal medlemmar: 62 219

årsanställdaAntal anställda: 960
Antal enheter: 52

VD BäckströmHans i Konsum Gävleborg att för-uppger
eningen i ringamycket utsträckning har kontakt med
nykooperation. harDe haft diskussionerdelen med en
nybildad konsumentförening någotejhar haft speci-men
ellt samarbete med skolkooperativ eller föräldrakoope-
rativa dagis.

Hamrånge konsumentförening

I september 1990 lades konsumbutik ien Bergby.ner
Orts-befolkningen dåbeslöt sig för bildaatt en egen
förening Hamrånge konsumentförening. De ansökte- om
medlemskap i fick därifrånKF nej påmen grund för-av
eningens mycket osäkra finanser. Senare ansökte de om
tillstånd för köpa in frånatt lagercentralenvaror och
då fick de positivtett besked. ocksålovade gåKF att
in säkerhet gentemotsom Gävle, ifallKonsum det skulle
bli problem med betalningen.

Tyvärr visade det sig att föreningen ej ficksenare
från någoncheckkredit de banker varitde i kontaktav

med. Det behövs ett kapitalstort för att starta en
butik och det otillräckligt insatsen påmedvar kr1.000

frånvardera de medlemmarna.110
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från hjälpte föreningenrevisor med bankkontakterKFEn
Dåekonomiska ekonomiskade förutsätt-kalkyler.och

avråddesframgångsrikt ejningarna arbeteför ett fanns,
från butiken.föreningen att starta

Kooperativ samarbetsgrupp

finns inget kooperativtlänGävleborgs lokalt utveck-I
finnslings-centrum. kooperativDäremot samarbets-en

fråns.k. med stödKoopsamgrupp, den etab-grupp som
kooperationen framför informa-lerade allt arbetar med

tion kooperationens idéer tilloch verksamhet bl.a.om
skolor.

JämtlandKonsum

Omsättningför miljonerFAKTA 1989: kronor603
Antal medlemmar: 31 000

årsanställdaAntal anställda: 581
Antal enheter: 40

dagligvarorMarknadsandel: procent30

Informationschef iSören JämtlandJonsson Konsum berät-
tar gåratt de formella kontakterna med kooperationny

kooperativadet lokala utvecklingscentrumet,genom
Kooperativ utveckling i Jämtland. tillsammansharKonsum
med RiksbyggenFolksam, ochFonus, HSB, OK en

irepresentant LKU:ets styrelse. harLRF en egen repre-
sehtant.
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Informella kontakter

JämtlandI det dessutom rikliga tillfällen tillges
informella kontakter mellan och etablerad koopera-ny
tion. Sören berättarJonsson att under hösten har1990
den k kooperativa samarbetsgruppen i Jämtlands en

med förrepresentanter etablerad kooperation;grupp
Folksam, RiksbyggenFonus, HSB, ochOK arrangerat ett

tillsammanssamkväm Husåmed medlemmar i ekonomisk
förening. tillställning,En mycket lyckat hela 120 av
Husås medlemmar140 kom.

JämtlandKonsum förlägger del sina internastoren av
Huså.utbildningar ikurser och

Jämtland årenhar detI dessutom under de senaste ord-
flera seminarier,nats kurser öppnaoch husgemensamma

för kooperation.och etableradny

skolkooperativ

många år tillbakaSedan har Konsum Jämtland kontakt med
de skolkooperativ finns i4 5 länet. Föreningensom-
stöttar rådgivningskolkooperativen ekonomiskmed och
utbildning. Tidigare höll Jämtland iKonsum utbild-
ningen, idag köper föreningen fråntjänstendenmen
LKU:et, Jämtland påKonsum medverkar fortfarandemen
utbildningarna. Samtliga skolkooperativ sinaköper varor
från Promus.

Erfarenhetsutbyte

Jämtland är relationernaI mellan och etableradny
kooperation mycket goda och avspända.
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på säger Sörenskillnad de elleringenärDet oss,-
vik-föreningar.ekonomiska ärDetvi är allaJonsson,

erfarenheter.vi träffas och utbytertigt att

Konsumentföreningen Västerbotten

miljarderOmsättning: kronor1,5för 1989:FAKTA
Antal medlemmar: 73 131

årsanställdaanställda:Antal 4571
Antal enheter: 114
Marknadsandel: procent35ca

iInformationsassistent Majlis Konsumentför-Pettersson
samarbete mellaneningen berättar att alltVästerbotten

Västerbotten skerkooperation Koop-och Konsum genomny
utvecklinscentrumet.kooperativadet lokalaSam,

dådå ochoch mellankontakter tas Konsumspontana
små inköpsföreningar,nybildade kooperativ, till exempel

frågor.i speciella

skolkooperativ

emellanåtmånga årskellefteå tillbakai har sedanDomus
på Dåskolkooperativ Kaplansskolan.kontakt med ett

årskolkooperativet bildades för sedan10 15 var—
hjälpte till utbildningmedVästerbotten med ochKonsum

rådgivning. informationsavdel-Västerbottensoch Konsum
ningen utbildning för skolkoope-fortfarandearrangerar
rativets medlemmar.

påårnågra itillbaka skel-är Varuhuschef DomusSedan
åtlefteå, skolkooperativet.revisorWikström, HanMax

frånhänder medlemmar skolkoopera-berättar det attatt



18

tivet spontant kommer och ber hjälp när det harom
till sig bokföringen. ändåtrasslat med Han tycker att

frånborde göras sida, svårtKonsums äratt detmer men
få tidenatt räcka till.att är positivtHan mycket

inställd till skolkooperativ verksamhet önskaroch att
även gymnasieskolan,den andra med Handels- och Ekono-

påmilinjer, villeorten kooperativ.ettstarta
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Carlsson/KoopiAlf

OKOLJEKOOPERATIONENBIL- OCH2.2 -

Bakgrund

oljekooperationen undergenomfördes 60-bil- ochInom
konsumentkooperation, betydandeövrigliksom förtalet,

OK-föreningarstruktur-förändringar. Antalet lokala
frånsjönk 171

till 39.

årtiondennågrasåledes underFöreningarna utvecklades
vidregionala OK-Förbundet,enheter.störrealltmot som

Bilägarnasmedlemmar,bildande hade femdess 1945
Riksför-LantmännensSvenskaInköpscentral, SLRKF,

central-organisationVästkustfiskares ochSvenskabund,
Andelsfisk, 1960-talet.utvecklades underSvensk

föreningarnaArbetsfördelningen och den federa-mellan
innebarOljekonsumenternasorganisationen, förbund,tiva

distributionenföreningarna skötaskulleatt varorav
förtill förbundettjänster medlemmarna ochoch svara

lagringinköpbakomliggande ochverksamhet,all av
förbundetoljeprodukter. 70-talet beslutades attUnder

också oljaockså raffinering ochförskulle avsvara
oljeletning.

regio-OK-rörelsenVid omfattademitten 1980-talet 21av
nala

omkring miljonerOK-föreningar medlemmar.totaltmed 1,2
från till för% %1960 1985,Marknadsandelen steg 14 20

därpå året.följandetillsjunka % det17,7att

Organisation verksamhetoch
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Oljekooperationens marknadsmässiga förutsättningar och
resultat-utveckling uppvisar dramatiska förändringar

Upplåning påunder 80-talet. internationella låne-den
tillmarknaden ofördelaktiga villkor ränte-genom och

valutakursutvecklingen finansieraför att utbyggnaden
oljeraffinaderi,Raff,Scan OKs resulterade i för-av

lustbokslut för perioden 1982-1985.

förändringEn utvecklingen nödvändig ochav var en
genomgripande rekonstruktion ledde till förändringar
inom oljekooperationen årenunder 1986-1987. Resultatet

pådessa kan följandesammanfattas sätt:av

OK-Förbundet slogs med svenska iPetroleum SPsamman
början bildadesDärmed1986. Petroleum, fickOKav som

för inköp, lagringansvaret raffineringoch oljaav
vilket tidigare ombesörjts tidigarede separataav

finskabolagen. industriföretagetDet stora gickNeste
samtidigt in delägare sitt dotterföretag Nestesom genom

företaget såledesOy. Det Petroleum ägdesOK ABnya
dengemen-samt svenska finskastaten, det Neste ochav

OK-Förbundet.

iövertog börjanKF OK-Förbundets1987 rollav som
idelägare Petroleum OK-FörbundetOK AB. upphörde att

fungera förbundcentralt för OK-föreningarna ochsom
uppgiftäven årdenna övertogs Sedan ärKF. dettaav

således OK-föreningarna imedlemmar vid sidanKF, av
konsumentföreningarna övrigaoch viamedlemmar och har

samband med PetroleumKF OK AB.
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själv-fungeratförbund haroljekonsumenternas som en
förening och ägdesekonomiskidotterföreningständig KF

återstoden ägdes OK-till 99,4%till KF av1990fram av
Verksamhetendå fusionerades med KF.föreningarna, det

avvecklingsarbete efterhuvudsakligen omfattathar
redogjortsaffärsverksamhetenomstruktureringen somav

för ovan.

utvecklingkooperativaOK-rörelsens egen

uppgifter över-harOK-förbundetsgamladetMycket av
tagits av

partihandel för fören-driverOK—Marknadsservice, som
produktermedmedlemmarnaräkning förseför attingarnas

OK-servicestationer.serviceoch genom

intresseorganisati-tillsammans medOK-Marknadsservice,

onerna
innehållet i med-bilägareOK/ViOK-bilisterna och ger

"OK-profilen".ochlemskapet

funktionsområdeviktigtför ettOK-bilisterna svarar
intresseorganisation och harföreningarnas centralainom

förmånerexklusiva föruppgift skapaattbl.a som
juridisk ochdettaskerKonkretmedlemmarna. genom

viakörkortsutbildningrådgivning, biltester,teknisk
på bil-opinionsbildning ochtrafikskolor samtOKs genom

innehållet i OK-rörelsentrafikområdet. kooperativaDet
på ochmedlems-hålles levandei gradhögstadärmed

föreningsnivå.

miljonerpositiv och 1,3Medlemsutvecklingen är mycket
Sju "grundlägganderedovisas för 1990. argu-medlemskap

från sida:anföres OKsmedlemsskapförment"
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Service materiellaför bilistiska1. behov
Service immateriella behov,såsom2. för trygghet,

säkerhet,
Medlemsskapet/ägandet3. i sig,med möjligheter till

insyn och kontroll,
Återbäring återbetalning4. med garanterad över-om

uppstår,vinster
Förmånspriser på5. service,ochvaror
Köptrygqhet6. och underlättande köp samtav
Praktiska7. ekonomiska betalningsalternativ.och

OK-rörelsen kooperationoch ny

påverkarmängden förhållningssättetJust medlemmarav
till kooperativ utveckling. Kooperationen är,ny menar

företrädare, i ständigOKs utveckling. ställer sigMan
bakom all utveckling målkooperativa och metoderav nya

inomoavsett det sker eller utan-för den etablerade"om
bil-och oljekooperationen.

föreningarnalokalaDe OK-Marknadsserviceoch arbetar
däremot inte aktivt stödjaför att uppkomsten av nya
kooperativ. i KooperativaGenom OKs medverkan institutet

dennaindirektdeltar iman process.

Någon särskild frånkunskap eller erfarenhet koope-nya
rativ inom bil-och områdeoljekooperationens anser man
sig ej ha. möjligenEtt undantag är Vivalla-bilkoopera-
tiv fick stöd OK-föreningen.den lokalasom genom

bilismensMed istora betydelse det svenska samhället
kunde intresset problemlösningarförannars ochnya
innovationer förväntas inomstort OK-rörelsen. Detvara

ocksåär det utan tvekan, här kan storlekenmen av
rörelsen påha betydelse. bil-ochKraften satsas ol-
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intres-inflytande massrörelse ochjekooperationens som
seorganisation.

kooperativsmåskaliga innovativa förformerochNya,
får utanför 0K-rör-i utvecklassjälvhjälp första hand

ansvarigaInställningenorganisatoriska hoselsens ram.
kooperativa OK-rörelsenutanförinom till formerOK nya

positiv.öppen ochdock mycketär
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Berglund/KoopiOlle

FÖRSÄKRINGSKOOPERATIONEN2.3 FOLKSAH-

Bakgrund

Arbetarhushållen i början seklet oför-regelvar av som
initiativet till bildandetsäkrade. därförtogKF denav

"ömsesidiga Brandförsäkringsföreningen Samarbete" som
årtillkom 1908.

Tillsammans "Sveriges Praktiska Livförsäkringsan-med
bildades tillstalt Folket", lades grunden1914, vadsom

längre till kooperativafram utvecklats detsom
försäkringsföretaget Folksam.

bibehållit på hushållenssin inriktningFolksam har
försäkringsskydd. Därmed kollektivabehov har denav

försäkringsformen blivit viktig del Folksamsen av
verksamhet.

Organisation

frånFörsäkringskooperationen skiljer sig övrig kon-
sumentkooperativ i Sverige inteverksamhet att hagenom
enskilda föreningssammanslutningarmedlemmar eller av

ömsesidigt försäkringsbolag,medlemmar. Folksam är ett
särskildför lagstiftning, intedessa gäller och ett

kooperativ i juridisk mening.formellt
kooperativa fackliga organisationerDe och representerar

intressenterna, försäkringstagarna.dvs. Vardera gruppen
organisationer tillutser representanter54 Folksamsav

frånRiksbyggenstämma, kooperativaoch denKF, OK, HSB
från fackliga sidan.och och denLO TCOgruppen,
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deoch 108beslutandehögstaärstämma organFolksams
organisationersina utaninterepresenterarledamöterna

Folksams sty-gällerförsäkringstagare. Detsammaalla
ledamöter,består stämmovaldatotalt 18relse, avsom

två personalrepresentanter.direktören ochverkställande

rådochsamarbetsnämnderförsäkringskommittêer,Genom
försäkringar,förreglerutarbetasdiskuteras och pre-

principer föråtgärder ochskadeförebyggandemier,
samråd försäk-ringstagarnasiskadehantering med repre-

sentanter.

hårtLO-kollektivetavtalsgruppsjukförsäkringen ärInom
är bakgrundenkärlsjukdomar. Dettahjärt- ochdrabbat av

någotfriskvård,gällerdetnärtill Folksams engagemang
då landsomfat-sedan 1953,medFolksam arbetat ensom

"Vårpå genomfördes.hälsa"tematmötesverksamhettande

försäkringsupp-miljonerför 17drygtFolksam ansvarar
hushåll harsvenskaalla%beräknas att 70drag. Det av

årVarjenågon Folksam.försäkringskontakt medform av
anmälningarmiljoneromkring 12,2Folksam ommottar

Omsättningen inkl.försäkringsuppdrag.andraskador och
miljarder kronor.totalt 11,4AMF 1989var

försäkringsbolagzbestår juridiskt treFolksam av

sakförsäkring Sakömsesidig FolksamFolksam0
Livlivförsäkring FolksamömsesidigFolksam0

Ltd.International CoInsuranceFolksamo

två är,bolagenförstnämnda av namnen,som angesDe
försäkringstagarna detmedanömsesidiga ägsoch av

aktiebolag ägs Folksam sak.ochtredje är ett av
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Utvecklingen ömsesidigaden associationsformensav
ställnig konkurrensmöjligheteroch kan komma in-att
nebära förproblem Folksam. snabbaDen strukturomvand-

innehållerlingen inom finanssektorn bl.a. tendensen
finansiellamot allt större enheter och koncerner. Detta

företrädesvissker uppköp och samman-slagningar.genom
Här ömsesidigthar inteett möjligheterbolag ochsamma
rörelsefrihet aktiebolag.ettsom

Kooperativt engagemang

Tidvis internthar Folksam ideologiskhaft levandeen
Många inomdebatt. Folksam dock avtagitatt dennamenar

Ävenår. inomunder ärFolksam dettasenare en genera-
tionsfråga.

Folkrörelseprofilen tydlig iär bokföring,dock Folksams
kollek-tiva försäkringar till imedlemmar fack-
föreningarna väger tungt. Folksam och facken har gemen-

försäkringskommittéer finnsdetoch 25-30.000samma
försäkringsrådgivare.fackliga

område fråninom sittFolksam möter intresseett stort
för pålandsting kooperativa lösningarkommuner och det

om-rådet.offentliga gäller främstDetta ochomsorg
pårehabilitering. kooperativaExempel Folksams engage-

Vårati service-föreningenär därmed medlemskapetmang
Dagis kring projektet Medikoop.och engagemanget Dess-

aktivt iär kooperativautom Folksam lokalade utveck-
lings-centra finns i kommuner/regioner iLKU 14som
landet.
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Medikoop

till projektetinitiativVåren ochFolksam HSBtog1990
ingår institutetsKooperativa uppdrags-iMedikoop. Det

projektgrupp medledsochverksamhet represen-av en
utformafrån är attinitiativtagarna. Syftet entanter

primärvården, ikonsumentkooperativ inomförmodell
vårdcentraler.förförsta hand

påvårdcentraler detKooperativa bygger engagemang som
bostadsrättsföreningar.i Enfinns de boendehosredan

består därmed att utredaprojekt-insatsernadel avav
vårdcentraler ikooperativa ettförutsättningarna för

HSB-områden i Stockholm.par

projektet utred-hösten -90första delenUnder den av
förut-sättningarna för konsumentkoope-allmännades de

praktisktvård. Projektet fortsätter med attrativ ennu
Frågor kring bl.a.utarbetas.användbar modell

medlemsförmåner, offentligsamordning medtjänsteutbud,
vård finansiering Arbetet skaska besvaras.och vara

sistadenavslutat 1991.mars

iEffekter LKUav engagemang

iär aktivt engagerade LKU-verksamheten.Folksam Koopsam
Umeå, distriktschef äri där Folksams BurmanLars

påexempel detta. Folksamordförande, är bra Inomett
positiva effek-terna LKU-verksam-att deman avanser

påmånga bli vitt-siktlängreär de kanoch attheten
omfattande.

kooperationenstöds etableradeaktivt deEtt LKU avsom
kooperativaviktig förfaktor denmycketupplevs ensom

i regionen.utvecklingen
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givandeLKU-engagemanget är och utvecklande även för
bidrarFolksam. tillDet förbättraatt samhällsklimatet

för den kooperativa verksamhetsformen till isamt att
praktiken utöka den kooperativa fårsektorn. ävenMan
kontakt med Vidarekunder. stärker LKU-arbetetnya
sammanhållningen inom den etablerade kooperationen.

slutligen, inte minst viktigt,och bidrar LKU-engage-
tillmanget ökaatt Folksams kooperativa medveten-egen

sighet. Detta itar bl.a. iuttryck att störreman
påutsträckning tänker kooperativa lösningar vid plane-

ringen insatser.av nya

kooperativNya

på inomEtt exempel samarbete den kooperati-etablerade
påär Utgångspunk-planerna "folkrörelsekommunen".onen

är såvälten de höga kostnaderna för distribueraatt
försäkringar livsmedel bensin ioch glesbyggd. Dessasom

tjänsteroch andra och kan samlas under ettvaror
kooperativt därigenomtak och sänka kostnaderna och

servicenförbättra i glesbyggden.

Naturligtvis kan Folksam kooperativ ökadge nya en
försäkringar biståmedvetenhet praktiskt.och Dettaom

viktigt bidrag försäkringsfrågorär ett eftersom ofta är
komlicerade inteoch kanske är det första en ny

på.kooperatör tänker

ocksåFolksam kan skräddarsy försäkringslösningar till
kooperativ. särskildhar t.exMan utformat för-nya en

säkring för föräldrakooperativa daghem.
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Hållén/KoopiJohanna

HSBBOSTADSKOOPERATIONEN2.4 -

Bakgrund

kooperativ verks-övrigliksom allBostadskooperationen,
Hyresgästernasmänniskorna.frånutgår blandbehovamhet

i StockholmByggnadsförening HSB upaochSparkasse-
förbereddeföreningenjuli och1923,bildades den 6

dotterföreningarbostäderbyggandeförgenast genomav
i Stockholm.på SödermalmochNorrmalm

hardessprincip alltsedandenfastladesDärmed som
nämligen moder-attHSB-rörelsen,förkommit gällaatt

dotterföreningarna och attför en nyföreningen bygger
byggnadsprojekt.varjesådan bildas nyttför

Bak-också sparkasseverksamhet.Föreningen startade en
i ettkortinitiativ uttrycktestill dessagrunden

Vår utBostad komTid-skriftenjubileumsnummer somav
"Människornanovember bori 1924:sitt förstamed nummer

idrivkraftenstår mycketdåligt". förordDessa av
ficki Stockholmutveckling.bostadskooperationens HSB

Västeråsi ochefterföljare 1925vid starten 1924redan
bildades 1924.RiksförbundMalmö.i Göteborg och HSB

idagHSB-rörelsen

tillvarata medlemmarnasidaguppgift är attfrämstaHSBs
eko-

produktion ochförverkaattintressennomiska genom
socialadenvärnarbostäder. HSBförvaltning goda omav

bostads-området annatblandattigemenskapen genom
fritids-verksamhet.studie- ochstimulera
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bestårHSB-rörelsen bostadsrättsföreningar,4.000av ca
HSB-föreningar60 Riksförbund.samt HSB

Riksförbund påHSB hade omsättning1989 miljar-2en ca
der kronor.
HSB-föreningarna miljarderomsatte 1,4 kronor ochca
bostadsrätts-föreningarna tillsammansomsatte 9ca
miljarder kronor.

svaradeHSB för 14,9 procent färdigställdaallaav
lägenheter under 1989. Antalet medlemmar uppgick totalt
till drygt 642.000 har1989. HSB förtroen-45.000ca
devalda och 5.500 anställda.ca

HSB-rörelsens parlamentariska uppbyggnad

HSB-rörelsen är iuppbyggd organisationsled:tre
bostadsrättsföreningeno
HSB-föreningeno

RiksförbundHSB0

Medlemmarnas imedverkan demokratisk ordning i besluts-
och utifrånansvarstagande är utformad principenprocess

"en medlem röst" iär lagen ekonomisaken som en- om
föreningar inskriven princip.

kooperativaDen grundtanken i HSB-verksamheten kommer
också till iuttryck den parlamentariska organisationen
i HSB-rörelsen med det stadgemässiga inflytande desom
ovannämnda organisationsleden förhållandeihar till
varandra. Bostadsrättsföreningen är imedlem HSB-fören-
ingen HSB-föreningenoch och dess styrelseledamöter och
suppleanter medlemmar i bostadsrättsföreningen.

HSB-föreningarna riksförbundetsutgör medlemmar. Genom
förbundet beslutar HSB-föreningarna igemensamt vissa
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SamverkanHSB-verksamheten.påverkarfrågor helasom
ocksåorganisationsled kommerolikaHSB-rörelsensmellan
skalli viss fallvissa besluti atttill uttryck

organisationsled.nästabekräftas av

ochkontrollendemokratiskafortlöpandeUtöver den
årsstäm-skerarbete,styrningen rörelsens genomsomav

tillombud HSB-revisorer samtochstyrelservaldamor,
underolika haroch senarestämmorföreningarnas organ,

råd-remiss-,omfattandeskett1980-taletdelen enav
"Rikt-lin-utredningenkringstudieverksamhetochslags

000har 11Totalt90-talet". personerinförjer ca
verksamma870i arbetedetta gruppermedverkat genom

ochbospargruppbostadsrätts-föreningarna, HSBinom
personalen.bland

"Riktlinjer 90-talet"förutredningentillanslutningI
för HSB-remissbehandlades treochutarbeta-des program

bostadspolitiskt ettnämligen ett program,rörelsen,
boendeprogram.kooperativt och ettprogram

studieverksamhetInformations- och

fårhyresgäströrelsenii ochHSB-rörelsenMedlemmarna
boendefrågor bostadskoo-ochinformationfortlöpande om

Vår Till anst-frågor tidningen Bostad.operativa genom
bostadsrättsföreningarna,iförtroendevaldaochällda

riksförbundet lämnas dessutominomHSB-föreningar och
Vidare lämnasHSB-journalen.information en om-genom

HSB-information,brevserieninformationfattande genom
skrivelserinnehåller cirkulär ochallabland annatsom

tillvissa äveni fallgår föreningarna ochtillutsom
bostadsrättsföreingarna.

omfat-bedrevsmedlemmar 1989förtroendevalda ochFör en
studiecirklar för to-studieverksamhet med 1.323tande
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talt 10.973 deltagare. iCentralt och HSB-föreningarna
anordnades kurser516 för anställda och förtroendevalda,
med sammanlagt deltagare.10.662 Personalutbildning för

period genomfördes för vid163samma 215 kurs-personer
tillfällen.

äldreföreningarHSBs det kooperativa alternativet till-
ålderdomshemkommunala servicehus och

några årSedan tillbaka bygger och förvaltar sär-HSB
skilda bostadsrättsföreningar för äldre. förstaDen
föreningen detta slag startade redanav 1926. Det var
föreningen Tennhjärtat i Alvik, strax utanför stockholm,

pensionerade småskollärarinnor.för tillFram 1982 var
dock Tennhjärtat den enda äldreföreningen i landet. Idag
finns äldreföreningar22 på1063 lägenheter olika

iplatser Sverige ytterligareoch föreningar32 är under
bildande.

påförbereder sigHSB det årfaktum att Sverigenu 2.000
kommer att ha människor år440.000 ärca 80 ochsom

Mångaäldre. kommer piggaatt och krya, i stortvara men
behov i sittstöd boende. villHSB kunna erbjuda sinaav
äldre olikamedlemmar valmöjligheter i sitt boende; bo-
kvar-service, nyproducerade normallägenheter och
nyproducerade äldrelägenheter.

flestaDe "äldre-äldre" är ensamboende och hela den
äldres behov intekan tillgodoses samhälletsgenom
försorg eller olika former service.ens En storgenom av
del människors behov är helt enkelt trygghetav och
gemenskap Dåmed människor.andra är den bostadsko-

upplåtelseformenoperativa ett bra verktyg kombine-som
inflytandeoch med trygghetrar ochansvar gemenskap.

Det ägandet och förvaltandet knyter naturligtgemensamma
ihop människor i gruppsolidaritet.
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ReimersholmeReimersholme ochpensionärsklubb, HS§HSBs
Ekonomisk föreningBoservice

höstenbildadesPå i under 1989Reimersholme Stockholm
ReimersholmeReimersholmepensionärsklubb, och HSBHSBs

några pensionärer.föreningeko-nomiskBoservice av
olikatjänster slaghjälper till medKooperativet av
städhjälp,inköp, tillsyn lägen-heter,till exempel av

fönsterputs mm.

Koopizstillhänvisasbeskrivning dettaFör närmare av
boendeområdesanknuten kooperativ utveckling.rapport om

föreningHemservice ekonomisksnopptorp

bildadesEskilstuna,i 1990stadsdelSnopptorp,I aven
i län och kommunenlandstinget Södermanlands snopp-HSB,

tillgodoseföreningekonomisk för attHemservicetorp
bostadsområdet.iservice fannsbehovdet stora somav

itill boendeerbjuder tjänster allaKooperativet om-
påalltsårådet inte äldre. Exempelbetalning; baramot

till bankbud post,tjänster är hemtransport varor,av
passning lägenheterfönsterputsning,och apotek, mm.av

i ideel-erbjudits boende HSB,Medlemskap alla 300har 1
området Eskilstuna Föri kommun.föreningar samtla

hänvisas till Koopi-beskrivning verksamhetennärmare av
boendeområdesanknuten kooperativ utveck-rapport:s om

ling.

Medikoop

till projektinitiativVåren och Folksamtog HSB1990
ingår institutetsKooperativaiProjektetMedikoop.
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uppdragsverksamhet och leds projektgruppav meden
frånrepresentanter initiativtagarna.

går påUppdraget ut att utforma konsumentkooperativen
primärvården,imodell för vårdcentral.första hand en

initiativtagarnaBland ocksåfinns HSB Stockholm. Att
utreda förutsättningarna vårdcentralerför kooperativa i

HSB-områdenett i ingårStockholmpar i arbetet.
vårdcentralerKooperativa påvidarebygger det engage-

finnsredan hos inommang de boendesom bostadsrätt-
sföreningarnas ram.

förstaDen delen projektet vilkenunderav utrett deman
allmänna förutsättningarna för konsumentkooperativ vård
är avslutad. Projektet fortsätter i andra etapp underen
vilken konkret modell fören konsumentkooperativen
vårdcentral arbetas fram. Basutbud, "plustjänster" för
medlemmar, samordningseffekter, finansiering samt
medlemsorganisation iska denna etapp belysas mera
ingående.

Kooperativa daghem i HSB

Många HSB-medlemmar är föräldrar. Till det goda boendet
vill ocksåHSB därför räkna god barnomsorg i närom-en
rådet. Det akuta behovet daghemsplatser, ocksåav men
föräldrars intresse aktivtatt i sinadelta barns var-
dag, har tilllett ett ökat intresse för föräldrakoope-
rativa daghem.

finnsDet flera föräldrakooperativa daghem med anknyt-
ning till OrganisationenHSB. medverkar aktivt vid
tillkomsten föräldra-kooperativa daghemav och som
biträde vid ekonomisk, teknisk och personaladministrativ
förvaltning. åttafinnsIdag iHSB-daghem Sverige.
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Riksbyg-ochockså, Folksam, KFmedtillsammansärHSB
Vårat bildadesDagisServiceföreningeni sommedlemgen,

föräldrakooperativa daghem.stödjaför att1986
föräl-flestademedlemmar,idag 170Föreningen har ca

daghemsföreningar.drakooperativa

kom-förkonferenserochVårat kurseranordnarDagis
för-kooperativa ochdaghemianställdpersonalmuner,

såsomområdenolika tvidareVårat Dagis bevakaräldrar.
personalutveckling,villkor,ekonomiskastatsbidrag,ex

pedagogikarbetsgivaransvar,försäkringar, mm.

Vårat DagisServiceföreningenRiksförbund och sam-HSB
utbildning personal ochiprojekt ocholika avverkar i

i HSB-daghem.föräldrar

GöteborgsområdetiHSB-daghemTre

iHSB-daghemtrestartat80-taletunderGöteborg harHSB
tillHSB-områden. Initiativet HSB-daghemettnybyggda

HSB-områdefrån ett nytti samband med attkommer HSB
ochöverens-kommelse med kommunengörbyggs. HSB en

pågår till ungefärdaghemsföreningen. Detsedanstartar
bostadsrätts-förening.startasätt att ensomsamma
daghemskön.kommunalasedan dentasBarnen ur

inte förför alla barn,öppnaskadaghem enHsBs vara-
föräldrakooperativa daghemandraprivil-igerad skara som

handikappade barnflyktingbarn,Viblir. emotlätt tar
Aino Hasselbladberättarsärskilda behov,medoch barn

på Göteborg.daghemsverksamhet HSBmedarbetarsom

förväntasinformerade att deblirFöräldrarna enga-om
harerbjuds och deplatseni när dedaghemmetsiggera

Påinte dem.nejdå formenmöjlighet tackaatt passarom
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två de tre HSB-daghem finns i Göteborgsområdetav som

varje tvåhar förälder påarbetsdagar år.daghemmet per
På tredjedet varjearbetar förälder år.tre dagar per
Föräldrarna kan använda sina dåkontaktdagar de arbetar
på daghemmet.

är viktigtDet att ha arbetsplikt för varje förälder,-
så både och känner sig påvälkomnapappor dag-mammor
hemmet, säger Aino Hasselblad.

Organisation

Varje HSB-daghem bestårhar styrelseen som av repre-
sentanter för föräldrarna, representant för HSB ochen

representant för kommunen.en Personalen ingenhar egen
irepresentant styrelsen eftersom daghemmen är rena

brukar-kooperativ, föreståndaren Påär adjungerad.men
två ocksådaghem såhar gjort attman personalenen ur
får påmed styrelsemötena. Meningenvara är varjeatt
anställd ska lära sinkänna styrelse.

Varje daghemsavdelning tvåhar 15 barn, förskollärare
och barnskötare, påprecisen kommunala idaghemsom
Göteborgsområdet. Ett daghemmen är lägenhetsdaghemav
och har mindredärför barn-grupper och färre personal.
Föräldratjänsten uppgår till tjänstkvartsen per av-

tvådelning vid arbetsdagar och vid0,37 procent tre
Påarbetsdagar. daghemett har föräldrarna själva möj-

lighet väljaatt vill påvad de jobbutföra för daghem-
met, städa, laga eller imat barngruppen. Föräld-vara

på det daghemmet är mycket nöjdararna med lösning-den
Några fåproblem utbildadatt tillen. personal daghem-

intehar det varit.men
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bidragStora

får så bidragstorai Göteborg avSamtliga HSB-daghem
två respektive dagarstremedräckerdetattkommunen

få personaltäthetföräldratjänsgöring för att somsamma
deän deär störreBidragen sombarnomsorg.i kommunens

bidra-får, de storaföräldrakooperativen"vanliga" men
HSB-daghemmenpå ensomatt kommunen serberorgen

bidragenstörrebarn. Deallaföröppnadaghemresurs,
har medverkan.förförutsättning HSBsvarit en

hurbeslutarstyrelsedaghemsföreningens omär somDet
i GöteborgSamtliga daghemtreanvändas.skapengarna

hadefrån deGöteborg,hjälp HSBadministrativ menköper
på annatsysslandenskötavälja attlika kunnatgärna

löne-handpersonal tarordinarie omsätt. HSBs
personal-revision ochbokslut,utbetalningar, budget,

självkostnadspris.tillåtadministration daghemmen
storlek och taxansavgifternasbestämmerStyrelsen

föräldraavgifterna mot-samman-lagdakonstruktion. De
på daghem.kommunaltettbetalasdet somsvarar

någrainte uttavalt atthardaghemför ettstyrelseEn
tillanvänderdel, utanför pengarstyrelsearvoden egen

åkatill exempelnågot personalen,roligt medgöraatt
tillsammans.iväg helgen

påföreståndarnahardagiset startadetredjeSedan det
diskutera blandför attbörjat träffasdaghemmen,de tre

Tidigarepedagogik. harochföräldra-medverkanannat
frånföreståndare deföreståndarna medkontakthaft

fortsättningsvisvilket ävendekommunala daghemmen,
önskar.dekommer att ha om
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2.5 BOSTADSKOOPERATIONEN RIKSBYGGEN-

Bakgrund

Riksbyggen påstartade initiativ1940 byggnadsar-av
betare i Göteborg, med syfte att dels skaffa fram bättre
bostäder och dels trygga sysselsättningen bland
byggnadsarbetarna.

Idag Riksbyggenhar konsumentkooperativen profilmer
med främsta syfte att bygga och förvalta bostäder samt
verka för social bostadspolitiken och väl fungerande
samhällsmiljöer.

Förutom de lokala bostadsrättsföreningarna Riksbyg-ägs
flera fackförbundgen av bl.a. Byggnadsarbetarförbun-

det och andra kooperativa organisationer bl.a. KF.
RiksbyggenInom finns idag 1.500 bostadsrättsföreningar

med totalt 145.000 medlemmar.

Utvecklingsinsatser

Grundläggande för Riksbyggens insatser för kooperativ
utveckling är sjävfallet spridningen kooperativtav
boende. dettaI avseende Riksbyggenhar under flera
decennier att bygga bostäder upplåtagenom och dem- med
bostadsrätt pådrivit den kooperativa utvecklingen.-

tvåverksamhetenI kan typer kooperativ utvecklingav
urskiljas:
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kooperativinomVidareutveckling verksamhetavo
bostadsrättsföreningar.företrädesvisfinns,redansom

kooperativ, exempelvis bostads-Nyetableringar av0
hyresrättsföreningarkooperativa ochrättsföreningar,

områdeskooperativ.

områdenpå inom är:utvecklingsprojekt dessaExempel

Bostadsrättsföreningar för äldre
Botjänst-projekt
Naturnära boende

allergikerBostäder för
hyresrättföreningarKooperativa

Föräldrakooperativa daghem
Konsumentdialog

botjänst-projektBostadsrättsföreningar för äldre och

bostadsrättsföreningar användabefintliga kan denI man
inom utökakoopera-tiva för dennaredan har attform man

hyresrättsområdenservice och verksamheter.utbudet Iav
måste bilda kooperativ förening,däremot ettenman
områdeskooperativ organiserasättett attsom
Botjänsten.

Riksbyggen för närvarande bostäder förBorlänge byggerI
områden. påtvå tidigt stadiumolikai Redan ettäldre

pensionärs- handikappor-ochhar samtkommunen
i planeringen.ganisationer varit med

Målsättningen möjligheterbotjänst-projekt är attmed ge
trivsel,för bättretill grannkontakterutökade en

området.i Kontakterna mellan degemenskaphemkänsla och
fastighetsskötselnhemtjänsten och skallboende,

bidra tillskautvecklas. Detta attförbättras och
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långtidssjukaäldre, handikappade och ska kunna bo kvar
i sina gamla bostäder.

V iKruthornet Kalmar

Ytterligare påett exempel botjänst-projekt är Kruthor-
i invigdesnet Kalmar, i januari Projektet1989.som

genomförs i äldre bostadsrättsförening meden sammanlagt
lägenheter, pensionärshushållen495 uppgår tillvarav 45

%. Bostäderna kompletteras med lokaler,gemensamma som
inrymmer reception, kök med lunch-servering, cafeteria,
samlings- aktivitetslokaleroch samt kontor och
personalutrymmen hemtjänsten.för

ingårförutsättningarnaI botjänstenatt ska öppenvara
för alla boende Alltsåönskar utnyttja den. ävensom
sådana bor utanför område.bostadsrättsföreningenssom

frånErfarenheterna projektet hittillshar varit mycket
positiva. påDock har stött del problem. Dessaman en
är:

tvåBesvärligt med huvudmän, bostadsrättsfören-o
ingen för fastighetsskötseln socialförvaltningenoch för
hemtjänsten

Svårt primärvårdatt landstingets io engagera
projektet

Fastighetsskötarna önskar information framför0 mer
allt den förändrade yrkesroll projektet innebärom som
för deras del

servicecentralennackdel påEn att inte öppethar0
kvällar och helger

Projektledningen sighade väntat etto större enga-
idealitetoch större bland de boende än vadgemang en

visat sig.som
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Bonum

också ettstartati med FolksamsamarbeteRiksbyggen har
innebär attäldrebosparande,särskilt Bonun, mansom

ipensionssparandeviaRiksbyggen ettibosparar
möjlighetvanliga löntagareär attSyftetFolksam. ge

på äldre dar.boendesig ett braskaffaatt

reception,finnastill bostäderna skallanslutningI
aktiviteter. Detföroch utrymmenrestaurang gemensamma

iservicetill formockså möjligheterfinnas avbör
tvättstädning, fönsterputs, m.m.

är delångsiktigt närvarandeprojekt. Förär ettBonum
någraplanering ochunderBonum-lägenheternaförsta

ej i dagsläget. Detfinnsinflyttningsklara lägenheter
intresse för denna boen-råder mycket stortdock ett

ställtmedlemmari hade 750december 6.och 1990deform
sig i kön.

Naturnära boende

påsatsning naturnära boendevillRiksbyggen genom en
i ochsamklangtill människor kunna boskabidra att

samverkan med naturen.
Åkesta ipå Västman-ekobyärdettakonkret exempelEtt

land.

Åkesta tillanpassatsi ekoby harlägenheterna28De
befintligavegetation, där vat-rådande bebyggelse och

tillbehållits marken,ledsdagvattnetochtenströmmar
energi-välisolerade ochledningar. Husen ärej till

återanvändning gäller ochsopsepareringsnåla. och av-
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områdetfall komposteras. ocksåfinnsI odlingsmöjlighe-
ter.
Kooperativa hyresrätter

Försök med kooperativa pågåtthyresrätter har sedan 1987
och utvärderas för närvarande statlig utredning.av en I

kooperativ hyresrättsföreningen hyren de boende sina
lägenheter ekonomisk förening självadeav en ärsom

i.medlemmar

kooperativaDen hyresrätten kombinerar två goda syften:

frånHyresrättens frihet spekulationo hyresrätten
får ej säljas, insatsenutan betalas tillbaka av
föreningen när hyresrättsinnehavaren flyttar

Möjligheter till självbestämmandeo koopera-genom
tivt ägande och förvaltning.gemensam

Kooperativa hyresrätter områdenbyggs framför iallt med
överhettad bostadsmarknad påoch där priserna bo-
stadsrätter gör det närmast omöjligt för vanlig lön-en

sådantagare att förvärva lägenhet.en

Även utanför storstadsområdens expansiva regioner byggs
kooperativa hyresrätter ett ärexempel Borlänge. Koo--
perativ utveckling i Dalarna initiativtog till ungdoms-
bostäder ioch samarbete med kommunen Riksbyg-uppförde

lägenheterna i kooperativadengen hyresrättens form.

varitDet har efterfrågan frånstor kommunernaen och
ett intresse frånblandat hyresgästernamera till denna
boendeform.

Problemet med den kooperativa hyresrätten är att den
inom områdenvissa är missgynnad i jämförelse med andra
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i samband medavgifternaärBland annatboendeformer.
bostäder.för dessahögreoftalagfart

användasej hellerhyresrätt kankooperativ somEn
lånevillkoren för denkreditgivning, varförvidsäkerhet

blir sämreenskilde
bostadskrediter.vid andraän

allergikerBostäder för

kooperativahus"s.k. "SundauppförRiksbyggen nu -
såväl Häl-i Göteborgallergikerförhyresrätter som

Riksbyggen med bygg-samarbetarGöteborgsingborg. I
fått statliga medeldärigenom delforskningen och har en

delvisbyggnads-material ochutvärderapröva ochför att
byggnadssätt.andra

Föräldrakooperativa daghem

maj föräldrakoo-i ettregi startades 90RiksbyggensI
avtalutformatperativt Riksbyggendagis hari Malmö.

fått hjälpföräldraföreningenharoch sedankommunenmed
dagisYtterligt medbostadsrätts-förening. ettsinav

frånfått Malmö kommun,två avdelningar klarteckenhar
betydligt planeras.fleroch

från dekön, eftersomkommunaladenkommerBarnen men
närområdetfrån naturliga skälkommerrekryteras av

fåtill delenstörstabostadsrättsföreningens barn att
föreliggerNågon arbetsplikt föräldrarnaförplatserna.

arbetsrättdäremotinte,

Konsumentdialog
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Riksbyggen tillsammanshar med sparbanken ett bosparan-
RiksBoSpar,de, med ett 40-tal bosparföreningar och ca

120.000 bosparare. För Riksbyggenatt skall kunna bygga
så bra och konkurrenskraftiga bostäder möjligtsom

påförsöker olika fåde igångsätt diskussion meden
påbospararna tidigtett stadium.

exempelvisI Borlänge har inte bara kontaktman med
från ocksåbosparkön utanpersoner med människor i de

områden stårRiksbyggen i begreppsom att bebygga.
Diskussioner förs i studie-cirkelformofta vid sidanoch

ocksådessa har kontakterav med bl.a.man och olikaPRC
handikapporganisationer angående utformningen av
bostadsområdena.

Insatser för ökad samhällsnvtta

Vid sidan den renodlade kooperativaav utvecklingen
arbetar Riksbyggen också insatsermed bredare "för ökad
samhällsnytta". påEtt Idndögårdenexempel detta är i
Västervik servicehusett tillhörandemed dagcentral.-
Riksbyggen såvälhär för den service-ansvarar samlade
och omsorgsverksamheten fastighetsförvalt-ningen.som
All personal anställs Riksbyggen Riksbyggenoch harav

arbetsgivare.som

Utvecklingsmöjligheter och problem för olikade projek-
ten

För att de kooperativa idéerna ska kunna utvecklas och
fördjupas

bostadsområdenai krävs engagerade intresseradeoch
människor tålamodmed ett stort uthållighet.och mycket
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måste förtroendetväl ochföreningarna fungeraolikaDe
Riksbyggengentemotsinsemellan ochde boendemellan

måste starkt.vara
Riksbyg-upplevsengagemangetMedlemsinflytandet och av

till dettatidigare. Orsakernaidag större änsomgen
påverkas i hög gradmånga, detförmodligenkan menvara

idag Bostadenhar.bostadenvärdedet stora somav
attstortkänner ettoch de flestamycketkostar ansvar

så möjligt.kapitaldetta braförvalta som
kooperativa utvecklings-viktigt deoerhört attärDet

på självbä-sikt ärsjälvständiga, deprojekten attär
utifrån.finansiellt stödoberoenderande och av

byråkratin vididag kommunalaär denproblemKonkreta
dagis, särbestämmel-föräldrakooperativastartande av

gällervadkooperativa hyresrätter bland annatförserna
fackligtsitt samtfinanisering boendeenskildesden av

Lindögården.iförhandlingar, falletsegslitna bl.a.

utvecklingRegional och lokal

tidigti Malmö anställderegionkontorRiksbyggens en
åtmin-vilketutvecklingsarbete,förmedperson ansvar

utvecklingsintressedettill förklaradel kanstone en
Skåne.finns Malmöi Förutomsom

också aktivtBorlängetidigare ettnämnts,har, som
kooperativa hyresrätter,utvecklings-arbete gällervad

idialog med medlemmaromfattandeäldreboende och en
intresseorganisa-tioner och kommun.sparköer,

mångapå lokalamed deorterRiksbyggen samarbetar
SamarbetetLKU:n.utvecklingsorganenkooperativa

exempelvis iomfattningi styrka Bor-ochvarierar men
i representantordförandeposten LKUinnehaslänge enav

från Riksbyggen.
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Riksbyggen uppmuntrar framför nykooperationallt inom
områdensina "vi på".vigör det är bästegna -

Många gånger uppstår det kulturkrockar mellan den etab-
kooperationenlerade och lokala nykooperativ. de olikaI

rådernykooperativen pionjäranda och etten engagemang
den etablerade kooperationen oftast saknar.som I de

lokala kooperativen lägger medlemmarna mångaofta ner
obetalda arbetstimmar föroch den etablerade koopera-
tionen liknandeär kooperativ ej ekonomiskt försvarbara.

skillnadernaTrots bör värdegemenskapen mellan olika
kooperativa organisationer företagoch väga tungt och en
vilja till samarbete och utbyte erfarenheter detav vara
viktiga i kontakterna mellan de etablerade och dagens
pionjärer.
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FONUSBEGRAVNINGSKOOPERATIONEN62 --.

Inledning

denBegravningskooperationen yngstaär den grenen av
kooperationen.etablerades.k.

då i Konsument-medlemmartill lades 1945Grunden Fonus
föreningentill före-motioneriiföreningen Stockholm

begravningsförening för Stockholmkooperativattslog en
privatadenatt brytabildas. Syftetskulle var

åstadkommadominans och attvinstdrivna verksamhetens
uppgiftenalternativ, attkooperativt medett ge sam-

påverkamöjligheter be-insyn attökad ochhället en
gravningsbranschen.

följdesi Stockholm snartBegravningsföreningen av
i landet, ochföreningar delar 1960liknande andra av

År bildadesi riket. 1958 Begrav-totalt stfanns 23
central-organisation för under-attningsföreningarnas

föreningarna lösaattlokalalätta för de gemensamma
frågor.

Ändamålet idag, ärformulerasdetverksamheten,med som
på kooperativ drivagrund, begrav-till allmänheten,att

sammanhängande verksamhetdärmedningsrörelse och annan
begravningssed.främja godsamt att

årUtvecklingen under 45

föreningarminskades antalet70-talenochUnder 1960-
regionala föreningar.sammanslagningar till Be-genom
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sågravnings-kooperationen småningomkunde bli mer
heltäckande riket.över hela

hålla påFör kistornaatt kostnaderna startadesnere en
kisttillverkning i Falköping åtgärd1972. Dennaegen

stärkte begravningsrörelsens möjligheter att sätta en
på i sinmarknaden helhet och att förbättradpress ge

service till konsumenterna.
årUtvecklingen gåttunder de 45 sedan starten,som

visar kooperativtatt behovet ett alternativav var
Från relativtstort. den blygsamma starten har Fonus

tillutvecklats idag Sverigesatt ojämförligtvara
största begravningsföretag. i börjanharFonus 90-talet
också någothunnit bli än begrav-ningskoope-enbartmer
ration, begravningstjänsteräven är huvud-sakligadenom
delen affärsmässigaden verksamheten. Därutöver harav

verksamhet även begravningsver-omfattarman en som
näraliggandeksamheten service:

områdetjuridik inom familjerätt
gravvårdar
blommor
transporter

Organisation

består idag föreningar,Fonus fyra riksFonusav varav
är ojämförligtden omkringstörsta med % omsätt-94 av

Nord-Östraningen. övriga föreningarnaDe tre är Fonus
Götaland, Sundsvall ochFonus Trollhättan.Fonus

Föreningarna fysiskaingahar medlemmar,personer som
istället organisationerutan ansluter och andra fören-

Åringar. organisationertotalt1989 3.793 anslutnavar
imedlemmar föreningarna.de fyra flestaDe dessasom av

hör inom fackligahemma kooperativaden och sfären.
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totalalokalkontor. Denbedrivs 256Verksamheten genom
miljoneromkring kronor420omsätt-ningen under 1989 var

uppgickanställdapå Antalet%.marknadsandel 33med en
till totalt 702för 1989 personer.

redovisade förutveckling ochekonomiskgodharFonus en
mednettoresultat 6,4ettverksamhetentotaladen

marknadsandelarstigandeMedförmiljoner fronor 1989.
inteställningekonomisk brottasallmänt godoch en

organi-kooperativamångapå andrasättFonus somsamma
lönsamhetgällernär detekonomiska problemsationer med

kapitalförsörjning.och

växandeställning ochekonomiskhjälp god enMed enav
framgångsrikt för attarbetakan Fonusmarknads-andel

är:målen sin verksamhet. Dessaförverkliga för
prisdämpandeatt verka

förenkla formernabegravningssed ochfrämja godatt
ii 1tbegravningkring samt att e r aso n aar

kunden.till förbegravningsbranschen gagn

utvecklingkooperativochFonus nv

kooperativtill ut-förhållningssätt harFonusDet ny
på följande sätt.sammanfattasveckling i korthetkan

på utvecklingen förnyelsenochned avkraft läggesStor
kooperativinriktning. Nydessochden verksamhetenegna

verksamhetsområdet inomdärförpå skerutveckling ramen
begravningskooperationen.för etableradeden

begravningssedfrämja godprisdämpande,verkaattGenom
begravningar utvecklar FONUSkringformernaförenklaoch

kooperativa särprägel.sin
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Demokratisk styrning såsomoch kontroll viktiganses en
del den kooperativa karaktären,av trots enskiltatt
medlemskap i kombination kollektivtmed ägande ej före-

inomkommer begravnings-kooperationen. ärDenna förank-
irad Folkrörelse-Sverige den är viktigvarav numer en

länk.

kooperativa initiativNya utanför begravningskoopera-
tionen stöds generellt principiellt,och medlem-genom

iskapet Kooperativa institutet. Man medverkar emel-
lertid inte till bildandet kooperativa begrav-av nya
ningsbyrâer.
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Carlsson/KoopiAlf

-LRFLANTBRUKSKOOPERATIONEN2.7

Bakgrund

sittfick genombrotti SverigeLantbrukskooperationen
konsumentkooperationen, d.v.ssamtidigtungefär som

perioden 1900-19501890-talen. Underochunder 1880-
livs-lantbruks-kooperativ rörelse medutvecklades en

följandeorganisationer inomkooperativakraftiga om-
råden:

jordbruketinom ochAnskaffning förnödenheter1. av
jordbruksproduktionenförsäljning av

mejeriindustrierMjölkföreningar och2.
försäljningskooperativa före-Köttproducenternas3.

ningar
påKreditföreningar landsbygden4.

Skogsägarföreningar5.
Ägghandelsföreningar6.

Riksförbundetbondefackliga rörelsen, RLF7. Den
bidrauppgiften bl.amed attLandsbygdens Folk, 1929

inom jord-kooperativa utvecklingentillkraftfullt den
skogsbruk.och

årRiksförbund SLR etableradesLantmännensSvenska
paraplyorganisation olika jordbrukskoo-för1905 som en

organisa-tioner.perativa

låga värld-ekonomisk tillväxt under 1960-talet ochHög
riksdagsbeslut ned-smarknads-priser föranledde ett om

tillsjälv-försörjningsgraden % ochskärning 80 enav
inom jordbruksnäringen.hård strukturrationalisering En

jordbrukennedläggning hade medfört attsnabb enav
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frånmassöverflyttning jordbruketarbetskraft tillav
industrin ägt rum.

och kännetecknas1960- 70-talen kraftig struktur-av en
förändring inom jordbrukets föreningsrörelse och en
tilltagande industriell integration. kooperativaDe och

bondefackliga inomde rörelsen förenades 1971grenarna
Riksförbund bildades.och LantbrukarnasLRF Ett koo-

197é,perativt påhandlingsprogram lades fast grundat de
kooperativa principerna.

Lantbrukskooperationen under 80-talet

kooperativa föreningsrörelseJordbrukets har under 80-
talet

påverkats samhällsutvecklingen.starkt den allmännaav
varit minskade livsmedelskon-huvudproblem harEtt den

påsumtionen bland grund samhällets krympandeannat av
livsmedels-subventioner. Lantbrukskooperationen har

sig tilldärför sökt krympande marknad.att anpassa en

överproduktioninom skogsägarkooperationen,Problem och
låg på i vikandekvalitet livsmedel kom avspeglasatt

organisations-opinionsstöd kooperativa ochoch den
ifrågasättas påföretagsformen kom debatteras ochatt

jordbruketMiljöeffektersätt sällan förr.ett avsom
ficklantbruks-kooperationenuppmärksammades och ta emot

kritik.mycket

negativa marknadsutvecklingen förändrademedfördeDen
attityder bland medlemmarna. strukturanpassningenGenom

samman-slagningen företagoch och organisationer,av
avståndet tillökade medlemmarna kände möjlighe-attsom

påverka rörelsen blevatt den be-terna alltegna mer
gränsade.
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minska underjordbruk fortsatte attantaletattTrots
och% mellan 1977eller-period med 1823.000denna

något antalväxandeöverraskande ettredovisas1987
lantbruks-kooperationen 80-talet.underinommedlemmar

sittökade med-föreningsbanksrörelsenärOrsaken som
rekryteringfrån till 645.000260.000lemsantal engenom

Ävenjordbruksnäringen.utanförävenmedlemmarav
framgångar.redovisade storahypoteksbankerna

sjunkitmedlemsantaletövriga harbranschernadeInom
lantmännenslakteri %,mejeri %, 2780-talet 39under

ägghandeln%,15
föreningar inom%. Antaletskogsägarna% och 1470

från till mellansjönk 1980lantbrukskooperationen 9098
och 1990.

Organisation och verksamhet

kooperativorganiserad iLantbrukskooperationen är en
i lantbrukskoo-facklig medlemskapAntaletoch en gren.

föreningsbankenexklusive och hypoteksor-perationen,
frånganisationerna sjunkit 80-talet 482.600underhar

organisationenfackligatill 1989. Den1980 387.400
lokalföreningar äriräknar medlemmar 1.559145.000 som

påfördelade länsförbund.26

organiseradeärekonomiska föreningarna företagenochDe
på medlemsmässigtvilkariksorganisationer, de15 av

mejeri,följandestörsta branscherna:är inom de
slakterilantmannaföreningar,

organiserade i natio-ööh skogsägare. ärbranscherDessa
tillsammansföreningar, med ytter-förbund ellernella

riks-organisationer.ligare 11
inneburit tidi synnerhet80-talet harSlutet avenav

jordbruksnäringennyorientering för ochompröv-ning och
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lantbruks-kooperationen i sin helhet. Traditionella
kooperativa organisa-tionsprinciper ifrågasätts på ett
sätt påverkanegativt kan hela densom svenska koopera-
tionen, särskiltoch kanske jordbruks-kooperationen. Den

fackligasamverkande kooperativaoch rörelsen inom
jordbruksnäringen målhar slåoförändrat attsom vakt om
sina intressen.medlemmars Med avregleringar och nya
konkurrens-förhållanden försvinner gamla skyddsnät och
den traditionella uppgiften förhandlingspart minskarsom
i betydelse.

stället blirI LRFs roll näringslivsor-modernsom en
ganisation Ävenviktigare.allt lantbrukskooperationen

sig till snabbt ändrade internationellaanpassar mark-
nadsförutsättningar. Ett kontor öppnades i Bryssel för
bevakningen utvecklingen inom och ävenEG kontakternaav

Östeuropamed är aktiva.mycket

radikaltEtt miljöprogram antagitshar Riksförbunds-av
slåstämman för att miljönvakt och markerar bönder-om

ambition råvaroratt produceranas under största ansvar.

Lantbrukskooperationens totala försäljning under 1989
uppgick till miljoner68.255 vilketkronor, innebar en

frånökning före-gående år med %.8,6 Bland branscherna
redovisar slakteri och skogsägarna de största procen-

ökningarna.tuella

Hypoteksorganisationen består regionala10 hypoteks—av
föreningar Sverigesmed Allmänna Hypoteksbank som ge-

långfristigamensamt utlåningenDen sammanlagdaorgan.
uppgick årsskiftetvid till cirka miljarder22,2 kronor.
Lantbrukskooperationen kooperativoch utvecklingnv

Liksom övrigaför kooperativa organisationer ser man
inom lantbrukskooperationen på kooperativ utvecklingny
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både inom denochutomnågot förekommervilketsåsom
strukturen.egna

när-innebärutvecklingen de"egna"gäller denNär det
marknadsförutsättningarnaförändrade endrastisktmast

inombolagisering rörelsen.anpassning bl.a.genom

bevarandetgällernär detFrågan ställsi avkorthetsom
är: "Hurkooperativa särdraglant-brukskooperationens

kooperationen" längre bortifrån Julångt behövsbonden
ikommerfrån medlemmenochproducenten man

sannoliktbedömesangelägenmindredestoverksamheten,
kooperativa formenden Vara.

nykoo-kooperationen s.k.och denBåde traditionelladen
på teoretiska storleks-grund.perationen bygger samma

slår sig förpåsmå marknadmässigt aktörer sammanen
ärlantbrukarnanå position. attbättre Manatt anseren

små jämfört medaktöreralltid att upp-kommeroch vara
tillleverantörerochprodukterlantbruketsköpare av

strukturförändringar skettharatt delantbruket och som
förhållande.påverka dettainte kanske,attoch kommer

också såsominom sektornKooperationen samar-enses
där gemensamtenskilda företagarebetsform mellan man

intesamordningsvinsternå ochskalfördelarkan som
varje skullemöjligt företagareskulle ageraomvara

enskilt.

lantbrukskooperationensinternationella aspektenDen av
inom utanför denellersigutveck-ling, den skervare

betydelse-kooperativa är myckettraditionella ramen,
bedömesLivsmedels-produktionen är branschfull. somen

dominerasinternationa-liserad. dendagIbli alltmer
internatio-storalivsmedelsmarknadeninternationella av

såsom MorrisPhilip och Nestle. Dessaföretag,nella
påposition markna-ochstyrkabyggtharföretag enupp
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den hjälpmed starka och stor förhandlings-av varunamn
styrka mot kunder, leverantörer myndigheter.och Koope-

måsterationen bygga motsvarande styrka vilketupp en
åstad-kommasendast kan internationell samverkangenom

med andra kooperativa företag.

Lantbrukskooperationens förhållningssätt till nykoope-
rativ utveckling utanför traditionelladen strukturen
präglas öppenhet och samarbetsvilja. Maskinringarav och
farmartjänst två påär verksamhetsområdenexempel där
det förekommer kooperativ utveckling utanförny ramen
för traditionelladen kooperationen.
Farmartjänst påär exempel hur lantbrukare tidmed över,
i organsierad hjälperform andra lantbrukare. Det sker

iofta handelsbolagsform medan förordarLRF den
kooperativa formen. sådanVerksamheten mycketsom ses

frånpositivt lantbruks-kooperativt håll, och att den
sker utanför för organisationLRFsramen närmastanses

fördel.vara en

Farmartjänst Haskinsamverkan;och två nykooperativa
iverksamheter lantbruket.

Bakgrund

Lantbrukarna producerar tillsammans sina familjermed
tjänsteroch till efterfrågardenvaror marknad som

företagets utbud, jord-hävd och skogsprodukter medav
frånhuvuddel intäkterna jordbrukets växtodlingav och

animalieproduktion.

innehållerLantbruksföretagen inte bara arbetsplatsen
för företagaren. ärDen dessutom bostadsort livs-och
miljö familjen påför lever landsbygden.som
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"krympt"areellaHittills lantbruketshar somresurser
i medinkomster taktsysselsättning ochförunderlag

produktivitet.rationaliseringar ökadoch

tillmöjligheterna grannkontaktermiljönsociala ochDen
innefattarmånga Dockiinkomster fall utarmats.haroch

kanmängdlandsbygdenochföretagen resurser somen
och ettaktiviteter, samverkanutvecklas genom nya

marknadsmässigt utbud.samordnat
maskiner,i natur,finns byggnader,formResurser av

turismjakt, fiske, Dessamiljö, hantverk, gerosv.
tillsammans med lantbruketsmöjligheter att utvecklas

i företagande.allsidiga nyttkunskaperarbetskraft och
ocksåintäkterökadeDelvis förmarknadermot mennya

livsmiljöbättreminskadeför kostnader och genomen
inom ochmellankontakterochökad samverkan grannarnya

tradtionella jord- skogsbruket.ochdetutom

friare marknad ochekonomi i jordbruket,Pressad en
påpåservice ställer stora kravminskad landsbygden nya

föranpassade formerverksamheter samtkompletterande
inom jord-regional och skogsbruk.lokal och samverkan

konstnadsminskningar inomBeräkningar visar att stora
uppnås maskinsam-ökadlantbruks-företagen kan genom

i FarmartjänstSamtidigt praktisk verksamhetverkan. har
lantbruksföretagensintresse förlyft fram det stora

övrigt tjänsteutbud.gällernär detkompetens

Lanttjänst

samlings-definieratsLanttjänst ettharBegreppet som
Maskinringar andraFarmartjänster, ochför nyanamn

på där samordnar ut-landsbygdensamverkansformer man



58

budet arbetskraft, maskiner,av byggnader och andra
pånyttigheter landsbygden. Farmartjänst, Maskinringar

och andra lanttjänster självständigaär företag med egen
administraion och verksamhet.

Maskinsamverkan

Genom att samverka maskiner finnsrunt möjligheter för
lant-brukare minskaatt sina maskinkostnader. Maskin-
samverkan kan förekomma i olika former. förDen utred-
ningen intressantamest formen är Maskinringar.

MaskinringEn är sammanslutning lantbrukareen ochav
maskin-stationer förmedling hyr ellersom hyrgenom ut
maskintjänster. påDetta siktleder till ett bättre
maskinutnyttjande i sin tur lägre maskinkost-som ger
nader. Betalning för tjänsterna sker avräkninggenom
enligt medlemmarna bestämd Maskinringenav taxa. bildas
lämpligen ekonomisk förening. Medlemmarnasom en kan
både köpa säljaoch tjänster.

finnsDet även maskin- driftsbolagoch drivssom som
ekonomisk förening. När det gäller fler och dyra mas-
kiner ägs dessa i maskinbolag/förening.gemensamt ett

mellanDetta samarbete kan ha och deltagare.2 10

driftsbolagEtt äger liksom maskinbolagett maskinerna
till gårdar.ett antal Dessutom arrenderar bolaget mark.

bådeDenna mark kan bolagsägarnas och vanligvara
arrendejord.

Farmartjänst

Farmartjänst kallas vanligen den typ entreprenads-av
verksamhet drivs lantbrukare.som Antaletav Farmar-
tjänster i landet tillupp-skattas 80 med övertotaltca
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sammanlagdaengagerade. Denlantbrukare1.000
i landetFarmartjänstverksamhetenföromsättningen

miljoner kronor.till runtuppgick 601990

ekonomiskorganiseradeärtredjedel dessa somRunt aven
förening.

Fallstudie

ÖsterfärneboiFarmartjänst

börjadeMattssonverksamhetsledarenblivande GunnarDen
pååka sammankom-20-talettruntmed attunder 1987-88

VårenFarmartjänst.bilda 1988försökaför attster en
Österfärnebo.iFarmartjänsten Ibildade 18 personer

jobbet. hadeförsta 1989juni utfördes det man en1988
påomsättning kronor.800.000ca

består olika byggnads-typerutföruppdrag avDe avman
industriarbeten, transporteranläggningsarbeten,och

ekonomisk före-organiseradFarmar-tjänsten är somm.m.
på verksamhetsle-trening med styrelse enpersoner,en

iuppgift ärVerksamhets-ledarenskassör.ochdare en
jobben medlem-mellanin fördelasett att ochstort ta

marna .

insatsen kr/med-började 1.000verksamhetenNär varman
nytillkommande medlemmarhar dock beslutat attlem. Man

på för ad-insats Kostnadernabetala kr.3.000ska en
avgiftministration verksam-hetsledare tas utoch ensom
avgiftpå ersättning. dennaUnder 1990medlemmarnas var

iblir kvareventuelltöverskottkr/timme. De18 som
årets till med-lemmarna.betalas utvid slutföreningen
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Anledningen till att valde den ekonomiska föreningenman
i stället för handelsbolag företagsform, attsom var man
ville undvika det personliga följeransvar ettsom av
handelsbolag.

De problem hinderoch påhar beror inte vilkenman
företagsform påvalt utan praktiskaman problem med
verksamheten. harMan t.ex. problem med mjölkbön-att

svårtderna har ifrånatt komma sin gård för attegen
börja arbeta inom farmartjänsten Öppen-före kl 09.00.
hetsprincipen intehar någotupplevts problem ef-som
tersom begränsat verksamheten geografiskt.man
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Berglund/Koopiolle

FÖRENINGSBANKEN2 a.

Bakgrund

SverigesärFöreningsbankenvardagligen kallarviDet
harbank.medlemsägda Dendärmedkooperativa ochenda

bildades runtjordbrukskassori omdesitt somursprung
egentligibanksekel. Enbörjan dettai landet under av

inte förrän 1974.mening blev man
olikabestår överidag 350Föreningsbanks-gruppen av

regio-iorganiserade 12vilka ärföreningsbankerlokala
Föreningsbankernastillsammansbildarbanker.nala Dessa

bank.Föreningsbankernasägerförbund samt

medlemmar,800.000närmaretotaltFöreningsbanken har
riketFörbankkontor.650anställda ochknappt 5.000 ca.

med storapå %,10marknadsandelenligger menca.
klart star-harFöreningsbankengeografiska olikheter.

Blandi storstäderna.på änlandsbygdenställningkare
storkunderna märks en

från jordbruksföretag.småföretag, bortsettävenandel

till över 107balansomslutningenuppgickUnder 1989
drygt 960blevrörelseresultatetmiljarder ochkronor,

från före-ökninginnebarvilketmiljoner kronor, en
återbäringen tillår uppgickgående år %.med Samma14

miljoner kronor.till 161medlemmarna

Kooperativt engagemang

förståelse och kunskapförfinnsFöreningsbanken enInom
varierarkooperativa engagemangetkooperationen. Detom
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dock tro-ligen avsevärt bland de 5.000 anställda.ca.
Generellt ärsett störstengagemanget hos de 6.000ca.
förtroendevalda finns inom föreningsbanksrörelsen.som

Föreningsbanken startade under internt1984 ett för-
nyelsearbete "Bankkooperativakallat offensiven", vilket

påoffentliggjordes ipresskonferens oktoberen 1985.
ville därmed sinMan betona särart kooperativ bank,som

dvs iatt första hand är personsammanslutning ochman en
inte kapitalsammanslutning.en

På presskonferensen sades "syftetatt är läggaatt fast
strategi för Föreningsbank,90-talets höjaatten kun-

skapen affärsidébankens bland anställda och för-om
troendevalda och profileraatt bankens särart mot om-
världen." Föreningsbanken alltså påtog fasta att den

bådekooperativa formen inflytandemedlemmarna ochgav
kontroll samt att den borde utgöra stark kon-en
kurrensfördel även kommersiellt.rent

Kampanjen genomfördes i förstatre steg. Det steget
innebar rådslagsverksamhetomfattande i fören-uteen
ingsbanksrörelsen. tillledde fastställandetDenna av en
strategi för Föreningsbankenshela rörelsen, teser.10

kalladesandraDet "intern marknadsföring"steget och
innehöll studiecirklarbl.a. samtligaför anställda och
förtroendevalda.

påbörjadestredje halvåretDet steget under andra 1986
såledesbenämdesoch "extern offensiv". hade tillDet

mål föra Föreningsbankens ambitioner.att ut särart och
Slutligen underströks inte fickatt detta ses som en

utanisolerad kampanj, den "Bank-kooperativa offensiven
fårär därför projektett aldrig avslutas."som
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bankförbindelsen förhuvudsakligaär denFöreningsbanken
också ettproducentkooperationen, haretablerade menden
kunder.ny-kooperativa företag somantal

erfarenhetdärigenom storhar avFöreningsbankerna en
småföretagandetsföretagandesåväl kooperativt som

i nykoope-rollFöreningsbankensvillkor. engenerella
rådgivare i ekono-utveckling fungeraär attrativ som

bankkontakt.traditionellfrågormiska/juridiska och som
bank-rådgivningsfunktionenutöverdirektEtt engagemang

förenligt medinteprojekt är dockenskildai
bankrollen.

påtag-Koopservice etti ärFöreningsbankens engagemang
utveckling.kooperativtillbidragviktigtligt och

region-ochenskilda lokalbankerstillsammans medDetta
kooperativai lokalaengagemang/medlemskapbankers

förenings-bankerna harvisar attutvecklingscentra LKU
frågor.kooperativaintresseseriöstett av

Koopservice

utvecklingsprogram förKoopservice del detär aven
kooperationenetableradekooperation och denstatensom

kvali-uppgiftKoopservices är attstartade 1985/86. ge
rådgivning tilljuri-disk deficerad ekonomisk och som

stödkooperativ, ettattdriver samtellerstartar vara
områden.påför LKU dessa

ibeskrivs kom-Koopservice närmareinomVerksamheten
Koopservice".rubrikenkapitel, "3.2.2mande under



64

3. DEN ETABLERADE KOOPERATIONENS CENTRALA
INSATSER

föregåendeVi ihar kapitel påkunnat målin-exempelse
riktade fråninsatser etablerad kooperation i avsikt att
stimulera stödjaoch kooperativ utveckling.ny Dessa
insatser såvälsyftar till främjaatt kooperativen
utveckling inom de organisationerna till attegna som
stödja friståendeframväxten kooperativ.av Ettnya
genomgående syfte är därmedatt stärka den kooperativa
sektorns iroll samhälle näringsliv.och

såvälvarierarEngagemanget mellan olikade organisa-
tionerna olikamellan delar landet. in-Störstsom av
satser förefaller göras i organisationer påde och de

därorter man:

själva småskaligaa arbetar med föreningar främst
RiksbyggenHSB, LRF och

ib sin få någon påtagligverksamhet kanegen nytta
den ny-kooperativa utvecklingenav främst HSB, KF/-

RiksbyggenKonsum, ochLRF

i övrigtc har nära ideellt,samarbete fackligtmed
och föreningsliv.annat samtliga organisationer i
varierande grad

Förutsättningarna till frånaktivt stöd etablerad koope-
ration ökar i på någottakt med att denna sätt kan
identifiera sig med den kooperationens framväxt ochnya
verksamhet. Därför är det stor betydelse lyftaattav

likheterfram mellan etablerad kooperation,och samtny
påsprida positiva dåexempel erfarenheter harsamarbete

till bådalett utveckling för parter.
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vidare ettfinnskooperationenetableradedenInom
sina medlemmarsjälvsig ochinförattbehovstarkt av

utvecklingsinsatser ochkoope-rativa ev.motiverakunna
attoftaunderstrykerkooperation. manMantillstöd ny

någon bi-stödorganisation ellerideellärvarken en
kunnaFörutsättningarna för attmyndighet.dragsgivande

atti medbetydligt taktökatinsatser harsinamotivera
underpresenteraskunnatharexempelgodaflerallt

år.senare

fortfarandeemellertidfinnsorganisationerdelInom en
i samband medrollentill nydenviss tveksamhet egnaen

härmöjlighetervilkautveckling, samtkooperativ som
Förklaringarnautvecklingen.föreligger för den egna

påinte sällanberorflera,till kandetta menvara
verksamheten.med denproblem egna

följdtillkooperationen har, avetableradedenDelar av
tvingatsomstrukturering,internaffärsstrategi och

på huvudverksamhetenenergi densinall egnakoncentrera
Detta iblandsini turharorganisationen.denoch egna

vidviktmindreläggaatttill benägenhetlett en
öppenhetmindredärmedochverksamheterbranschfrämmande

organisationen.denutanföraktörergentemot egna
kooperationmedkontakterutvecklaatt nyIntresset av

föreningar medochinom företagvaritdärförhar svagare
problembild.denna

organisatio-intresseradesvagtochde tveksammaInom
vidpå sikt medverkaförutsättningarna attbedömsnerna

dockverksamheterny-kooperativa somutvecklingen av
idéerfinna hurbestår iSvårigheten attofta omgoda.

verksamheten,till denkopplaskunnaska egnainsatserna
innehåll idémäs-utöver detaffärsmässigthelstoch ges

skapaskopplasaffärer kanidéer och sammanNärsiga.
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den starkaste förutsättningen för gott kringsamarbete
kooperativ utveckling.

Variationerna i insatser förefaller i månviss vara
beroende dels enskildaav och delspersoners engagemang

organiserade kon-takterav de kooperativa organisation-
emellan, liksom mellanerna etablerad kooperation och ny

kooperation. Därmed understryks betydelsen lokalaav
kooperativa utvecklingscentra PåLKU. de orter/regio-

LKU fungerar väl finnsner bra plattform fören den
etablerade kooperationens insatser till stöd för ut-
vecklingen kooperation.av ny

I stor utsträckning beror kooperativ utveckling på
kooperationens förmåga överföraatt och ta tillvaraegen
erfarenheter samt skapa stödstrukturer för de nya
kooperativen, utan att därmed över-organisera insatser-
na.

OMRÅDEN3.1. ETT ANTAL STRATEGISKA

Vi kan områdenett antal ise arbetet ned kooperativ
utveckling årenunder de senaste väcktsom särskilt
intresse inom den etablerade kooperationen. Dessa om-
råden är:

1 Kooperativ utveckling anknytning tillmed boendet

2 Föräldrakooperativ inom barnomsorger

3 Skolkooperativ

Utöver detta vikan områdenandra därse engagemanget
hittills inte har varit lika stort, är vi märkermen
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vi framför storFrämstintresse. enökande ossett ser
kvalita-såväl kvantitativtutvecklingspotential, som

iinom närakooperativ ellergällertivt, an-vad nya
såvälgälleroffentliga Dettasektorn.slutning till den

tekniskavård inom deninom ochkooperativ somomsorg
förvaltningen.

åren attkommerVår vi inom närmastedebedömning är att
ochkooperativ inom äldreomsorgfå bl.a.flerse

sjukvård rehabilite-ochinom ochhälso-hemtjänst samt
tillförutsättningarfinnsviVidare detring. atttror

inköpskooperativ,expansion gäller lokalavadgoden
arbetskooperativ inom kunskapssek-bilandelsföreningar,

kooperativ inom sektorernaolika typersamttorn, av
turism.fritid och

påvi koncentreraföljande dock attkommerdetI oss
områden nämntskringinsatser de tre ovan.som

tillanknytningutvecklingKooperativ med3.1.1
boendet

tillaktivt flerakooperationen medverkaretableradeDen
tillanknytningkoopera-tiva utvecklingsprojekt med

bostadsområdeninsatser iboendet. Främst gäller detta
tillhörandeföreningar ochkooperativa HSBharsom

Riksbyggen.

ikooperativ bildats,vissa fall medan detharI nya
inomfall verksamheterskapaandra handlat att nyaom

kooperativaexisterande kooperativa främstformer,
bostadsrättsföreningar.

både Riksbyggen under detochär att HSBNotabelt senas-
såvälåret kraftigt förstärktharte resurserna, cen-
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tralt regionalt, för tillstöd lokal kooperativsom
utveckling.

finnsInom HSB för närvarande igångsattatrettiotalett
projekt vidgadmed boendeservice. påKaraktären projek-

varierar,ten på någotgemensamt för dem är att demen
sätt är tillknutna bostads-rättsboende fastighets-och
förvaltning ideelltsamt grannskapsarbete. Vidare finns
ett antal bostadsrättsföreningar för äldre föräld-samt
rakooperativa i HSB-områden.daghem Bådafrämst nybyggda
dessa verksamhetsgrenar kraftigt.utvecklas

mångaRiksbyggen finnsInom påkooperativa projekt
planerings-stadiet, medan sammanlagt mellan äroch20 30

påi drift gångeller Projektenatt startas. finns inom
områdena bostadsrätts-föreningar för äldre, utökad
boendeservice, boende för särskilda behov främst aller-
giboende samt naturnära boende Härtillekobyar.
kommer projektett antal kring kooperativ hyresrätt.

kooperativa utvecklingsprojektenDe inomutvecklas
pårespektive organisation, uppdrag de medlem-av egna

intierasVerksamheten kan därmed drivasoch utanmarna.
frånsärskilt stöd stat eller kommun. de fall därI ett

lokalt kooperativ frånövertar verksamhets-ansvar kom-
frågatill iexempel hemtjänsten, behöver dockmunen, om

särskiltett avtal tecknas.

etableradeDen bostadskooperationen outnyttjadhar en
potential när det gäller stödja kooperativaatt nya

boendet.initiativ i bidra erfarenheterkan medMan av
kooperativ organisering och ochhar kompetens resurser
på områdenmängd bättre skulle kunnaen kommasom nya
kooperativa verksamheter till idaggodo. Dessutom händer
mycket utanför den etablerade bostadskooperationen som
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verksamhetsområde, där denoch hartangerar dess
inspiration.möjlighet hämta ocherfarenheteratt

Även kooperationenetablerade hardenandra grenar av
boendeområdes-utvecklingtillmöjligheterbörjat avse

by eller stadsdel medverksam-heter.anknutna I en
dagligvarubutikför kan ortensvikande underlag en

finnatillsammanskonsumentförening med de boende nya
Dåvarudistributionen. kan delsförformer man

arbetsinsatser frivilligaprofessionella medkomplettera
utvidga serviceutbudethitta ochsätt attoch dels

På liknandeverksamheten. sättdärigenom förunder-laget
exempelvis inköps-kring lokalasamverkakan man

föreningar bilandelsföreningar.och

kooperativ utvecklingutförligare kringredogörelseEn
återfinns i Koopizsan-knytninq till boendet rapportmed

"Boendeområdesanknuten kooperativ utveckling".kring

VåratFöräldrakooperativ Serviceföreningenoch3.1.2
Dagis

VåratServiceföreningen programförklaringDagisI som
defini-föreningsstämman finns följandeantogs 1990,av

föräldrakooperativtion begreppet barnomsorg:av

föräldrakooperativa utgörs daghembarnomsorgen"Den av
fritidshem föreningar i vilkadrivs föräld-och som av

är medlemmar. ärverksamheter formDessa avrarna en
uppstårbrukarkooperation barn-ett behov brasom ur av

föräldrarna sig använderochsluteromsorg: samman
tillgodosedärigenomförkooperativ verksamhet att

sinaförfungerande ochvälbehovet varan-omsorgav en
dras barn.
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föräldrakooperativa innebärDen formen att brukarna-
barnens föräldrar för inflytandetar och har iansvar-

ocksåbarnomsorgsverksamheten. Verksamheterna är be-
roende delaktighetbrukarnas vilketoch medverkan,av

möjlighetöppnar till utveckling barnomsorgens kvali-av
tet. delaktighetHur brukarnas och medverkan skall
organiseras arbetsområdeninom vilkasamt i vilkenoch
omfattning, påkommer varje föräldrakooperativ attan
besluta om."

Bakgrund utvecklingoch

Ett de första föräldrakooperativen "Lekloftet"-av -
småbarns-startades redan 1969 studerandeav en grupp

föräldrar i Lund.

År föräldrakooperativ i1985 fanns drygt 100 kom-31
årfolkhögskolaBona anordnade detta kurser förmuner.

erfarenhetsutbyte föräldrakooperativ, vilketmellan bl.a
tillledde att kontakter aktivamellan ochKF

föräldrakooperativ inleddes.

gått framåt,utvecklingenSedan dess har starkt och
många svårtföräldrakooperativ bildats. ärhar Detnya

idagatt med exakt-het antaletdet totala föräld-ange
rakooperativa upp-skattning socialsty-daghem. En efter

på frånberäkningarrelsens basis upp-gifter 1989,av
visar troligaatt det ärantalet närmare 800.

Föräldrakooperationen i sin beräknas vidarehelhet
år.miljoneromsätta drygt kronor Antalet600 med-per

lemmar är och beräknas10.800, dessa 3.000ca. av ca.
någoninnehaföräldrar form förtroendeuppdrag.av
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barn-antaletFöräldrakooperativens det totalaandel av
uppgår ärnärvarandeförtill % och5omsorgs-platser ca

kooperativ.sjätte daghemsplatsi talrunda nyvar

Vårat DagisServiceföreningen

rapportengemensamt framarbetade 1986FolksamochKF
möjlighet alla". rapport,"Vårat förDagis Dennaen-

kartläggningengenomarbetadeförstadenomfattar avsom
iföräldra-kooperativ, resulterade att KFexisterande

Riks-riksförbund ochtillsammans med HSB:soch Folksam
Servicefören-bildandettillinitiativetbyggen tog av

år skriften "Föräl-Vårat Dagis för.ekingen Samma gavs
Kooperativavägledning"drakooperativa utdaghem aven-

institutet.
tillsam-vi ärCivildepartementets betänkande "Ju mer

på remiss.uteoch 35 1987mans" 34SOU 1987.33, var
iinnehåller översikt verksamheterBetänkandet aven

landstingensföreningsregi inom ochkommunernas ansvars-
undanröjaåtgärderområden förtill att.förslagsamt

Föräldrakooperativenutveckling.hinder för fortsatten
VåratService-föreningenuppmärksamhet ochägnas stor

remissinstanserna.Dagis en avvar

Vårat Dagis förstadensamtidigt genomfördeUngefär
föräldrakooperativen,intressebevakningen föromfattande

utbetalningfrågan förnytt systemnär ett avom
avgöras. Detskullestatliga bidrag för barnomsorg nya

tilllade grundeni Dettaträdde kraft 1988.systemet
Socialdepartementet ochkontinuerliga med bl.akontakter

Socialstyrelsen.

skriftenVårat Dagis utServiceföreningen 1989gav
starthjälp", med"Föräldra-kooperativa daghem en-

mött storSocial-departementet. harDennaprojektstöd av
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efterfrågan, och uppenbart haft stor betydelse för
mångabildandet föräldrakooperativa daghem.av

VåratVidare Serviceföreningenhar Dagis utvecklat en
såvälriktarbred kurs-verksamhet sig till personalsom

ståendeföräldrar. indelatär iKursutbudet dels ettsom
innehållandebasutbud flexibeltoch dels ett utbud

påfortbildningskurser tonviktmed pedagogik för an-
år från år. Någravilka varierarställda, påexempel

i "ekonomiskkurser basutbudet är administration och
redo-visning", "organisation och samarbete" samt "per-

föreståndarrpollen".sonalansvar och

Vårathösten driverSedan Dagis utvecklings-1990 ett
projekt benämnt FIA-projektet Föräldrakooperativens
inre arbete. Bak-grunden är föräldrakooperativaatt den
barnomsorgens kraftiga expansion inneburit behov ökadav

intensifieradekunskap utvecklingsinsatser.och

FIA-projektet indelatär i tre faser:

A Skapande för metodutveckling,Forum inrik-av som
påtas sammanställaatt och förmedla idéerkunskap och

metoder för föräldrakooperativens kontinuerligaom
utvecklingsarbete.

B Genomförande erfarenhetsstudie, syftarav en som
till frånatt dokumentera erfarenheter föräldrakoo-12
perativ varit i två år.drift i minstsom

Utredning kring kriterier påC kvalitetskravoch
föräldra- kooperativ och enskild barnomsorg, iannan
sygte att kartlägga den totala floran förekommande
daghem enskildamed huvudmän och grader utvecklatav
brukarinflytande i reguljärakommunernas barnomsorg.
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kooperativa centralorganisatignernaDe

Även centralorganisationernakooperativa förharde var
till utvecklingensig sitt intresseökat stödför och av

på föräldrakooperativ gällergrund. Dettabarnomsorg
såväl lantbrukskooperationen.bostadskooperationen som

föräldrakoope-har sedan 80-talet startatslutetHSB av
rativ i bostadsrättsföreningar i lan-nybyggda runt om

initiativet, iförbereder lokal och deltardet. tarHSB
särskildkooperativet. föruppbyggnaden handbokEnav

drift finnsHSB-dagisstart och framtagen.av

tvåRiksbyggen i Malmö och Staffanstorp-har kommuner -
för barnomsorgunder tecknat avtal att1990 ansvaraom

Riksbyggensföräldra-kooperativi Utmärkande förform.
inteföräldrakooperativa föräldrarnaär att harmodell

någon tekniskaarbetsplikt. Riksbyggen sköter den och
ekonomiska förvaltningen administrationen.och

Riksförbund driver projektet "Byg-LantbrukarnasLRF
dagis" stimulera föräldrakoopera-dens för att start av

påtiv landsbygden.

förhandlingsorganisationKooperationens organise-KFO
arbetsgi-föräldrakooperativadrygt daghem med500rar

såvälbistår utbildningDärmed dem medKFOvaransvar.
arbetsgivare.tillstöd kopplat rollannat derassom som

Skolkooperativ3.1.3

påskolkooperativet i Sverige startadeförsta 1976Det
Kooperativet,i Kiruna.Hjalmar Lundbohmskolan varsom

skolkafeteria, tilldöptes Skopan. sedan dess haren
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skolkooperativen blivitbara fler idagoch fler, och
på såvälfinns skolkooperativ70 st grund-,ca. gym-

nasie- folkhögskolor.som
skolkooperativDagens

flesta skolkooperativDet dagens är skolkafeterior,av
det förekommer även inköpscentraler för skolmateri-men
odlingar, landsbutiker, kiosker,el, U secondhandaf--

färer samtliga organiseradeI stort ärsettm.m. som
konsumentkooperativ.

Både antalet omsättningen imedlemmar och skolkooperat-
varierariven i utsträckning, påstor detta beroende

olikaskolornas Påövriga förutsättningar.storlek och
vissa skolor har exempelvis praktik,mycket medanman

på i internat.andra borman
såvälVanligtvis är majoriteten elevernaav som per-

sonalen i kooperativet.medlemmar

Uppskattningvis skolkooperativenhar knappt 10.000
medlemmar, är förtroendevalda iuppemot 1.000varav

förvaltningsråd.b1.a. styrelser och Omsättningarna per
år ifrånvarierar tillkronor30.000 kronor.1.000.000
Många har anställd personal.egen

någon återbäring.förekommeroftast form delEn harav
återbäring"kollektiv"utvecklat vilket sigkan ta

i exempelvisuttryck investeringar i skolkooperativets
miljö, anordnande aktiviteter typ stu-av gemen-samma
dieresor återbäring,traditionellAndra har vilkenm.m.

uppgåi flera fall tillkan %.10

etablerade kooperationensDen roll
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stödja skolkoo-startInitiativet ochuppmuntraatt av
Kooperativa för-ochelevrörelsenperativ 1975togs av

privatamotverkaattSyftetgemensamt.bundet KF var
iintäde skolan.vinstintressens

handledningarår ochbistod medrad KFUnder aven
nivåPåskolkooperativ. harlokalkringkursverksamhet

konsumentföreningarna,skolkooperativen medsamarbetat
formalite-fått såväl hjälp medfrån stöd ochvilka man

leveranster varor.avsom

insatsernaFrån centralaför deöverfördes ansvaret1984
följandeinstitutet. Under defrån KooperativatillKF

samtidigtskolkooperativ, deåren antaletökade som
områden traditionellaän deflerbörjade omfatta

insatserinstitutets harKooperativaskolkafeteriorna.
utbildningsinsatserpå rådgivning, samtinriktatsfrämst

material.olikaproduktion typer avav

med Elev-i samverkantiden närasketthelaharArbetet
Sveriges Folkhögskoleele-i Sverigeorganisa-tionen samt

år lokaladeunderharDess-utomförbund. senarevers
sig iengageratutvecklingsorganen LKUkooperativa

satsning har, medsärskildutveckling.skolkooperativ En
Skåne.framgång, igjorts

påpositiva skolanSkolkooperativets effekter

någonföregåsskolkooperativ formFörekomsten avavav
möj-vanligtvistjänst,ellerbehov enenvaraenav

umgås. Härutöver harfika ochför attlighet träffasatt
positivasig andravisat radskolkooperativen ge en
påNågra dettapå exempelarbete.skolans egeteffekter

är:
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Förbättrad demokrati i skolano
Verklighetsanknuten undervisning möjlighet0 en-

kombinera teoriatt praktikoch
samlingspunktEn för övrig påelever ocho personal

skolan
verksamhet möjlighetEn eleverna visaatto som ger

på förmågorsina praktiska
Ökat ansvarstagande för den skolmiljön0 gemensamma

Elevernas i skolkooperativen påorganiserasengagemang
påolika sätt olika skolor. former är vanliga,Tre

nämligen:

Skolkooperativet integreradutgör idel0 under-en
visningen i flera ämnen/ämnesblock

Skolkooperativet utgör tillvalsämneetto
ingårgrundskolan i påeller undervisningen särskild

linje gymnasieskolan
Frivilligt påelever i0 raster ochengagemang av

anknytning till skoldagen.

Framtida möjligheter

Med säkerhet fåstor vikommer att störreett antal
skolkoope-rativ i framtiden. nyligen genomfördEn enkät
till landets samtliga gymnasieskolor, samt grundskolorna
i visar någottre län, att drygt % har slags40
elevdriven verksamhet ekonomisk karaktär. Ofta be-av
höver verksamheterna stabil organisa-torisken mer

bestårstruktur. uppgiftstorEn idärmed att koopera-
tivisera dessa.

Flera skolkooperativ har önskemåluttryckt ett attom
starta stödförening för skolkooperativen, vilkenen
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servicefören-få funktionungefär motsvarandeskulle som
Vårat föräldrakooperativen. Förbere-visaviDagisingen

på Koope-rativa institutet.för detta skerdelser nu
tillinformations-bladutkommanderegelbundetettGenom

informationskolkooperativ, förmedlas demskalllandets
olika slag attVidare kommeremellan. arrangemangav

sig till föreningen.för ansluterdeanordnas som

områden intressantabedömsytterligaredeBland varasom
pååterfinns kooperativ högs-utvecklingssynpunktur

håller ihögskolekooperativet dagarnaförstaDetkolor.
på universitet.på Stockholmsstartaatt

FÖR STÖD KOOPERATIV UTVECK-TILL NYRESURSER3.2.
LING

organisationkooperativvarjeUtöver de resurser som
enskilt finns idag antalettlägger gemensammaner

blivitövergripande organisationer väs-och/eller som
entliga i arbetet med att utveckla koopera-resurser ny

Vi i följandetion. kortfattadkommer det att ge en
beskrivning insatser för.dessade svararav

information hänvisas tillintresseradärDen som av mer
respektive organisation. förteck-kontakt medatt ta En

återfinns ining längstöver bak rapportenadresser
bilaga 3.

femår-rådetKooperativa att underbeslutade 1985 en
speriod utvecklingssystem tillför stödbygga ettupp

beståkooperativ utveckling. kom attDetta system av
trepå olikainsatser fördelade program:
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kooperativBasprogrammet för utveckling1. förlagt
till Koopi

Koopservice tillförlagt Föreningsbanken2.

kooperativa utvecklingscentraLokala3. under suc-
cesiv i olikauppbyggnad delar landetav

insatserUtöver inomde görs ocksådessa utförssom
arbete inombetydelse Serviceföreningen Våratstorav
Dagis. återfannsbeskrivningkortEn detta i detav
föregående avsnittet.

Vidare Kooperationenshar förhandlingsorganisation KFO
kommit aktivt bidraatt alltmer praktisktmed stöd och
rådgivning till kooperativ, i takt med att alltflernya
sådana Ävenblivit imedlemmar organisationKFO. denna
beskrivs i följande.kortfattat det

rådgivningsbyråerHärutöver finns privatarad ochen
konsultfirmor, med växlande kompetens samt grad av
förankring, påvilka har sigkoncentrerat säljaatt
konsulttjänster till kooperativ. avståttVi har docknya
från någon genomgångatt göra idessa denna rapport.av

Kooperativa institutet Koopi3.2.1

Bakgrund

Kooperativa institutet Koopi bildades 1975 som en
plattform för samarbete mellan de konsumentkooperativa
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Riks-ochorganisationerna Folksam, RESOKF, OK,HSB,
årnågra medlemersattes FonusRESObyggen. Efter somav

tilltillombildats dotterbolag KF.Koopi,i sedan RESO
återfinns associerad medlem.januari LRFSedan 1990 som

kooperationpå ocholika sätt arbetat medKoopi har ny
Dettakooperativ utveckling hela 80-talet.övrig under

inneburithar
såväl operativ karaktär.insatser utredande somav

iområden uppmärksamhetägnades mestdeEtt somav
utvecklingen föräl-mittenbörjan 80-taletoch avvarav

bevakning ochlöpandedrakooperativa Utöverdag-hem. en
främ-Koopi direkt stöd,kartläggningsinsatservissa gav
dagisrådgivning, kooperativavidi startformst avav

skrifter i ämnet.delproduceradesamt en

arbetsko-hjälpa startaarbetslösa ungdomar attFör att
perioden s.k. Ungkoop-operativ detunder 1983-86drevs

regionalförprojektet. avsattesdettaInom resurser
rådgivning, till de lokalavilka dellade grunden en av

idag.existerarutvecklingscentrakooperativ LKU som
åren projekt namnetunderettVidare under 1987-89drevs

påarbetsmarknadspolitik, inriktatKooperativKARM,
stödoch andrautbildning handledare som gerpersonerav

till arbetslösa.

kooperativ utvecklingkring 1986-1989Basprogrammet ny

femârspe-rådetKooperativa beslutade att under1985 en
tillutvecklingssystem för stödriod ettbygga upp

utveckling.kooperativ
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KoopiSedan arbetar den kooperativa1986 med del detav
gåttutveck-lingssystemet under namnet "Basprogram-som

Arbets-områdetmet". har dock under tillbytt1990 namn
kooperation"."Ny

på långsiktigaKoopi:s varit inriktatarbete har ut-
vecklings-frågor information forskning inomsamt och det

området.nykooperativa Vidare Koopihar ofta förmedlat
kooperativ.erfarenheter mellan Grunden för denna

erfarenhetsförmedling givetvis varithar Koopiatt under
åren fått överblick över inomgod vad händer deten som

områdetnykooperativa i Sverige.hela

årenUnder viss informationbedrevs1986-1989 ochen
rådgivning till ville bedrivastarta ochgrupper som

i koope-rativaverksamhet former. gälldeDet bl.a.
ville hjälpha med att starta hantverksko-personer som

operativ, kooperativ handikappade,för ungdomskoopera-
tiv, områdes-kooperativ.bokcafeer, arbetskooperativ och

rådgivningVidare förekom tillmycket projektledare inom
påkommuner och folkrörelser, främst koncentrerad

stadgefrågorerfaren-hetsförmedling, hjälpoch med
myndighetskontakter.

målgrupperviktigaAndra för Koopi:s insatser varithar
kommunalpolitiker, politiska partier, forskare, studen-

Såvälmassmedia. inomochter kooperationenutom harsom
Koopi vidmedverkat seminarier.kurser, konferenser och

kooperation"Arbetet med "NV fr.o.m. 1990

konsekvensSom organisationsförändring inomen av en
Koopi har arbetet fr.o.m. bedrivits1989 1990 med en mer
strategisk inriktning än tidigare. råd-direktAll
givningsverksamhet hänvisatshar till de lokala koopera-
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bådetiva utvecklingscentra idagLKU är fler ochsom
då utvecklingssystemetutvecklade än startades.mer

rådgivning information huvudsakligenDärmed har och
på nivå.regionalskötaskunnat lokal och

Koopizs övergripande policy kring arbetet med koope-ny
ration januari varit följande:har fr.o.m. -90

"KO0Pi:s kooperation utgöra aktivarbete med skallny en
driv-kraft i kooperativarbetet för utvecklingen
utifrån uppgifterna

Påverka. KOOPiBevaka, Analysera samt skall kon-genom
takter med

organisationer, myndigheter, politiker,bl.a. andra
journalister, folkbildare, forskare och etablerad koope-

påration underlätta kooperativ utveckling be-en nya
hovsområden.

inom kooperativa utvecklingssystemetInsatserna det
måste på principenbygga ömsesidigt stöd mellan deom
olika delarna, Koopservice KOOPi:sdvs. LKU-organen, och

kooperation. KOOPiarbete med utgöraskall därmed ettny
aktivt istöd för, och arbeta nära samverkan med, LKU-

Koopservice.ochorganen

påKOOPi sig inteskall uppgifterendast ta de kansom
på nivåklaras inomlokal eller förLKU:nav ramen

Koopservice företags-specifika kompetens. stor andelEn
beskrivnanedan arbets-uppgifter utföraskanav genom

inom utvecklings-systemetatt andra aktörer engageras av
KOOPi."

påarbetsuppgifter Koopi sigDe därmed koncentreratsom
Vär:

Förmedlinga erfarenheterav genom:



82

Materialproduktiono
kooperativ utvecklingNyhetsbrevo ang.

kring kooperativ utvecklingKonferensero

såvälErfarenhetsförmedling omfattar förmedling av
erfarenheter mellan kooperationetablerad och ny som
förmedling erfaren-heter mellan kooperativ. Enav nya

litteraturdel kringden etablerad kooperationav som
även varit tillproducerats har förnytta nykooperatö-

såväl litteratur kringDetta gäller dags-aktuellarer.
frågor klassiska kooperativa skrifter.som

Bland nykooperativa skrifterde producerats undersom
år återfinns studiecirkelmaterialett "Att skapasenare

kooperativ" skrifter kring föräldrakooperativasamt
bilandelsföreningar,daghem, handikapp kooperation,och

kooperativ för äldre, arbetskooperativ och personalägda
företag, kooperativ bykooperativ, internatio-stadsdel,

fallstudier.nella erfarenheter samt ett antal

skriftserie,Vidare "Kooperativ-produceras en ny
framtiden",modeller för främst handlar koopera-som om

såtion inom offentlig skrifternasektor. utformas att
såväl påde existerandeexempel redan verksamheterger

på gårtips självtill vägahur för startaattsom man
kooperativ.
Även kring kooperativ utvecklingskrifterandra typer av

påKoopi.produce-ras löpande dettaExempel ärav
pågår" kooperationdebattboken "Ombyggnad handlarsom m

samarbete".offentligoch sektor, boken församt "Skola
kooperation inombelyser skolan.som

Utöver förekommerdetta information tillregelbunden
målgrupper. information frånbestämda Koopi""Aktuell

till samtliga isänds ledamöter LKU-styrelserna, och ett
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offentligkooperation inomkringsärskilt nyhetsbrev
tillsänds prenumeranter.sektor

förUtarbetande modeller och konceptb nyaav
inomkooperativ

områdenviktiga i syftestrategiskt att
nivåpå inomlokalarbeteunderlätta bredareett nya

sektorer.

arbetsområde Koopi främst koncentrerathardettaInom
i närapå utvecklingen inomkooperativasig ochden

Särskiltoffentligaanslutning till harden sektorn.
konsumentkooperativaförmodellerarbetet handlat om

områdeskooperativ inomvårdcentraler, kooperativsamt
hemtjänsten.

främjaUtredningsinsatser i koopera-syfte attc ny
såsom exempelvis:utveckling, utredningar kringtiv

utvecklingRegionalo
Värderingsförändringaro
Framtidsstudiero

återfinnsinitieratsutredningsinsatserBland de ensom
utvecklingsfondernasregionalakart-läggning deav

ekonomiska föreningar,inställning till arbete medoch
visadevinternvilken attgenomfördes -89/90. Denna
förmågasåvälutvecklingsfonderna i dagsläget saknar som
kooperativ.vilja till utvecklingenmedverkaatt av nya

särskilda insatser.möjligt krävsSkall görasdetta

iutredningsinsatserKoopi samarbeteäven genomförthar
Såledesmed har samarbetatandra utredande organ. man

forskning kring regional utveck-förexpertgruppenmed
regionalakring utredning olika fak-ling ERU en om

utveckling.kooperativbetydelse förtorers
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kring vär-medsamarbete SIFOettVidare startatshar
kooperativaför denderings-förändringar betydelseav

utvecklingen.

kringforskningstödja koope-för attInsatserd ny
forskare ochmellanmötesplatserration, skapasamt

nykooperativainomaktiva sektorn.denärpersoner som

kringåren forskarrapporterantalhar ettUnder ny
publicerats.utvecklingkooperativkooperation och

bestående ochmindre forskareVidare har avgruppen
til-förbörjat utforma ettLKU-representanter program

utveckling.kooperativkringforskning lokallämpad

insatser gällertidigare föräven svaratKoopi har som
utvecklingsgrup-kooperativalokalamellan desamverkan

produktionbl.a. omfattatharInsatsernaLKU. avperna
särskilt takt med attLKU-nyhetsbrev. LKU-or-Iett

stabilitetvuxit i har dessaganisationerna styrka och
såvälidagtagit ochsjälva över detta ansvar, svarar

koordinerande möten ochproduktion nyhetsbrevför somav
LKU-rådgivare.utbildning/fortbildning av

Koopservice3.2.2

det koopera-Koopservice och är delstartade 1987 aven
rådetsKooperativautvecklingssystemet. Enligttiva

utvecklingssystem""Kooperationens skaprogramskrift
verksamhetsområden:följandeKoopservice ha

tillhandahålla rådgivning och kon-ochUtveckla1.
kooperativberör alla formersulttjänster avsom

verksamhet.
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itkk l d tt2. U a v ao o p e rv e c a e
företagsservicebegreppet.

utvecklings-myndigheter,Förmedla kontakter med3.
finansieringsinstitut etc.fonder,

kooperativa företagan-Sprida information det4. om
tillmedverka ökadvillkor allmäntsärartoch samtdets

kooperation.i samhälletkunskap om

reviderats tilltvå KoopservicesedermeraPunkt har av
företagsservice."kooperativ"Utveckla

inrättandettillövergripande anledningen Koop-avDen
rådgivning påochService kunskaperbehovet avvar

sådantspecialistnivå, gick utöver vadd.v.s. somsom
kooperativtvid lokaltettförväntades klaraskunna

utvecklingscentra LKU.

Organisation och verksamhet

på Koopservice verksamhetenocharbetarFyra personer
består företagsekonomiskhuvudsakligen kvalificeradav

Målgrupprådgivning utbildning. ärjuridisk samtoch
eller kooperativdriver samt LKU-främst de startarsom

rådgivare.

bistårrådgivningföretagsekonomisk Koopser-Vad gäller
affärsidéer, kalkyler ochvice utvärdering budg-med av

frågor redovis-rörande skatter,ävenet. behandlarMan
områdetPå juridiska ärning finansiering. detdetoch

skattefrågorassociationsrätt,främst avtal och som
behandlas.
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Utbildningar för kooperativa påföretagare anordnas de
områdenanämnda i marknadsföring,samt ledning ochovan

organisation.

ocksåKoopservice informationsmaterialut och hand-ger
område.böcker inom sitt Vidare regelbundet utger man

informationsbladet "KoopKonsu1ten" riktar sig tillsom
nykooperativa företagare tilloch ärde verksammasom
inom utvecklingssystemet.

fåttKoopservice har föranslag Därefter1991. är det
ovisst kan sinfortsätta verksamhet. Sannoliktom man
måste verksamhet Koopserviceden typ bedriveren av som
huvudsakligen anslags-finansierad i ellervara en annan

gårform. Problemet är inteatt det
att ta marknadsmässigt betalt den kundgruppav man

sigvänder till, nämligen kooperativ ska startasom
justeller har startat.

vårEnligt bedömning såvälkommer dock behovet kvali-av
ficerad rådgivningekonomisk juridisk kvarstå.attsom

Kooperationens förhandlingsorganisation3.2.3 KFO

Kooperationens förhandlingsorganisation KFO utgör
arbetsgivar-representant för de flesta kooperativa och
folrörelseägda före-tagen i Sverige. Organisationen
bildades omkringoch har1943

medlemsföretag1.000 med anställda.100.000ca.
Medlemsföretagen påomfattar flertalet branscher svensk

inomarbets-marknad industri-handel-, serviceom-och
rådena. ärDessutom ideellastor andel deten av or-
ganisationslivet, bl.a. handikapporganisa-flertalet
tioner, imedlemmar KFO.
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biträda medlem-uppgift är främst attOrganisationens
kol-träffaochförhandlingar fackförbundmedimarna

ocksåräkning. lämnarKFOlektivavtal medlemmarnasför
frågor i medlemsföretagensi uppkommerservice som

utbildarpersonaladministrativa verksamhet samtlöpande
frågor rollgäller derasikooperativen somde somnya

arbetsgivare.

mångainneburitnykooperationen har nyaväxandeDen
också arbetsuppgifter för KFO.därmedochmedlemmar nya

föräldrakooperativaidag flertaletorganiserarMan
arbetsgivaransvar,daghem med

kollektivavtalsärskiltetttecknarochst,drygt 500
både kommunal-SvenskaochLärarförbundetmedför dessa

arbetareförbundet.

primärvårdenochbedömning äldreomsorgenär attKFO:s
växaområden kooperativ attkommerdärblir nästa nya

på i likhet medsig att,för-bereder KFODärförfram. nu
inom dessaföräldrakooperativen, ävenförgällervad som

anställningsrutinerområden till avtal ochhjälpa med
bliväljer medlemmar.kooperativ attför de somnya

utvecklingenuppmuntraVissa insatser för att av nya
institutet.Kooperativai medkooperativ samarbetegörs
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LKUUTVECKLINGSCENTRALOKALA KOOPERATIVA4.

rådetKooperativatidigare beslutadevi konstateratSom
femårsperiod bygga ett utveck-underatt1985 uppen

kooperativ utveckling.tilllingssystem för stöd Ett av
vilket sträcker sigi framdetta system,programmen

påsatsninginnebärjuni lokala koopera-t.o.m. -91, en
olikautvecklingscentra itiva delar landet.LKU av

på adressförteckringfinns överplatser.Idag EnLKU 14
återfinns Vissai bilaga redanomfattadeLKU:ndessa 4.

Skånefrån region, exempelvis ochstörrestarten en
omfattadeflertalet endast kommun.Värmland, medan en

kommunala harLKU:nFlera dessaav
årentvå tillutvecklats att onfattaunder de senaste en

idagvanligtvisregion, län. Totalt kanett L0 LKU:n
regionala. har de treDessutom LKU:nbetraktas somsom

succesivt sinai län, utökatStockholmsverkar geogra-
ansvarsområden inominlettfiska näraett samarbetesamt

Stockholmsregionen..

på varitSatsningen generellt myckethar settLKU:n
framgångsrik.

regeringen i statsverkspropcsitionenInför har1991/92
kooperativa utvecklingssystenetföreslagit skallatt det

påmålmedveten satsning tillstöd ochersättas med en
kooperativa utvecklings-lokalauppbyggande flerav

föreslås statliga ökasVidare att decentra. resurserna
år.från miljonermiljoner till kronorkronor 52,5 per

kombinationekonomiska ifördubbling deEn resursernaav
på innebär avsevärtkraftsamling LKU-verksamhetenmed en
i framtiden.villkorförbättrade

funktioner.flera För det förstafyllerLKU:nDagens
tillför stödutgör de plattform statens lokal koope-en



89

utveckling. plattformrativ utgör de flestaDessutom en
påorganisationernakooperativaför mellan desamverkan

tidigarevii region. konstaterateller Somort enen
kooperatio-för den etableradebetydelsedetta storhar

stödjaaktivt del denmöjligheter och taatt avnens
utvecklingen inykooperativa samhället.

betyde-kapitel behandlas antal aspekterettdettaI av
såväl existerandeinomverksamheten LKU:nförlse som

kooperation.ochmellan etableradsamverkan ny

påsiggrundar resul-och slutsatserantagandenFlera
två i decemberenkäter sändes ut 1990. Itaten somav

tillintäkternapreliminäraundersöktes de LKU-den ena
denna redov-resultatetverksamheten under och1990, av

attityder tilli bilaga undersöktesisas den andra1. I
kooperation.mellan etablerad ochsamverkan ny

i bilagaredovisasResultaten denna 2.av

Representation i styrelserna4.1

kooperativaInledningsvis kan konstateras att de lokala
bildats varie-utvecklingscentra hittills har mycketsom

organisationsform styrelsesam-bakgrund ochrande samt
registrerademansättning. är ekono-flesta LKU:nDe som

ideellaföreningar, fören-miska förekommer ävendetmen
skillna-stiftelse. Förklaringen tillingar dessaoch en

organise-ligger i är startade ellerde varkender att
utifrån iställetriktlinjer, skapadecentrala utanrade

utifrån varierande och kunskaper.lokala behov

i samband medför del dagens ladesGrunden LKU:naven
institutetUngkoop-projektet Kooperativas.k.det som

perioden Andra har skapatsunderdrev 1983-86. LKU:n ur
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kooperativa Koopsam-gruppersamarbetsgrupperlokalade
organi-kooperativaetableradedestartats avsom

perioden Andra harsationerna 1975-1985. LKU:nunder
organisationerellerinitierats av personergrupperav

nykooperation.för Ofta har dettaintressestarktmed
kooperationlokal etablerad elleri medsamverkanskett

offentligainom sektorn.denorgan

inneburitäven attolika bakgrund har LKU-styr-LKU:nas
kommit olikasammansättning att ut. Gene-elsernas se

å sidanviss skillnad mellanmärks LKU:nrellt enaen
i etableradesin de lokalt koopera-har tyngdpunktsom

å sidan iorganisationerna andra LKU:ntiva och som
inom offentligautsträckning stöd densökerstörre

förvaltningarolika kommunala harFörutomsektorn.
viktigareblivit samarbetspartner.landstingen allten

för den lokalautgör representanterLKU-styrelsernaI
kooperationen störstaden klartetablerade Degruppen.

sinaförutsedda representanterär formelltflesta
isitter informelltorganisationer, flera egen-mermen

utgörviktiga Totaltkontaktpersoner.skap represen-av
från kooperationen hälf-änetableradetanterna den mer

liksom typenstyrelseledamöter, andelen,allaten menav
kraftigt olikavarierar mellan LKU:n.mandat,av

frånrepresentationskillnadVidare mellanmärks en
lantbrukskooperationen.respektive Represen-konsument-

återfinns samtligafrån konsumentkooperationen itanter
lantbrukskooperationen saknar representa-medanLKU:n,

delvis historiska orsaker,i hation tycksdel. Dettaen
samarbets-lokalexempelvis utvecklatsLKU:tatt ur en

någotkonsumentkooperativ fallsamverkan.för Igrupp
tillgeografiska orsaker, kopplade dettycks det ha mer
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någonlantbrukskooperationen inte omfat-harattfaktum
storstadsmiljö.i utprägladtande verksamhet

återfinns förrepresentantLKU-styrelserflestadeI en
utvecklatnykooperationen. har flera LKU:nDessutom

nykooperativa företrädare,tillkontaktkanalerandra
särskild för dessa.exempelvis att ha gruppengenom

återfinns förrepresentanterLKU-styrelserantalettI
förval-olika kommunalaoffentliga oftasektorn,den

från landstingenÄven hämtadetningar. representanter
för den offent-Företrädarnai delförekommer LKU:n.en

på förmandatformellautseddaliga är sällansektorn
viktigai egenskapförvaltningar, medverkarsina utan av

för LKU:t.kontaktpersoner
återfinns i ochÄven LKU-styrelsernaföreträdareandra

företrädarefrämstärinom medlemskrets. Dessaderas som
inom:arbetar

organisationer främst och TCOFackliga LOo
Studieförbundet Vuxensko-Studieförbund ochABF0

lan
ViFörbundetBarnorganisationer örnar ochUngao

Unga
institutionerföretagsekonomiskaUniversiteto

Socialdemokraterna, Centerpar-partierPolitiskao
partierVänsterpartiet,Folkpartiet, lokalatiet,

kooperationenNäringslivet utöver0
Övriga folkrörelseorganisationero

kraftigtvarierarrepresentanterdessaFörekomsten av
i LKU-styrelsernamedverkanolikamellan LKU:n. Deras

tilldirekt denbetingad och koppladlokaltförefaller
prioritera.valt attverksamhet LKU:t



ekonomiska situationen4.2 Den

fåFör bildatt klar ekonomiskade förutsättn-en av
ingarna för dagens särskildharLKU kringenkät derasen
intäkter under genomförts.1990 sammanställningEn av

återfinns bilaga 1.svaren som

Inledningsvis kan konstateras att 13 14 haftLKUav
intäkter dåunder och tillsammans1990, lyckats indra
drygt miljoner10,4 kronor. innebärDetta genomsnittett
på kronor.800.000

på:Intäkterna är fördelade

Medlemsavgifter/Grundstöd/Basstöd:1.
5.182.700 kronor

Projektorienterat2. uppdragsstöd:
3.581.800 kronor

Försäljning3. konsulttjänster:av
1.641.500 kronor

första kategorinDen medlemsavgifter samt grund-avser
stöd/basstöd ej är förknippade någramed särskildasom
krav. kategorinandraDen uppdragsstöd äravser som
förknippat vissmed insatsertyp t.ex. verksamheten av
riktad till skolan och där intressenterflera t.ex.
hela styrelsen är beställare. tredjeDen kategorin

försäljning konsulttjänster,avser därren detav
vanligen finnsendast beställare.en

Vi kan konstatera synnerligen skillnadstor mellanen
olika tydligtLKU:n, markerade intäkternaattgenom
varierar inom intervallet 14.700 kronor till 2.127-upp
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intäkterär det LKU:nkronor. Totalt.800 varssex
under Avgenomsnittet kronor 1990.översteg 800.000

miljon kronor.passerade LKU:ndessa 3 1

lågtvå inomövriga sju endastdetLKU:nAv somvar
fyrakronor, medan LKU:nintervallet 500.000 800.000-

i intäkter. Slut-låg kronorochmellan 495.000216.200
på kronorintäkter endast 14.700ligen hade ett LKU

under 1990.

ocksåskillnader i kan noterasstorlekUtöver stora en
Samtligaintäkter. 13skillnad vadavsevärd typ avavser

medlemsavgifter samtintäkter ihar formLKU:n av
iintäkterniogrundstöd/basstöd. Härutöver har LKU:n

åttaprojektorienterat uppdragsstöd samt LKU:nform av
konsulttjänster.försäljningintäkter avgenom

kategoriniintäktersinatio störstaharTotalt LKU:n
har fyramedlemsavgifter/grundstöd/basstöd. dessaAv

övrigaintäkter, medanendast denna typ omLKU:n sex,av
intäkterutsträckning, delvarierande även hariän en

genomsnitt genererade dessarubrikerna.under de andra I
på Dettaintäkter kronor.tio under 570.0001990LKU:n
pågenomsnittjämföras drygtmed ettska

istället har denför dekronor tre LKU:n1.566.000 som
försäljningpå uppdragsstödekonomiska samttyngdpunkten

konsulttjänster.av

för %drygt 40är ensamtNotabelt att ett LKU avsvarar
liksom annatuppdragsintäkter, att ett LKUsamtliga

frånhärrörintäkter% allaför nära 43 somavsvarar
konsulttjänster.försäljning av
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ierhöllUnder totalt kronorLKU:na 2.171.4001990
frånintäkter regional kooperation.etablerad lokal och

påsig iIntäkterna fördelade kronor form1.196.600 av
imedlemsavgifter grundstöd/basstöd,samt kronor874.800

projektorienterat uppdragsstöd samtform 100.000av
konsulttjänster.i Därmedsamband med köp hadekronor av

frånintäkterna%drygt 55 av
medlemsavgifterkooperation karaktärenetablerad samtav

grundstöd/basstöd.

konsumentkooperationen fördessa svarade 1.597.300Av
på ifördelade kronorkronor knappt %, 993.50074

medlemsavgifter grundstöd/basstöd,samt kronor516.800
projektorienterat iför uppdragsstöd samt kronor87.000

konsulttjänster.köp Därmed hade drygtsamband med 62av
frånintäkterna konsumentkooperationen karaktären% av

medlemsavgifter grundstöd/basstöd.ochav

från lantbrukskooperationen uppgick tillIntäkterna
påfördeladedrygt %, kronorkronor 203.100574.100 26

medlemsavgifter grundstöd/basstöd,i kronorsamt 358.000
iprojektorienterat uppdragsstöd samt kronorför 13.000

konsulttjänster. Därmed hadesamband med köp endastav
frånintäkterna lantbrukskooperationen%drygt 35 av

medlemsavgifter grundstöd/basstöd,karaktären ochav
projektorienteratutgjordesmedan %drygt 62 av upp-

dragsstöd.

intäkterna till LKU-verksamheten erhöllsMerparterna av
från offentliga sektorn. svarade fördock den Denna

vilket utgörtotalt kronor under drygt6.477.500 1990,
frånLKU-intäkterna. Intäkterna% de totala den62 av

påsig ioffentliga sektorn fördelade kronor3.883.000
projektoriente-grundstöd/basstöd, kronor för2.078.000
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iuppdragsstöd kronor samband medsamt 516.500rat
försäljning konsulttjänster.av

LKU-intäkternaförsvarade kronorStaten 2.559.500 av
frånkommitfrämstmedel harunder Koopera-1990. Dessa

rådet intäktervid civildepartementet, äventiva men
från socialstyrelsen och

erhållits. Intäkternaarbetsmarknadsdepartementet har
från karaktäriseratsi uteslutandehar stort settstaten

grundstöd/basstöd.som
uppgåttfrånÖvriga offentligaintäkter den sektorn har

erhållits fråntill och främst kommuner och3.918.000
landsting.

på isig kronor grund-Medlen har fördelat 1.325.000
projektorienteratförstöd/basstöd, kronor2.078.000

försälj-iuppdragsstöd kronor samband medsamt 515.000
konsulttjänster. Därmed knappt %ning hade endast 34av

grundstöd/basstöd,intäkter karaktären medandessa avav
utgjordes projektorienterat uppdragsstöd.%drygt 53 av

från uppdragsgivare uppgick underIntäkter andra 1990
försäljninguppgicktill dessakronor. Av1.757.100 av

utgjordekonsulttjänster till kronor och1.025.000
%.därmed drygt 58

Attityder till samverkan4.3

givet-kooperation ärmellan etablerad ochSamarbetet ny
förväntningarvilka attitydervis ochberoende somav

Vi genomförtinblandade. därför ävenfinns harmellan de
sammanställningenkätundersökning kring detta. En aven

återfinns bilaga 2.somsvaren
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påståendenvi är prövametod valt att ett antalDen
kring kooperation.samverkan mellan etablerad och Deny

fått ställning enligt sjugradighar tasvararsom en som
möjlighet till igett flera nyanser svaren.

tillEnkäten sänts kanhar de antas ha funderat mestsom
på frågeställningarna,de aktuella LKU-styrelsele-

begränsning givetvisdamöterna. inneburitharDenna att
inte möjligtdet dra alltföratt generella slutsatser

vårkring Emellertid avsikt varithar främst attsvaren.
attityder tydliggöra attitydskillnadermäta samt ev.

olika direktmellan de är berörda ochgrupper som av
aktiva i LKU-verksamheten.

LKU-styrelseledamötertotalt har ledamöter122Av 72
inom angivna tiden.enkäten innebärbesvarat den Det en

på fårvilket%,svarsfrekvens knappt 60 ettanses som
tillfredsställande resultat.

anledning till reflektioner,mängdSvaren och detger en
möjligtinte härär heltäckande sammanfattningatt ge en

viIstället överlämnar tilldessa. läsarna attav
studera resultaten och dra Varjeslutsatser. LKU-egna

bör kunna ha istyrelse nytta dem samband medav egna
diskussioner förväntningar framtidaverksamhet.ochom

någraVi vill emellertid redovisa reflektioner videav
anledning igöra redan häratt det skedet.ser

framstår attityden tillförstaFör det samverkan mellan
framstårkooperationetablerad och enhetligny som mer

visarän förväntats.vad kanske Svaren generelltsom en
positiv attityd tillmycket samverkan, och

instämmande iinnebär ärett att det värdefullt för
såväl kooperation förknippasetablerad att mednysom

läravarandra samt att kan mycket varandra.man av
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tydliga avvikelsen markerasEnda representanternaav
från "kommun/landsting/länsstyrelse". Dessagruppen

frånskiljer sig förrepresentanterna konsu-markant
frågamentkooperationen lantbruks-vad samt1avser a,

frågornakooperationen b ochvad samt1 2avser a
också fråntydligtskiljer sig representanternab. De2

frågor.kooperation iför flerany

råder samstämmighet kringdetFör det andra stor atten
erhållerviktigt kooperativenär att de stöddet nya

frågafrån kooperationen Särskiltetableradeden 3.
kooperationför detta.betoner representanterna ny

frånpå fråga framgår dock att stödet5 etab-Av svaren
till kooperativkooperation inte främstlerad be-nya

småinnebära ekonomiskt %,höver stöd endast med44
avvikelser Iställetmellan tycks den störstagruperna.

återfinnastill kringmöjligheten stöd "att lära av
%, med samstäm-kunskaper och erfarenheter" 86 stor

mighet berörda.bland de

tredje iFör det understryks att samverkan mellansvaren
kooperation ioch etablerad samt medverkan LKU-verks-ny

viktig ömsesidigär för värdegemen-amheten att markera
framstår på frågornaEmellertidskap. och4 5av svaren

givet kooperationetableradatt det att skaanses mer
kooperation vicevärdegemenskap med änmarkera ny versa.

Även på frågorna och b uttryck för1 1svaren a ger en
likartad uppfattning, värdefulltdet föranses mer

förknippaskooperation med deetablerad att koope-nya
på båda frågeställningarnavicerativen än Svarenversa.

återfinnsi skillnadenintressanta, synnerhetär som
från samtligabland grupper.svaren
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Några inför framtidenslutsatser4.4

redovisade vill vienkät-svarendebakgrundMot av
årsinförredovisa antal kommandeslutsatser LKU-ett

mellan etablerad ochoch samverkan koope-verksamhet ny
ration.

frånekonomiskt Kooperativagrundstöd statenEtto
rådet avgörande betydelse för att ochär startaav

kooperativt utvecklingscentrumdriva LKU.lokaltett
huvudsakligt syfte attGrundstödet bör ha som

tillgång i 1 lallmänheten tgarantera
månrådgivning iinformation, visskostnadsfri och

drift kooperativautbildning vid start och av
föreningar.

utgå slutitsavtalGrundstödet bör efter det att
mellan

rådet respektiveKooperativa och LKU.

kooperationenssamlade andelbakgrund denMot avo
intressetekonomin, ökadesvenska samt detden totalaav

offentliginomlösningar även verksam-kooperativaför
kooperativtillstatliga stödetbör totaladethet,

då rimligt satsautveckling borde attöka. Det vara
minst % demotsvarande 10 resurseravresurser

utvecklingsfonderna, iregionalaidag, degenomsom
på rådgivning vidstödinriktas ochpraktiken helt

årligaprivata Därmed skulle detföretag.start av
utveckling fördubblas.kooperativtill drygt Enstödet

år.sådan inomökning bör ske trekunna

statliga stödet bör avsättasviss andel detEn avo
insatser i lokalasyfte att startaför göraatt nya

i orter/regionerutvecklingscentra därkooperativa de
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särskild avsättassådana Vidare bör pottsaknas.ännu en
i syfte attLKU-kretsen,utanförtjänsteköpför

ytterligare kompetens.arbetettillföra lokaladet

angelägetstatliga är attstödet detUtöver deto
ierhåller ekonomiska formregelbundetLKU resurser

frånmedlemsavgifter/grundstöd/basstöd ävenav
erhållasnivå. börmedel kunnalokal/regional Dessa

från offentligsåväl kooperativ sektor, ochsom
andel LKU:tsViktiga utgöra lokalför delsär att aven

garanti lokalförutgöradelsgrundtrygghet, och en
viktenunderstrykerförankring. argumentetDet avsenare

från kooperativaerhålla befintliga sektornstöd denatt
på orten/regionen.

utifrån lokalaVarje bör uppmuntras att,LKUo
påsatsningaktivutvecklaförutsättningar behov,och en

konsulttjänster.försäljninguppdragsverksamhet samt av
LKU-intäkter visar medkartläggningenredovisadeDen av

tidigtjusttydlighet ärdet LKU:nönskvärd attall som
bedrivapå möjligheteridag atthardettasatsat ensom

På sikt störstabör destabil offensiv verksamhet.och
inomvarje finnas dessautvecklingsmöjligheterna för LKU

områden.

långsiktigatt utvecklabör uppmuntrasLKU:na en0
årligakapitalbildningsstrategi göraoch att

utjämnings-investerings-framtidaavsättningar till och
på möjlighetenuppmärksammasVidare börbehov. LKU:na

förlagsinsatsinstitutet förstrategiskt användaatt ex-
kapital.ternt

följasutveckling fortlöpandebörLKU—ekonominso
kartläggningrådet.Kooperativa Eventuellt bör enav
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gjorts idet slag samvband dennamed rapportav som
år.varjegenomföras

kooperationSamverkan mellan och etablerad harnyo
kooperativa utvecklingen.betydelse för denstor Ett LKU

sådanmöjligheter till ärgoda samverkan. därförDetger
vidmakthållaangeläget att stor andel representanteren

från kooperativa iden sektorn LKU-styrelserna.

Frågan attityder till samverkan mellan etable-omo
hållaskooperationrad och bör fortlöpande aktuell.ny

liknande undersökning kringbör attityderDessutom en
till offentligsamverkan mellan sektor och koopera-nya
tiva genomföras. iformer metod använtsDen sambandsom

sådantmed bör användbar idenna rapport även ettvara
sammanhang.
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NÅGRAUTVECKLINGSHÖJLIGHETER INTERVJUERKOOPERATIVA6. -

vi intervjuakapitlet valt attavslutande hardetI
årennågra hunnit sig gedigenskaffaunderpersoner som

kooperativ utveckling. Förmederfarenhet arbeteav
Hållén, Koopi,intervjuerna Johanna svarat.har

intervjuade är:De

Kooperativavice iHillbom, förbundetVDLars

Näringspolitiskaför sektorn,Chefde woul,Jan
RiksförbundLantbrukarnas

rådgivare påKooperativ KooperativElisabeth Mattsson,
i GöteborgKonsult

Distriktchef, VästerbottenFolksamBurman,Lars
Ordförande Västerbottenför LKUKoopsam

Kooperativa institutetPer-Olof Jönsson, VD

vice KooperativaHillbom. förbundet:VD6.1 Lars
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Är enligt din mening viktigt profileradet att den1.
kooperativa särarten

viktigt profileraär självklart äratt det att denDet
vikooperativa inte gjortsärarten. vet harJag om

tillräckligt idag, jag vitror att har mycket attmen
på viktigt intevinna ärdet. Det mycket att sudda ut

kooperativa profilen.den

din organisation tydligutvecklar verksamhet2. Hur av
kooperativ karaktär

strategiprogramdet förbundsstyrelse fattadeKFsI som
stårmaj tydligti med-beslut klart och att1989,om

alltså intesärbehandlas. Allalemmen ska kunder ska
lika, prioriteras.medlemmen tror attbehandlas ska Jag

påi Sverigekonsumentföreningen tänker detvarenda
år dåtioidag. för sedan,Annorlunda detsättet var

lika, medlemmar elleralla debehandlades oavsett om var
från återbäring,inte bortsett eventuell som

tillnaturligtvis enbart betalas medlemmar.ut

bli inträdesbil-Aktivkortet, eller medlemskortet, ska
förmåner.tilljett allaKonsums

för bäst medlemmarär alla, förbraKonsum men

Är stödjaenligt din mening viktigt koope-attdet3. ny
ration

Ja.

pånågotkooperation vinnaetablerad ett4. Kan samar-
sådantkooperation i fallVadbete med ny
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få idéerinfallsvinklar ochvi kanatttror nyaJag nya
kooperation.stödjaatt nygenom

organisationnågra dindärtill exempelKänner du5.
kooperationmedsamverkar ny

Vårat stödjer viDagis koope-Serviceföreningen nyGenom
föräldrakooperativa daghem.ration,

områden ivissa samhället storainomfinns detIdag
tillbegränsadesamhället hardärbehov resurser, exem-

blikooperation kanäldreomsorg.inom och Nypel barn-
ärsamhällelig Dettill etableradkomplementett omsorg.

kooperativ verksamhet växer fram.formerbra att avnya
inte ersättakooperativa ska dockverksamhetenDen sam-

kännskomplement. Detfungerahällets utan somomsorg,
områden.inomkooperationen utvecklasbra att nya

några hinder med koopera-samverkanFinns motdet6. ny
organisationi dintion

Nej.

Riksförbund:Sektorchef Lantbrukarnasde Woul6.2 Jan

profileraÄr viktigtdin mening denenligt attdet1.
organisationi dinkooperativa särarten

Ja.

tydligorganisationdin verksamhetutvecklar2. Hur av
kooperativ karaktär
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LRF-organisationenAll basverksamhet bedriver ärsom
kooperativ.

Är enligt din mening viktigtdet stödjaatt3. koope-ny
ration

i mening spriderden att de kunskapJa, den koopera-om
tiva idén. viktigtär göra kooperativa idénDet att den

i viallmänt samhälletkänd och det kan göra attgenom
stödja kooperation.ny

viktigt definieradet är att vad bör kallasMen som
kooperativ i egentlig mening. Personalägdaverksamhet

inte hit.företag hör

något påkooperation vinnaetablerad ett4. Kan samar-
kooperationbete med ny

Nej, kooperationtvärtom. Etablerad har stor kunskapmen
till kooperativ ekonomi, föreningslagen,exempelom

frågor dåmedlems- och andra dyker startarsom upp man
ekonomisk förening, hjälpa kooperativ.och kanen nya

några organisationtill dinKänner därdu exempel5.
kooperationsamverkar med ny

Nej, i iarbetamedlemmar är attLRF,men som vana
kooperativ kooperativa landsbygdsdagisform, har startat

tillkooperativa föreningar exempeloch andra
Farmartjänst.

bistårvår organisation finns KoopserviceI som ny
kooperation.

någraFinns hinderdet samverkan6. mot med koopera-ny
tion dini organisation
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så mångaintefinnshinder, detinga formellaNej, men
kooperation.beröringspunkter med ny

i Göteborg:Kooperativ KonsultElisabeth Mattsson.6.3

etableradeviktigt för denÄr meningdinenligtdet1.
särartsinprofilerakooperationen att

självklart.Ja,

profilera särar-de skaPå attvilket dusätt tycker2.
ten

kooperativa företag. AttsigmarknadsföraattGenom som
inteaktiebolagtillombildaVäst gagnarKonsumsom

kooperationen.

på medsamarbetevinna ettkooperationetableradKan3.
kooperationny

på etableradesamarbete.vinna DenBåda ettparter kan
inspira-ochutnyttja kraftdenkooperativa kanrörelsen

kooperationen. Idag harfinns inom dention nyasom
den kooperation hoppatetablerademånga inomanställda

vilket företagäri detorganisationen atti tron somin
tråkigt.äroch dethelst,

från etableradedehämtakooperation attmycketharNy
juär mycketorganisationerna. Detkooperativa som

givande ochtiden etthandlar helabra. Detfungerar om
tagande.

på etblerad koope-några där ochexempeldu ny4. Kan ge
i Göteborgsamverkarration
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Kooperativ Konsult, ett landets Lokala Kooperativa14av
sådantUtvecklingscentra, är ett exempel. Göteborg ärI

de flesta kooperativastora företagen dessutom
inblandade i mindre projekt.

år innan Kooperativ bildadesTre Konsult startade de
konsumentkooperativa iföretagen Göteborg stiftelseen

fonderar till kooperativa företag. ärDetsom pengar nya
sättett viljeinriktning,att markera jag.tycker

någotFinns motstånd5. det till samarbete mellan ochny
etablerad kooperation

finns mångaDet skeptisk inställning och fördomaren
från båda håll. kooperationenDen etablerade tycker att
de för länge sedan klarat de problem koopera-av som ny
tion sig igenom. intetar tyckerDe att det rör demnu

inte påoch tar kooperation riktigt allvar.ny

finnsDet kooperativa villföretag inte jämförasnya som
kooperation,med etablerad inteeftersom de tycker att

den etablerade kooperationen "kooperativ".är

sättEtt överbryggaatt ärdessa fördomar att anordna
utbildningargemensamma osv.

på det jagMen, helastora tycker samverkanatt mellan
och etablerad kooperation i allafungerar bra, fallny
ihär Göteborg.

mångafinnsdet iMen föräldrakooperativ här Göteborg
inte sig själva kooperativsom och har.mycketser som

lite kontakt övrigmed kooperation.
Distriktschef6.4 Lars Burman, Folksam Västerbotten
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profilera denviktigtÄr mening attdinenligtdet1.
organisationi dinkooperativa särarten

profileraviktigt attmeningmin mycketenligtärDet
vinst-ejmedlemsnyttan,kooperativa dvssärarten,den

iInnebörden dekonsumentupplysandedrivande, osv.
tillnaturligtviskommerkooperativa grundsatserna

på idag förr.änsättandrauttryck

kooperativtydligorganisationdinutvecklarHur av2.
karaktär

kooperativ karak-tydligverksamhetutvecklarFolksam av
aktiebo-områden. Hälsoinvest,på trotstär flera som

utgångspunkter, nämligen attkooperativaharlagsformen
rehabilite-våra behovstoramedlemmar harkunder av

ring.

tillsammans medMedikoop HSB.

stödjaÄr mening viktigt koope-dinenligt attdet ny3.
ration

kooperation skäl.fleraVi stödjabörJa avny

något påvinna ettkooperationetablerad samar-Kan4.
sådanti fallkooperation Vadmedbete ny

Ja,
blir kooperatörervi fler-

vårt kärnrevir blir större-
miss-kooperativariskernablir förvårt stödgenom-

mindrelyckanden
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kooperativaden på områdensektorn växer framför allt-
offentliga varitsektorn i.verksam Därsom passar

ej privata vinstintressen in.
vår marknad växer-

någratillKänner5. du där dinexempel organisation
samverkar kooperationmed ny

påEtt exempel samverkan kooperationmed är "Dagis-ny
försäkringen".

någraFinns hinder6. det mot samverkan med koopera-ny
tion i din organisation

Något sådantNej jaghar inte känt. hinderEtt är dock
den allmänna okunskapen kooperativa idéernade ochom

finadess värden.

Per-Olof Jönsson. Koogerativa6.5 institutet:VD

Är enligtdet din mening viktigt1. profileraatt den
kooperativa särarten inom den kooperationenetablerade

de kooperativaJa, organisationerna är för närvarande
måna "återvända"mycket tillatt eller utvecklaom

medlemskapet. Framtiden sig optimistiskter mycket ur
kooperativ synpunkt.

kan kooperativa2. Hur de organisationerna utveckla
tydligverksamhet kooperativ karaktärav

att knytaGenom verksamhet visionoch affärsidé nära
medlemskapet och kooperativade grundvärdena, attgenom
förena affärsverksamhet kooperativoch idé
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Är viktigt etablerad koope-mening förenligt dindet3.
kooperationstödjaration att ny

värderingar,viktigt. Vi harmycket gemensammaJa,
litensammantagetärsektornlagstiftning problem.och

inter-avreglering,sårbar för konkurrens,utsattoch
blirTillsammansvärderingar etc.nationalisering, nya

vi starkare.

pånågotvinna ettkooperationetablerad samar-4. Kan
sådanti fallkooperation Vadmedbete ny

påverkar idé utveck-positivt ochimpulserJa. Nya som
nykooperation inomju till medochling. skapasDet

kooperationgammal .

några koopera-hinder medsamverkanFinns motdet ny5.
kooperationinomtion etablerad

genuin mening.kooperation iintenykooperation ärAll
så intemåste attkooperation obeservantGammal manvara

"halv"-kooperativ ellerin i medsimmar samarbete
"kvasi-kooperativ".

påockså strategiskamåste ellergrundasSamarbetet
precisbedömningar,medlemsmässigaaffärsmässiga som

i övrigt väljer samarbetspartners.man
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Bilaga 1

PÅ ANGÅENDEENKÄT LKU-INTKKTERREDOVISNING Av SVAR

på angåendebilaga redovisasdenna enkätI svaren en
intäkter till kooperativa utvecklingsorganende lokala

återfinnessändes in-LKU. Enkäten ut och90-12-04,
klusive följebrev sist i bilagan.

påskriftligttotalt har enkäten.LKU 13 svaratAv 14
fjor-tondeDet har telefon meddelat att underper man

någoterhållitej stöd alls.1990

Bilagan inleds sammanställning övermed de totalaen
såsomintäkterna tillför LKU-verksamheten, de kommer

iuttryck enkätsvaren.
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KOOPERATIVA INSTITUTET
Stockholm 90-12-04
UU-avdelningen

Samtliga
L K U -

föreståndare

Hej

Koopi justarbetar särskild studie kringmednu en
åtsamverkan kooperationmellan etablerad och Nyko-ny

op-företags-utredningen vid Civildepartementet. Givet-
vis utgör de lokala
kooperativa utvecklingsgrupperna betydel-ett mycket
sefullt
inslag i detta samarbete.

fåi studienett led utredningenharsom önskat en
bild frånaktuell ekonomiskadet stödet etableradav

kooperation till Vi gjortverksamheten. därförLKU- har
bifogade enkät, och kommer sammanställaattsenare

utifrån varje enskilt företag.svaren
uppgifternaObservera att 199avser .

i kategorier.Enkäten är uppdelad tre första kate-Den
gorin medlemsavgifter grundstöd/basstödelleravser som

någraej är förknippade särskildamed krav. andraDen
kategorin förknippatuppdragsstöd är medavser som en

insatserviss skolkontakter där fleratyp t.ex. ochav
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intressenter t.ex. hela styrelsen är beställare. Den
tredje kategorin försäljning konsulttjäns-avser ren av

vanligendär finnster, det endast beställare.en

ni redan känner tillOm engagemanget kommer attnu om
bli större mindre vill vieller under ni1991 att anger

i med-följandedetta kommentar.en

Nykoop-företagsutredningen uppgifternabehöver i en
virapport ska jul.förepresentera veckan För attsom

sammanställningklara viss bearbetning vioch behöver
Ditt brådskan,tisdagsenast 11112. beklagarJagsvar

hoppas tidsgränsdenna möj-trots allt skallmen vara
ligt för alla LKU:n att klara.

påMed tack förhand

BryntessonLars
Utredningschef
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Bilaga 2

ANGÅENDEPÅ ENKÄT ATTITYDER TILLSVARREDOVISNING AV
KOOPERA-NYOCHETABLERAD KOOPERATIONMELLANSAMVERKAN

TION

angåendepå enkätredovisasbilagadennaI ensvaren
kooperationetableradtill mellanattityder samverkan

kooperativ.och nya
fått tade svarandeAttityderna mätts atthar genom

påståenden, sinochställning till antalett upp-ange
ställerpå där attfattning skala 1-7, 4 manangeren

påståendet.tillsig neutral

itill styrel-ledamötersändes 90-12-05 122Enkäten ut
utvecklingsorganenkooperativalokalaför deserna

innebärvilketledamöter svarat,hardessa 72LKU. Av
på knappt 60svarsfrekvens 6.en

återfinns isist bilagan.inklusive följebrevEnkäten

redovi-är ochRedovisningen enkäten svarenanonym,av
ikategorier LKU-representerasidärför de fem somsas

kategorier utgörsstyrelserna. Dessa av:

t 1 tKonsumentkooperation tKonsum, OK, o a0
32 svar

Riksbyggen, FonusFolksam,HSB,
totalt 9Lantbrukskooperationo

svar
FöreningsbankenLRF,

totalt 6kooperationNyo
svar

totalt 7Kommun/Landsting/Länsstyrelseo
svar.
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Övriga totalto
18 svar

återfinnssistnämnda representanter hem-denI gruppen
studieförbund, politiskai övrigt näringsliv,mahörande

partier, fackliga organisationer övriga folkrörelseroch
universitet.samt

kooperativen förknippasär föra Det bra de att1 nya
kooperationenmed den etablerade

Instämmer
Neutral Instämmer

intehelt
alls

——5 --6 --71 --2 ——3 ——4 ————---- ———— ———— ———— ————
medel-

värde

kk 19 12 2 6 2-
2,75

Ik 1 1 3 2 1 1 -
3,44

1 1 1 3 -- -
3,50

k/1 2 11 1 2- -
4,14
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ö 12 3 5 3
3,56

Totalt 1314 17 712
3,24

konsumentkooperationkk
svarande

lantbrukskooperationlk
svarande

kooperationnk ny
svarande

k/1 kommun/landstings/länsstyrelse
svarande

övrigaö
svarande
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Totalt
svarande

kooperationen attför etableradeb Det är bra den1
förknippas kooperativendemed nya

Instämmer
InstämmerNeutral

intehelt
alls

764 52 31
medel-

värde

13 213 9 4 -
2,25

1k 2 13 3 ---
3,11

3 3 -— —..
2,50

k/1 2 4 1 - —— —
1,86
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543 5o
2 83,

15 10Totalt 2418
492 ,

Förklaringar
konsumentkooperationkk

svarande

lantbrukskooperationlk
svarande

kooperationnk ny
svarande

kommun/landstings/länsstyrelsek/1
svarande

övrigaö
svarande

Totalt
svarande

dekooperation sig mycketlärakanEtablerada av2
kooperativennya

Instämmer
InstämerNeutral
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intehelt
alls

6 74 52 3-1
medel-

värde

13 19 756
3,09

1 12 31k 11 -
3,56

nk 3 111 -- -
2,67

1k/1 33 -— —-
1,86

1 4ö 3 244 -
3,22

6 117 14 5Totalt 1415
3,03

Förklaringar
konsumentkooperation 3 2kk

svarande



lantbrukskooperation 9lk
svarande

kooperation 6nk ny
svarande

kommun/1andstings/länsstyrelsek/1 7
svarande

övrigaö 1 8
svarande

Totalt 7 2
svarande

kooperativen siglära mycket etable-b kanDe2 avnya
kooperationrad

Instämmer
InstämmerNeutral

ihelt tn e
alls

--5 --6 ——71 —-2 —-3 —-4———— ———— ———— ---- ———— ————
medel-

värde

213 7 7 1 2 -
2 31,

1k 4 1 4 —- —- -
2,00
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3nk 3 --
2,50

2 1k/1 1-
4,00

7 2 14
2,83

3Totalt 19 1821
2,58

Förklaringar
konsumentkooperationkk

svarande
lantbrukskooperationlk

svarande

kooperationnk ny
svarande

kommun/landstings/länsstyrelsek/1
svarande

övrigaö
svarande

Totalt
svarande
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kooperativenFör behöver3 att utvecklas de nya
från kooperationenstöd den etablerade

Instämmer
InstämmerNeutral

intehelt
alls

51 2 3 4 7
medel-

värde

12 9 2 3 4 2
2,55

1k 3 2 4 - - -
2,11

2 3 1 — — —
1,83

k/1 1 6 ~ -- —
2,86

3 8 2 1 2o -
2,83

Totalt 15 420 23 6 2
2,54
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konsumentkooperationkk
svarande

lantbrukskooperationlk
svarande

kooperationnk ny
svarande

kommun/landstings/länsstyrelsek/1 J
svarande

övrigaÖ
svarande

Totalt
svarande

kooperation förbör medverkaEtablerad LKU:n4
att:

påståen-flera överensstämmandeMarkera elleren
den

Markera värdegemenskapen med de koopera-a nya
tiven

tillb uppdrag LKU:tKunna egnage
frånintryck deHämta och erfarenheterc nya

kooperativen
affärsmässigt med deUtveckla samarbeted nya

kooperativen
allse Inte
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b ca
e

69% 69%84% 53%kk 22 2227 17
0%

44% 67%78% 78% 6lk 7 7 4
0%-

83% 100% 50%nk 50%5 3 6 3
0%

k/1 86% 43% 86% 71%6 3 6 5
0%

50%ö 78% 72% 61% 914 13 11
0%

82% 60% 68% 63%Summa 59 43 49 45
0%

Förklaringar .
konsumentkooperationkk

svarande

lantbrukskooperationlk
svarande

kooperationnk ny
svarande
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k0mmun/1andstings/länsstyrelsek/1 7
svarande

ö övriga 1 8
svarande

Totalt 7 2
svarande

etableradkooperativ medbör samverka5 Nya
kooperation för att:

överensstämmandefleraellerMarkera ett
påståenden

koope-etableradvärdegemenskapen medMarkeraa
ration

frånErhålla ekonomiskt etablerad koope-stödb
ration

inom etable-och kunskapLära erfarenheterC av
kooperationrad

etableradaffärsmässigt medsamarbeteUtvecklad
kooperation

allse Inte

72%34% 91%69% 23291122 -

67%89%44% 6lk 33% 83 4 -
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50%100%67% 50% 34 3 6
0%

100%71% 43% 71%k/1 5 5 73
0%

56%ö 78%56% 61% 1o10 11 14
0%

68%86%61% 44% 49Summa 44 32 62
0%

Förklaringar
konsumentkooperationkk

svarande

lantbrukskooperationlk
svarande

kooperationnk ny
svarande

kommun/landstings/länsstyrelsek/1
svarande

övrigaö
svarande

Totalt
svarande
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KOOPERATIVA INSTITUTET
Stockholm 901205
UU-avdelningen

Samtliga
LKU-

styrelseledamöter

Hej

skriver till dig i din egenskap styrelseledamotJag av
i kooperativa utvecklingscentrat i dindet lokala LKU
kommun/region.

På Kooperativa institutet vi justarbetar mednu en
särskild studie kring samverkan mellan etablerad och ny
kooperation.

påarbete Nykoop-företagsutred-Detta sker uppdrag av
ningen

Civildepartementet.vid
fåi studien utredningen bildett led har önskatSom en

av
olika attityder tillrepresentanters samverkan mellan

kooperation kooperativ. Vietablerad har därföroch nya
bifogade vi möj-utformat enkät hoppas att du harsom
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såtillbaka snartlighet sändaochatt besvara som
möjligt.

representantermellanjämförelserFör göraatt kunna
vifrån vill gärna duorganisationer attolika typer av

irepresenterarvilken duär ochdu gruppanger vem
på Koopi,sammanställasattLKU-styrelsen. kommerSvaren

individuellt.något redovisasinte ioch sammanhang
anonymitet.dinviDärmed kan garantera

vår bearbetadebehöverNykoop-företagsutredningen sam-
tisdagenpresenterasskaimanställning rapport somen

ditt ochvi snarast,behöverDärmeddecember.18:e svar
bifogade,i fran-sändaskanSvaretsenast onsdag 1211 .

telefaxalternativt 08-42sändaskerade svarskuvert per
06.81

pånåsfrågor telefonnågra jag 08-743 39ni kanHar
54.

på förhandMed tack

BryntessonLars
Utredningschef
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ADRESSER

Kooperativa institutet
Box 152 OO

Stockholm104 54
Tel: 08-743 39 51

Koopservice
BOX 5844

Stockholm102 48
Tel: 08-782 34 72

VåratServiceföreningen Dagis
Box 152 O0

Stockholm104 65
Tel: 08-743 39 98

KFO
Box 202 O3

Stockholm104 60
Tel: 08-44 98 20

Kooperativa organisationer

Kooperativa Förbundet
Box 152 00

Stockholm104 65
Tel: 08-743 10 00

Folksam
Box 201 64
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Tel: 0008-772 80

Fonus
Box 152 OO

Stockholm104 65
Tel: O8-702 39 OO

HSB
BOX 8310

Stockholm104 20
Tel: 08-785 30 00

OKP
Warfingesvägen 25

Stockholm112 91
Tel: 08- 737 10 OO

Riksbyggen
Stockholm116 81

Tel: 08-772 10 OO

LRF
Stockholm33105

Tel: 08-787 50 00

Föreningsbankernas Bank
5844Box

Stockholm102 48
Tel: 08-782 30 00
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Bilaga 4

LOKALA KOOPERATIVA UTVECKLINGSCENTRA LKU

Kooperativt Utvecklingscentrum
Box 225
371 24 Landskrona

Tel: 0455-194 98

Kooperativt Utvecklingscentrum
Skånei

213 MalmöO1
Tel: 040-22 05 10

Kooperativ Konsult
Masthuggsliden 8

Göteborg413 18
Tel: 031-14 09 80

Alingsås Kooperativa
Utvecklingsgrupp

Alingsåsc/0 HSB
Box 166

Alingsås441 24

Tel: 0322-180 50
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KooperativtKRC -

Resurscentrum
industriområdeKälltorps

Trollhättan461 29

Tel: 0520-290 95

Värmlandskooperativen
Herrgårdsgatan 6
652 24 Karlstad
Tel: 054-18 37 40

örebro Kooperativaläns
Utvecklingscentrum
c/o CESAM
Box 300 80

Örebro701 55
Tel: O19-21 44 19

i SödertäljeKUBEN
Dalgatan 35

Södertälje151 34
Tel: 0755-385 65

KooputvecklingKOOPUS
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Södertörn
107BOX

Haninge136 22
Tel: 08-745 21 80

Kooperativt Idécentrum KIC-
Tegelbruksvägen 2

Hägersten126 32
86Tel: 08-19 86

Utveckling iKooperativ
Dalarna
Box 149

Borlänge781 22
55Tel: 0243-836

Utveckling iKooperativ
Jämtland
Ösavägen 14

Ås830 43
33Tel: 063-305

i VästerbottenKoopsam
Folksamc/o

Box 3
Umeå901 02

Tel: 090-15 44 88

UtvecklingKooperativKOOPSAM —
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Noliagatan 1
Piteå31941

Tel: 250911-933

skruven.. lBIBL.
1991-04-11

LEÃPCKHOLM



Statens offentliga utredningar 1991

Kronologisk förteckning

Flykting-ochimmigrationspolitiken.A.. Fi.Finansielltillsyn.. Statensroll vidfrämjande UD.exportav. Miljölagstifmingcni framtiden.M.. Miljölagstifmingeni framtiden.Bilagedel.. Sekretariatetskartläggningochanalys.M.
Utvärdering SBU.StatensBeredningförUt-av
värdering medicinskmetodik.av
sportsligochekonomiskutvecklinginomtrav-
ochgaloppsporten.Fi.
Beskattning lcraftföretag.Fiav

sjukförsälningsregister.Lokala
10.Aftärstidema.C.

Afmrstidema.Bilagedel.C.ll.
och C.12.Ungdomarna makten.

13.Spelreglemapåarbetsmarknaden.A.
regionalabil- ochkörkortsadministrationen.14.Den K.

lilnformationensroll handlingsunderlagsom -styrningochekonomi.
regler16.Gemensamma lagstifming,klassiñlcationer-ochinformationsteknologi.

Forskning17. ochutvecklingepidemiologi,kvalitets--säkringochSprisutvecklingsprojekt.
18.Informationsstmkturförhälso-ochsjukvårdenen-utvecklingsprocess.

överenskommelsertrañksystem.19.Storstadens om
trafikochmiljö i Stockholms-Göteborgs-och ,Malmöregionerna.K.

inom20.Kapitalkosmader försvaret formerförNya
finansiellstyrning.Fo.

zLPersonregistreringinom forsknings-arbetslivs-, och
massmedieomradet, Ju.m.m.Översyn22. lagstiftningen träñbenávara.av om

23. ByggforskningenEtt BFR på90-talet.Bo.nytt -24.Visstgårdetan Del 2 C.och



Statens offentliga utredningar 1991

förteckningSystematisk

Justitiedepartementet Industridepartementet
Personregisuering Översyninomarbetslivs-.forsknings-och lagstiftningen triifibcnavara.22av om imassmedieomrádet, 21m.m.

Civildepartementet
Utrikesdepartementet Afflirstidema10

Ammidema Bflagedcl‘uStatensroll vidfrämjande i3export.av Ungdomarnaochmakten.l2
Visstgardetan Del 2och 24Försvarsdepartementetu
MiljödepartementetKapitalkostnadcrinomförsvaret. formerNya för

finansiellstyrning.20 Miljölagstiftningenframtiden.i 4
Miljölagstifmingeni framtiden.Bilagedel.
Sekretariatetskartläggningochanalys.5Socialdepartementet

Utvärdering SBU.StatensBeredningförUt-värde-av
ring medicinskmetodik.6av
Lokalasjukförsäkringsregister9
Informationensroll handlingsunderlagstyrningsom -ochekonomi.l5.
Gemensammaregler lagstiftning,klassiñkationeroch-informationsteknologi.l6.
Forskningochutvecklingepidemiologi,kvalitetssä--Spriskringoch utvecklingsprojekt.l7.
Informationsstmkturförhälso-ochsjukvårdenen-utvecklingsprocess.l8.

Kommunikationsdepartementet
Denregionalabil- ochkörkortsadministrationen.14

ÖverenskommelserStorstadenstrafiksystem. om
trafikochmiljöi Stockholms-Göteborgs-ochMalmö-
regionerna.19

Finansdepartementet
Finansielltillsyn.2
sportsligochekonomiskutvecklinginom ochtrav-
galoppsponen.7
Beskattning kraftföretag.8av

Arbetsmarknadsdepartementet
Flykting-ochimmigrationspolitiken.1
Spelreglemapåarbetsmarknaden.13

Bostadsdepartemntet
Ett BFR Byggforskningen90-talet.23nytt -


