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Introduktion1

framtidavlägseninte alltförInom en
så gränserna mellanfastakan de ar-nu

fritid komma attbostad ochbete, upp-
övrigTeletekniken modernochlösas.

möjligtkommunikationsteknik gör attdet
decentraliserautsträckningi stor ar-

organisationsmönsterbetsplatserna. Nya
arbetslivet där nätverkför etableras

ordergivning.hierarkiskersätter Inom
blir viktigare föroffentliga detdet

får möjligamestaatt demedborgarna
änför sinavaluta vem som pro-pengar

tjänsterna.ducerar

finnsnämnda detsammanhangenalla deI
kooperativaintresse förutbrettett

lösningar.

kooperativaintresset lös-obestridligt förär attDet
områdeninomi Sverige och det sker fleraningar växernu

några traditio-kooperativafunnitstidigare intedär det
utveckling fartBilden varför denna tarhur ochavner.

otydlig beskrivaemellertid försöka denoch attjust ärnu
fånga fågel iutvecklingenkooperativa är attsom en

också.uppenbart väljerskilda aktörerattärflykten. Det
påpå olikakooperativa utvecklingen sätt. Dendenatt se

attityden skepsis misstro,typiska är ochkanske mest
inom detsärskilt de etablerade maktstrukturerna. Men

också många förhoppningar koope-finns hyser stora omsom
på politisk ekonomiskrationen ochkravenett omsom svar

enskilda människan.närdemokrati för den

bådepolitiskaiKooperativ omnämns aktuella debattenden
revitalisera välfärdssamhället ochsätt attett somsom

arbetslivet. finnsdemokratisera Detsätt attett en
ideologiska drivkraf-riktning vill destarkt betonasom

kooperativriktning vill betonamedanterna somen annan
funktionell lösning i moderntintressant ettmycketen
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samhälle och samtidigt tonar ideologiskadesom ut-ner
gångspunkterna. frågeställningintressantEn är denom
kooperativa företagsidêens renässans utgör tillfälligen
modenyck eller skall påett tecken den organisato-ses som
riska och strukturella omvandling istartats ettsom
postindustriellt samhälle.

den närmastI följande framställningen vigör analysen av
samhällsutvecklingen utgångspunktenutgör vårförsom
vidare diskussion i betänkandets del den koope-senare av
rativa företagsformens utvecklingsmöjligheter på nya
områden.

1.1 Etablerad och Kooperationny

Bristande kunskaper, missuppfattningar ideologiskaoch
fördomar hos allmänhet, myndigheter, företag organisa-och
tioner är förmodligen den besvärligaste tröskeln för att

möjligheterkooperativens i framtiden skall kunna ges en
rättvis bedömning. allmänhet förknippasI i Sverige be-
greppet kooperation med alldeles bestämda etablerade före-

bildtag och den sig själva de har skapatav undersom
åren. Att tala nykooperativ utveckling ett sättom attsom
vitalisera vård,t.ex. barnomsorg och landsbygd blir rätt
obegripligt mångaför eftersom associationerna gårfrämst
till de etablerade konsument-, bostads- eller producent-
kooperativa företagen.

För bättreatt kunna bedöma den kooperativa möj-formens
ligheter pålösning organisatoriska socialaochsom en ut-
maningar påvihar skiljavalt att och etablerad koope-ny
ration.

går mångaDet att dra paralleller mellan de etablerade
kooperativa folkrörerelserna och de kooperativen. Vik-nya
tigt för bägge är idémässigaden plattformen. finnsHär

idéarvett är mindreeller tydligt hossom demer nya
kooperativen. samtidigt mångaföredrar nykooperativ en

ideologisk"lägre profil" frånutan att göra avsteg de
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kooperativen ävenför deprincipernakooperativa nya
rörelsemål.ideellaandrakompletteras av

kooperationen i sinetableradepåpekas dendet attIbland
nykooperativensituationiungefär sombarndom sammavar

detrådde uppbrott.tidsanda IDåidag. avär ennusom
på detSverige flestadär deförindustriella grenarna

uppbrottetdetframväxtekooperativa trädetsvenska var
frånuppbrottetär detfrån dagjordbrukssamhället. I

aktuellt.ärindustrisamhället som

turbu-då osäkerhet,är denochmellan nuDet gemensamma
utvecklingen präglasomfördelningochlens resurser somav

riktigt vadingen vetochfaller somGamla strukturerav.
i ställe.desskommer

imedel kampenkooperativenår ettsedanhundraFör var
etablerade koope-decynism. Fleraexploatering och avmot

industri-iutvecklatsdesssedanhar enrativa företagen
effektivitetåstadkomma ekonomisk genomför attandaell

storskalighet.ochkoncentrationkraftsamling, resurserav
flyktföruttryckkooperativen ettoftaär dedagI nya

industri- ochunderskapatsinstitutionerfrån de som
välfärdssamhället.

dåkooperationen ochförfaktor nuYtterligare gemensamen
lösamänniskor för attmellansamverkanbehovetär av

främstkooperativen hargamlauppgifter. Deangelägna
och desssamhälletindustriellaföruttryck detblivit ett

ettmarkerarkooperativen däremotlogik kultur. Deoch nya
ingång tidifrån ochkultur somdenna enuppbrott en

informationssamhället ellerservicesamhället,kallasömsom
denattpoängterasdockskallDetkunskapssamhället.
förfinna formerdelvis försökerkooperationenetablerade

idéertill deansluterbättre somnyasin verksamhet som
till uppbrotttendensersamhällsutvecklingensföljer av

arbetssätt.föreställningarfrån ochgamla
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påväntan genombrottetI1.2

kooperativainom företagenFörutom barnomsorgen har de nya
fåfått något relativtinte exemplenännu genombrott. De

få på sin finnsskeptikerngör kvarn. Detatt kan vatten
få på finnsvisa och därmedganska konkreta exempel att

stå på mångainte heller t.ex.de erfarenheter att som
påvåga kooperativa lös-kräver förkommuner att satsa

iningar större skala.

finns inte nykooperativ rörelse utanDet1.3 en
många

finns för tala nykoo-är tveksamt det fog attDet enomom
åtminstone tillsperativ finns anledningrörelse. attDet

försiktigvidare använda begreppet rörelsemed att omvara
nykooperativen finns samlandedet knappasteftersom en

någotideologi beskrivakaneller begreppgemensamt som
företeelsen.

frågananvändas är flerabegreppet skall detOm snarare om
nykooperativa Verksamheterna växer fram medrörelser. som

nämligenkooperativa grund ärföretagsformen yt-den som
ivarierade. gäller ännu högre grad när detDettaterst

mål, ivärderingar. Värtoch att noteragäller kultur
hittillsnykooperativenär flertaletsammanhanget att av

något rikstäckande organi-inte bildatheller har slag av
sationer.

alltså svårt självskrivnahitta företrädareär attDet som
mångfald.legitimt hela dennakan representera

i tidenutvecklingNykooperativ teckenett1.4 -

teckenkooperativen växer kan ettframDe somsesnya som
Så långt betydelseni tiden. är flesta överens.de Men av

på olika sätt.händer uppfattasdet som
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inteMånga nykooperativen dagsländavill i somse en
kooperativenpå Vissameriter. hävdar attexisterar egna

mångapå uppdykandesnabbtdeär exempelettbara en av
inomförsvinnande kommunerlika modeflugornasnabbtoch

landsting.och

på kooperativenvariant ärdetta atttemaEn somseannan
inomkrisen dentillfällig kallasdetkonsekvens somaven

påExempelvis bristen barnomsorgoffentliga sektorn.
då föräldrakooperativapåstås ligga intresset för debakom

sådantMånga till synsättanhängarna ettdaghemmen. av
såså försvinnerförsvinner,daghemsskönforthävdar att

påockså kooperativen. Bristen löneutveck-samtresurser
givitden orsak harlingen skulle analogt grog-vara som

ocksåvården.personalkooperativ i landsbygds-förrund
förklaringsmodellenligt ettkooperativen denna varaanses

Indragningoffentliga problem.sektornsdenresultat avav
iregionalpolitikotillräcklig skulle dessaservice och en
nybild-kooperativförutlösande faktorernadefall vara

ning.

kritikindirekt framförs demDirekt moteller enga-somen
går påArgumentationeni kooperativen. ofta utsiggerar

påkooperativ landsbygden är sättsamverkan ettatt t ex
åtagan-minska sinastat och kommun attför samhället --

via läns-invändassynsätt kan att statenden. Mot detta
påutvecklingsprojektinsatser isinaökatstyrelserna

kommit kooperativadet även bör haoch attlandsbygden
tillprojekt del.

också förklaringarfinns helt typdetMen varsannan aven
nykooperativen är uttryckär att ettnämnaregemensamma

kooperati-i välfärdssamhället och atttrendbrottför ett
står signal kvalitativ förnyelseärför eller en om enven

både privat princip vioffentlig sektor. kaninom och I
tvåockså skolor. söker struktu-här tala En grupp enom

till kooperativaförklaring företagsformens ökadedenrell
framhåller ideologis-hellrepopularitet. andra skolanDen

nykooperativen. tillAnhängaredrivkrafter bakom denka
nykooperativenvillförklaringen ofta ärbetona attsenare
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ett slags tillmotkraft den ökande marknadsorienteringen
privatiseringenoch offentliga tjänster. Kooperativenav

enligtskulle denna kunna fungera slagsgrupp som en
mellanform varken är offentlig privateller verksamhetsom
utan verksamhetsform sinmed särart.en egen

Många ikan nykooperativen metod och verksamhetsformse en
självförvaltningför hur tillämpas i praktiken.kan De som

sig iengagerat mobiliserings- självtillitsprojektoch i
glesbygden ikan kooperativen hittat.ex. praktisk formen
för verksamheterna.

någonoriktigtDet avfärdaatt förklaringsmo-devore av
videller beskrivahar försökt Alla kan stämmasom ovan.

vilket naturligtvis avspeglar den nykooperativabredd den
också påminnelseföreteelsen uppvisar. ärDet atten om

den moderna form kooperation vi intresseradeär ärav av
mycket och ännu söker sina sin identitet.former ochung

måstedet skälet vårAv nykooperativa idéernade enligt
mening i första i visionärthand perspektivett ochses
inte i empiriskt.ett inteDet betyder detatt ärnu
speciellt meningsfullt påsigkoncentreraatt vad häntsom

åren.inteeller hänt de senaste

fruktbar för positiva tillEn dem äransats demer som
kooperativa idéerna är i stället upptäcka möjligheter-att

gårbidra tilloch försöka utvecklingenatt i positivna
riktning. det sammanhanget kanI goda exempel och erfaren-

språngbrädatjänaheter för experiment.fortsattasom

omvärlden1.5

förändringarnastora1.5.1 De

vårNär utvecklingen i tidförsök görs mönstren föratt se
måste mått ödmjukhet inteViett stort anläggas. vetav

framtiden sig samtidigthur kommer gestaltaatt kanmen
ändå indu-drivkrafterstudera hur starka förändrar det
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striella landskapet välfärdssamhälle, demokratis-med dess
institutioner Politik,företag. organisation,ka och stora

områdenkonsumtion produktion förändringaroch är där kan
fråniakttas tillnästan dag dag.

sätt utvecklingenatt analysera är denEtt att nykoope-se
rativa företagsbildningen intressetdet ökande föroch en

kooperativ utveckling i ljuset händelser.dessany av
då påbådeKooperativen reaktionkan detses som en som

möjlighet. Reaktion ihänder och bemärkelsenden atten
människor aktiveras självaför uppgifteratt ta hand om

sig privata näringslivetdet allmänna detellervaresom
påinte längre klarar sätt tidigare. Det är medsamma som

ord försök berörda människornaandra ett de garderaattav
sig försämringar. möjlighetmot i bemärkelsen attEn
kooperativen människor erbjuda intressantför kan formen

positi-för ägande beslutsfattandeoch med löften storaom
bådei ekonomiska socialaeffekter och avseenden.va

två isärskilt samhällsutvecklingenär tendenserDet som
intressantavi är kooperativ synvinkel, nämligenanser ur

individualism uppbrytningenökadtendensen demot samt av
storskaliga organisationerna i mindre defini-ochenheter
tivt i mindre hierarkiska former.

Kooperation individer till-betyder att församverkar att
intressen. Vi försökagodose kan att mycketgemensamma
några påvariationförenklat uttrycka ärsentenser som en

föregående nämligen följande.mening, Koooperation är
individualism i kollektiv kooperationeller omvänt,form

individualism. till indivi-är kollektiv Tendenserna ökad
påmaktutredningendualism b1.a. pekat kan därför,som

vår uppfattning,enligt komma underlätta kooperativatt en
områden.på vårutveckling Vi kan efter analys dennya av

kooperativa iarbetsformen fall konstateravart att dessa
förenliga individualism.arbetsformer är väl med ökaden
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Från industri till1.5.2 kunskapssamhälle

Några de begrepp förkan användas betecknaattav som
utvecklingen i isamhället ärdag

Globalisering,-
Individualsering,-
Konkurrens-
Instabilitet

lång områdensamtidig utveckling inomGenom rad haren
utvecklingen kritisk tröskel kraftigtpasserat en som
ändrar ekonomin organisationernassamt samhällets och

pålogik. kommunikationsområdetRevolutionen iär t.ex.
detta viktig.sammanhang utomordentligt kraftigt ökadeDen
kunskapsnivån på individplanet är avgörande fak-en annan
tor.

Resultat är allt förändringar isnabbare de flesta avseen-
samhällslivet.den Konkurrensen kräver allt kun-av mer

skap, internationellallt nätverk och utblick. Konsu-mer
ocksåprivat offentlig servicementerna och kräver alltav

individanpassade lösningar.mer

påvi tillbaka tid,den när detSer samhälletsagrara
organisation gick industrisam-för ersättasunder att av

så vihällets, bilda uppfattningkan hur ettoss en om
samhälle organiseras tillvaraför att ta kun-som snarare

än för produktionskaper strävaatt mot skulleav varor
vårtrevolutionera orienterasätt iatt omvärlden.oss

Övergången från till industrisam-det samhälletagrara
innebar intehället produktionenbekant denattsom agrara

minskade organiserades industrisam-denutan att efter
Pålogik ihällets stället för bondesamhällets. motsvaran-

innebär inte produktionende sätt kunskapssamhället att av
får påminskar minskadeller betydelse sättannat änvaror

dominerande inriktningen organisa-den samhälletssom av
tion.
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överlagradesamhällsformerochgamlaleverdag nyaI
ersättasbörjar pro-bandet avlöpande nuvarandra. Det

från detavvikerfullständigtlogikduktionssystem vars
tjänsteproduktionochmellanGränsernatidigare. varu-

systemföretagtillorganiserasföretagenochsuddas ut
påsigkoncentrerarSystemföretagenbehov.kring kundernas

iutsträckningingår störrei alltochsin kärnkompetens
leverantörer ochkompetentaallianser mednätverkett av

dominerandenätverken ettIbland harkunder.krävande
små företagsamverkandeutgöri fallandrasystemföretag,

fritidocharbetemellanGränsernasystem.tillsammans ett
datakommunikationerochockså tele-när t.ex.utsuddas

på olikaarbetamöjlighet attmänniskorfleralltger
arbetsplatsfastocharbeteKopplingen mellan enställen.

lösare.blir allt
1 finnspublikationerministerådetsrådetsNordiskaI aven

bild densägaskanjämförelse avenintressant gesomen
i.befinnervibrytningstid oss

Från till konkurrensmonopol1.5.3

efterallasträvadeindustriella epoken mono-denUnder
ledasekonomin kunnatharindustriella genompol.Den

produktionsmedlen.fysiskadekontrollellerägande av
enheterstörrealltriktningi motverkatUtvecklingen har

Även inte ärbildenägande.koncentrerat omoch ett mer
förskjutspå tyngdpunktenattteckenvi delentydig enser

motmonopolenproduktionsmedlen ochfrån fysiskadebort
kreativitet.mångfald, ochkunskap

organisationeroffentligatidigareÄven offentliga ochi
pri-ochkvalitetsjämförelseri formkonkurrenskommer av

formförekommande. Dennavanligt avblisjämförelser att
underlättavår mening att enenligtkommerkonkurrens

situa-offentliga sektorn. Iden enförnyelsenödvändig av
detgälleravvecklasoffentliga monopolendetion där

inte ersättsså deatt avobservantemellertid att vara
troligen upplevasdetskullebrukarnamonopol.privata Av
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besvikelsestor att ersättasom en offentliga monopol med
privata monopol.

målaVi kan ett scenario där entreprenörenupp kan komma
att överta efter organisationsmänniskan stilbildaresom
samtidigt arbetslivet tenderar splittrasatt isom upp
mindre enheter. De stora företagens verksamhet känneteck-

fortsatt påfokuseringnas av kärnkompetenser.en Verksam-
heter faller utanför kärnkompetensensom kan komma att
brytas tillut företag fråneller upphandlasegna underle-
verantörer. Antalet leverantörer till de stora företagen
minskar troligen och blirde kvar fåkan komma attsom en
starkare ställning i systemföretagens organisation.

Förnyelse1.5.4 arbetslivet.av

industrisamhälletsDet gamla sätt organiseraatt arbetet
iblandhar sammanfattats begreppet "Fordism" därgenom

Taylorismens sätt organiseraatt industriarbetet enligt
det löpande bandets princip utgör väsentlig faktor. Somen
ett resultat den brytningstid vi lever i kanav arbets-
livet genomgåkomma kraftigaatt förändringar. Detta kan

påbeskrivas följande sätt;
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POSTFORDISMFORDISM

Mångsidiga arbetsuppgifterEnsidiga arbetsupgifter

Personlig lönarbetsuppgiftLön efter

Eliminering gränser mel-arbetsspeciali-Hög grad avav
sering yrkenlan

utbildning i arbetetlite utbildning MycketellerIngen
i arbetet

organisationHorisontellVertikal organisation

Inriktning samarbete och"dicip1ine- motInriktning mot
medansvarring" arbetarnaav
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Sammanfattaningsvis innebär förändringarna i arbetslivets
organisation uppluckring den formella hierakiskaen ochav
organisationen. Anställningsförhållanden utvecklas mot
partnerskap. tillämpadI företagsekonomi och management
vänds blickarna frånallt bort traditionellademera orga-
nisations- styrningsfrågorna.och Begrepp relationersom
blir i stället viktigare.allt

Politik1.6 organisationoch

Värderingar1.6.1

generationerNya har andra värderingar men
politik och offentlig debatt färgas fortfarande i hög grad

industrisamhällets värderingarav visioner.och poli-Det
tiska uppdraget ihar konsekvens härmed koncentrerats till
uppgiften tillfredsställaatt människornas grundläggande
behov trygghet. dominerandeDeav metoderna har varit
kollektiv mobilisering, kraftsamling och central resurs-
styrning.

omsorgen grundtryggheten dominerar inte tänkandetom i den
pågenerationen sätt tidigareförnya generatio-samma som

står också påDen generationenner. nya helten annan
kunskapsbas än vad fallet för ett decenniersom var par
sedan. ärDet dennamot bakgrund naturligt att det finns
klyftor mellan generationernas olika världsuppfattningar.
Individualism mångfaldoch livsstilar ocksåären av en
följd de bättre kunskaperna omvärldenav och att deom
grundläggande behoven i tillgodosettsstort sett och anses
självklara. Intresse för etik, moral miljöoch och ett
individuellt agerande blivithar viktigareallt för nya
generationer. människor idagUnga har global referens-en
ram.
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Politik1.6.2

slutbetänkande2i sitt attMaktutredningens hävdar

på personligt infly-förväntningar"Medborgarnas
handlings-faktiskastiger än detsnabbaretande

utrymmet".

ivitill är oftasttillägg konstaterandet attdetEtt
för-till entreprenörskap ochspänning hittar fröetdenna

också intedestruktivitettill vanmakt ochnyelse ommen
verklighe-sina idéer iomsättaindivider kanoch grupper
kollektivaHåller industrisamhälletsvi vidfastten.

så måste makturedningenenligt de senastedemokratiideal
från demokratiskårens negativutveckling syn-varaanses

demokratiuppfatt-individualistiskpunkt. I meren annan,
pågår utvecklingen exakt motsattning däremotdet att se

maktutredningenfrån sidapositiv ellerochsätt somen
sakenuttrycker

medborgerligt"Förutsättningarna autonomtför
stärkts".ansvarstagande har

på i framtidenorganisationerställs1.6.3 Krav som

mångaÖvergången från till upplevsepok somannan aven en
från till-stabil, förutsägbar och styrbaruppbrottet en

Utvecklingenkaotisk värld. kantill och osäkervaro en
iställeti dimension. kaninte längre enbart Denses en

framstårmånga riktningar.i Världenfortsättasägas som
störreaktörer med alltnär allt flerkomplexmycket mer

påverkagripa ingeografisk räckvidd och ut-snabbt kan
svårt riktningvilkenvecklingen. förutseär attDet

överlevnadområden.olika ochutvecklingen inom ut-tar
organisationer samhällen med storveckling och kanför

planeringintesannolikhet centraldärför garanteras genom
måste iställetrationalitet.industrisamhällets Denoch

utgå frånpå handlingflexibilitet i tanke ochochbygga
organisationvarje struktur.minsta i ellerenhetenden



14

Organisationer vi fåkommer svårtdet attsom attser
hålla procedurer och regelstyrning.samman genom En orga-
nisations fortbestånd ikommer stället i allt högre ut-
sträckning påatt bero varje enskild medarbetars motiva-
tion i sin påtur kommer att bero organisationenssom
förmåga tillfredsställaatt medarbetarens behov önske-och
mål.

Allt oftare används begreppet kunskapsföretaget. Uttrycket
har myntats "Kunskapsföretagatt löser komplexa problem.
Tjänsteföretaget löser Vienkla". itror att detsamma allt
högre utsträckning ocksåkommer att gälla övrigaför
samhällsorganisationer. framtidenI gäller idet än högre
grad att snabbt kunna lösa komplexa Driver viproblem.
analogin med kunskapsföretaget pålängre viett steg kan

isamhället påapplicerastort andra kännetecken organisa-
fråntionen kunskapsföretagets värld. är;Den

ostandardiserad-
kreativ-
individuell-
komplext problemlösande-

Industrisamhället fungerar bäst situationernär de som
påskall hanteras uppträder oföränderligtett sätt under

tidsperiod.längre industrikulturennärMen ersättsen av
kunskapskulturen, måstedär socialaalla ständigtsystem

förmågantill situationer, justär att taanpassas nya
initiativ till sig tilloch förändringar viktiga.anpassa

viktigaste påDet kravet kommer att ställas organisa-som
tioner i framtiden förmåganär vi,därför, tillanser
ständig ocksåförändringsnabb förnyelse.och Det kommer

innebära hierakiska måsteorganisationsprinciperatt att
olikabytas ut nätverkslösningar.mot Människorna i pro-

duktionen intekommer längre iatt kuggar ettses som
maskineristort individer. Organisatio-utan skapandesom

vidare påkommer sigatt grunda allt överenskom-ner mer
ochmelser likvärdigasamverkan mellan parter ochsom var

tillför unikasin linjen blirkunskap. Första kompe-en
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i än högre gradtenslinjen kommerverksamhetenoch hela
på Självinlärning,orientering mot kunden.baserasatt en

humanistiskinslag kompetensautonomi ökatoch ett av
utvecklingsvägar.i De storaöka betydelsekommer att som

sannolikhet att brytasorganisationerna kommer med stor
liksomi framtiden formella ochmindrei enheterner

horison-informellarelationer ochvertikala byts motut
spela alltattoch kompetens kommertella. Kunskap en

förmågan kunskap ochliksom skapaattstörre roll ny
kreativitet.

idag kun-betecknasverksamheter kan redanfleraAllt som
produktionenskapsorganisationer. innebär bl.a. attDet

ochmedarbetarnavärde attskapasutvecklas och nytt genom
ständigt sig bättreorganisationen göra sakernalär att

behövertillförs. arbetetdärmed kunskap Detoch att ny
samarbete ellerstärkas externtför lyckas oftaatt genom

utveckling.forskninghjälp ochmed av

hårdare företageninnebär bl.a. attkonkurrensenalltDen
på tjänstermåste kvaliteten sina ellerprodukteröka

också måste snabbare ochsamtidigt kunnade reagerasom
på marknadsförutsättningar. Ettflexibelt förändrademer

minskautmaningar är medvetetattklara dessasätt att
företagsledningarnas kontroll.centrala

itroligen ökadattFöretagsledningarna därförkommer
till folk arbe-beslutsfattandeutsträckning delegera som

små Ledningarna kommer attitillsammanstar grupper.
samtidigtsjälvständighet hos dessauppmuntra grupper men

i med före-strikt överensstämmelsede arbetarkräva att
organi-mål Företagvissa nyckelregler.iakttarochtagets

samtidigtbli normaladetnätverk kan komma attserade som
på friståendefunktioner entre-perifera läggs utsom

prenörer.

vården kunskapsorganisation1.6.4 ensom



Kooperativens möjligheter sådanavid förändringar som
beskrivits vården.kan exemplifieras medovan Den offent-

vårdenliga iden allmänhet är organiserad isom dag
motsvarar knappast videt skulle kalla modern kunskap-en
sorganisation. Konsekvenserna omvandling tillav en en
kunskapsorganisation vårdensskulle bli omfattande. första
linje fåskulle t.ex. helt tyngd än vad denen harannan
idag. Förmodligen skulle organiserasden enligt ett fede-
ralistiskt mönster vilket innebär fåviatt skulle en
informell mångasamverkan mellan mindre autonoma enheter.

små, självständiga vårdlagenDe fåskulle delvisen ny
kompetensprofil. fåVi skulle utveckling innova-medse en
tioner och ett självständigt utvecklande lösningarav nya
på "vårdgolvet". sådan utvecklingEn kommer troligen att

måttkräva ett stort vårdpersona-entreprenörskap hosav
len. huvudsakI vårdorganisationenskulle dock den nya

påbygga den kompetens finns.redan Paradigmet likasom
för alla" fåskulle däremot vika för anpassade lös-ge
ningar. Mycket större ocksåeget kommer att ut-ansvar

bådekrävas Målsättningenpersonalen och brukarna. blirav
i kunskapsorganisationen anspråkiatt ta alla de resurser

finns.som

Vården skulle samtidigt kunna finansieras tidigare ochsom
styras politikerna hjälpmed professionellav be-av en
ställarorganisation. Vården skulle med denna modell komma
att produceras i hållsett system eller nätverk ihopsom

värderingar, sociala kontrakt juridiskaochav avtal.
Centralplaneringen ingenhar funktion iatt fylla ett
sådant blirsystem. Däremot nödvändigtdet växeratt det
fram tydligare roll för central koncernledningen en av
vårdorganisationen. Mellanchefsnivån får dessutom helten

månoch reducerad roll i den den överannan huvud taget
behöver finnas kvar.

ocksåDetta synsätt bryter föreställningenmed attom
vårdens frågautveckling endast är hur stor delen om av
samhällets tillfördelas den. inAtt föraresurser som en
kompetens- kundorienteradoch strategi i utbyte mot den
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strateginrådande produktionsbaserade innebärochresurs-
frånockså tillnollsummespel ett plussumme-bytaatt ett

blir bättre än deresultatetandra ord,eller medspel
ärsätt uttrycka sakeninsatta annat attEttresurserna.

produktivitetshöjning.talaatt om

vård-vår inomkooperativmening t.ex.Enligt passar nya
sektorn brytningstiden fram-in i skisserade ochväl den

vårdenfårkooperativa inslag myckettidsscenariet. Med en
frånförmåga sig till kravendestörre att nyaanpassa

Kooperativen utomor-patienterna personalen.och enger
identlig grundskolning i entreprenörskap och verkar

individen lillariktning det arbetslagetochmot att enge
vårdarbetet.viktigare iroll det totalaallt

Några ordsammanfattande1.7

från traditionellt industri-utvecklingenVi ettattanser
bättreochtill kunskapssamhälle skaparsamhälle ett nya

påkooperativ utvecklingförutsättningar omfattandeför en
Vårområden. visarbeskrivning samhällsutvecklingenavnya

finns för den koopera-rad faktorer arbetardetatt somen
tiva företagsformen.

utbildningsnivå sådanärförbättradeMedborgarnas en av-
individualiseradeliksom och entre-görande denfaktor mer

också arbetslivetekonomin innebärprenörsbaserade attsom
på mindresig medsöker former baserasmot som grupper

autonomi.stor

påoptimistisktanledningfinns utveck-därför attDet se
både landsbygdskooperativlingsmöjligheterna ochför nya

offentligaalternativ tilltjänstekooperativ densomnya
kooperativenregi.i kanverksamhet Desektorns egen nya

friståen-t.ex.effektivaframtiden komma att fungerai som
offentligt finansierade välfärdstjänster.utförarede av

företaqsidênkooperativa2 Den
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"Kooperationen är företagsformen orga-
niserad föroch attav grupper av perso-

ekonomisk verksamhetner skallgenom
tillgodosekunna sina påintressen om-

råden där de exempelvis kunder,som
leverantörer, boende eller sysselsatta

direktahar koperativaDenengagemang.
alltsåverksamheten skall ha direktett

någon någrasamband med eller med-av
lemmarnas övriga aktiviteter. ärsyftet
däremot inte kooperativaatt det före-
taget skall affärsrörelsevara en som
skall ägarna största möjliga avkast-ge

påning insatt kapital."

kooperationsutredningen3så sammanfattar påsin definition
återgivnakooperation. här definitionen påDen siggrundar

internationell historiskoch utveckling dären de In-av
ternationella Kooperativa Alliansen IKA antagna grund-

självaärsatserna fundamentet. kooperativaDe grundsat-
till antalet, erkänns flertalet kooperativaserna, sex av

organisationer i världen principervägledande ävensom om
den formuleringen någotexakta variera ikan olika länder.
Grundsatserna följandehar lydelse sedan 1966

kooperativiMedlemskap1 förening skallen vara
frivilligt tillgängligtoch konstlade in-utan-

någonskränkningar social,eller politisk, ras-
mässig religiös diskrimineringeller för alla-

människorde kan dra nytta föreningenssom av
påtatjänster villigaäroch sigatt medlemska-

pets ansvar.

Kooperativa föreningar2 är demokratiska organisa-
tioner. verksamhetDeras skall förvaltas av

påvalts eller utsetts medlemmar-personer som av
godkänt sätt och är ansvariga inför med-na som

lemmarna. iMedlemmar primärföreningen skall
åtnjuta lika rösträtt en medlem röst ochen-
lika rätt idelta föreningensatt beslut an-om
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primärföre-föreningar änandragelägenheter. I
på demokratiskförvaltningen skötasningar skall

lämpligai former.grund

erhålla begränsad ränta,Insatskapitalet skall3 en
utgå.skallöver huvud tageträntaom

uppstår föreningsöverskottDet4 engenomsom
tillhör föreningens medlemmar ochverksamhet

sådantpå ingen medlemsättfördelas attskall
på övriga bekostnad.medlemmarsgynnas

åtgärdervidtaföreningarkooperativa skallAlla5
förtroendevalda, dedemedlemmarna,för att an-

få upplysningarskallställda och allmänheten om
demokratiskaekonomiska grund-kooperationens och

och metoder.satser

organisationer skall, förkooperativa attAlla6
påintressensinatjäna medlemmar och samhällets

kooperativaaktivt samverka med andrabästa sätt
på interna-nationell ochorganisationer lokal,

nivå.tionell

i SverigeKooperation2.1

kooperationenetablerade2.1.1 Den

sammanslutningarna för koopera-kändastörsta och mestDe
konsumentkooperatio-Sverigei utgörstivt företagande av

bostadskooperationen.lantbrukskooperationen ochnen,
oljekooperatio-organisationerkooperativa ärAndra stora

för-föreningsbankerna ochbankkooperationenOK,nen
Såväl konsument-,säkringskooperationen Folksam. som

mångabestår fris-bostadskooperationenlantbruks- och av
respektivei sintående medlemskapföretag genomsom

federativ Andelenbildar struktur.huvudorganisation aven
olikaområdenpå varierar för demycketolikamarknaden

Konsumentkooperationensorganisationerna.kooperativa



20

marknadsandel dagligvarorhandeln med är t.ex. % ochav 20
hela och konsumentföreningarnasKF:s omsättning är 60ca.
miljarder finns1989. Det dock betydande regionala och
lokala skillnader. Vissa delar lantbrukskooperationen,av

mejerihanteringen,t.ex. har nästan total marknads-en
dominans.°

samfälligheter2.1.2

särskild tillEn form sin kooperativa organisa-naturav
tioner sällan beaktas är det stora antalet sambruks-som
föreningar samfälligheter,och ofta gammalt datumav som
finns. kan sammanslutningarDet drivaför att ochvara
underhålla hamnanläggningar, vägar, vatten- och avloppsan-
läggningar eller för distribuera elektriskatt kraft m.fl.
ändamål. Samfälligheter regleras lag 1973:1150,genom
omtryckt förvaltning samfälligheter.1987:128 om av

finns omkring anläggningarDet olika slag15.000 medav
fastigheter.300.000 anslutna de anlägg-Av 15.000ca.

ningarna dåbildatshar anläggningslagen13.500 efter 1974
i Gemensamhetsanläggningarna1973:1149 trädde kraft.

drivs till omkring i särskilt% föreningsform,55 de
anläggningarnastörre delägarförvaltning.övrigaoch som

Vägar tredjedel gemensamhetsanläggningar,utgör allaen av
vatten/avloppsanläggningar tredjedel och allaen annan

tredjedel.5övriga anläggningartyper resterandeav

Nykooperation2.1.3

Vid inledningsvissidan kooperativade nämnda storaom
organisationerna vi kan kalla den etablerade koopera-som
tionen särskilthar det under och 80-talen1970- växt fram

företags.kooperativaandra typer Dessa benämnsav senare
samlingsbeteckningofta med försorts nykooperationenen

frånskiljaför dematt den etablerade kooperationen. En
pånedläggningshotadedel företage övertogs 1970-talet av

vidareanställda i kooperativade och drevs former. De
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framståttdåföretagetÖvertagande haranställdas av som
intealternativet till nedläggning. finnsDetendadet

finnsmånga i Sverige detföretag den typen kvar menav
Pånågra fortleva. 1970-talethar kunnatfaktiskt som

också till materia-alternativrörelse detuppstod som en
olika jordbrukskooperativ därlistiska samhället former av

inslagetalltid kooperativa huvudpunktendetintedock var
för rörelsen.

samhällskooperativ

fåromfattning utvecklingsmöjligheterStörre och betydande
då olika samhällskooperativtillmätas växtde framsom

början samhällskooperativsedan talet. ett1980- Iav
sinsemellan olikalänkas flera verksamheter Detsamman.

sig produktion tjänsterrörakan lokal ochvarorom av
antingen konsumtion kommersielllokal för för-för eller

på påsäljning jordbrukspro-marknaden. Exempel ärvaror
på turis-tjänsteprodukterdukter hantverksalsteroch samt

i skidliftar stuguthyrning,tverksamhet form och teaterav
innehållerSamhällskooperativen dessutom oftast ettm.m.

inslag Sverige,betydande offentliga tjänster. därIav
tillkommit i finnssamhällskooperativen främst glesbygd,

flera samhällskooperativlyckade exempel. del dessaEn av
finns beskrivna i samhällskooperativen hittillsDel Att2

i intemest utvecklats hindrarglesbygder det kanatt
ocksåfinnas utvecklingsmöjligheter i störrestora sam-

förortsområden. frågahällen, i storstädernast.ex. I om
påbrist tillgång påoffentlig privat service,och arbets-

tillfällen finns likheterdet hel del mellan 1960-m.m. en
och i70- städernatalens förorter de stora landsbyg-och

ocksåBoendeservicedelegationen har stött fleraden.
sådana projekt finns beskrivna idessaoch kortfattat Del
2.
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Under intresset1980- talet har för användaatt kooperati-
lösningar inom traditionell kommunalva lands-ochannars

tingskomunal verksamhet ökat Sittmarkant. första och
ocksåhittills omfångettill främsta uttryck dettahar

fått i de föräldrakooperativa daghemmen antalvars nu
uppgår till mellan 700 och stycken.800 allraDe senaste
åren intressethar tillbreddats att omfatta störreallt
delar de kommunala intressetsektorerna. Störst är inomav
socialtjänsten, sjukvårdenhälso- och samt deomsorgen om
psykiskt utvecklingsstörda. kooperativaDe företag som

bådefinns drivs renodlat brukare tjänsternaav av som
tillhandahållerkooperativet eller blandat personal ochav

brukare hittills ieller, mindre omfattning, enbartav
personal.

påkooperationenDen etablerade drivit utvecklingenhar
framgångsrikvaritoch ofta i servicen.att utveckla HSB

Riksbyggenoch har aktivt deltagit it.ex. mycket bildan-
det föräldrakooperativa hemtjänstdaghem och knutetav
till boendet. Folksam har utvecklat modeller förnya

vårdorganisation rehabiliteringoch i brukarkoopera-av
tiv.

Till skillnad i Västeuro-mot flera andra väl utvecklade
peiska Latinamerikanskaoch även arbetskoopera-länder har

fåtttiven i någonSverige aldrig framskjuten plats i
ekonomin. Förutom de nämnda företagen övertagitsredan som

i existerarde anställda nedläggningshotsamband medav
det dock företag kooperativ finnsdel med struktur. Deten

arkitektbyråer, konsultbyråerreklambyråer,t.ex. och
advokatbyråer organiserade företag.är kooperativasom som

samhällskooperativen detförInom förekommer natur-ramen
ocksåligtvis ocksåhel arbetskooperativ.del Det finnsen

friståendehel hantverkskooperativ,del teaterkoopera-en
tiv m.m.

påBristen statistik antal och typ kooperativa före-om av
Någonkänns besvärande.tag ofta statistiksamlad finns

inte riket.över huvud för Ekonomiskataget föreningar
påregistreras i föreningsregistret förs varje läns-som
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föregår på primi-registreringen mycketettstyrelse men
i vanligt kortregister förs förtivt oftasätt, ett som

går registret utläsa före-knappastDet atthand. ur om
någon i praktikenbedriver eller harningen verksamhet

frånföreningen avregistrerats. Bl.a.att EG-upphört utan
7 önskemålkommissionen svensk koopera-har framförts om

alltsåönskemålet intetionsstatistik kunnatdet harmen
på naturligtvis inteBristen statistiktillgodoses. gäller

kooperativaarbetskooperativbara alla typerutan av
företag.

svårt på någon hindratär peka enstaka faktorDet att som
Sverige. kooperativaarbetskooperativens utveckling i Den

visseligenbedriva affärsmässigföratt rörelse hörformen
påsvårare långtgåendetill sittde krav medlems-genom

samarbetsförmåga vissademokrati, ochmellan medlemmarna
i kapitalbildningproblem formensamband med m.m. men

mångaändå tillräckligttilltala förborde ha attkunnat
också fåttvårt spridningi större änden land skulle ha

viktig förklaring inteskett. kan att detEnsom vara
förespråkatfunnits någon politiskstark rörelse som

arbetskooperativ inte i undervisningen ioch heller eller
rådgivningsverksamheter myndigheterde ordnas ochsom av

någonenskilda kooperation intagithar central plats.

finns också diskussion inom europeiskaDet gammal denen
arbetskooperativarbetarrörelsen värdet ettom somav

Tvåalternativ kapitalistiskatill vanliga företaget.det
åsikthuvdinriktuingar urskiljas, nämligen delskan atten

medarbetarägda innebär demokratisktden företagsformen
åsiktledarskap självstyre delsoch och attannanen

innebär självutnyttjande arbetskapitalism.formen och
åsiktenAnhängare första arbetarnaden antar attav om

till demokratiskaleder det styrformer ochföretagetäger
möjligt ekonomiskt över-klara företagetsär attatt det

upprätthålla demokratiskasamtidigt formen.denochlevnad
åsiktens företrädare hävdar även arbetar-attDen andra om

från början arbetarägandettenderar attföretagetägerna
övergå traditionellt kapitalistisktiochdegenerera mera

styrande.8 bådearbetarrörelsen,svenskaochägande Den
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företrädd den fackliga politiskaoch kan sägasav grenen
på tidigt historisktett stadium förha stannat den andra
åsikten alltså inteoch favoriserat utan motarbe-snarare
tat arbetskooperativet.

kooperativa2.2 Det företagets natur

Att försöka definieraexakt vad kooperativtett företag är
sig svårt.ter synnerligen organisation antagitEn desom

tidigare nämnda kooperativa grundsatserna visserligenkan
i princip ändåkooperativantas det är knappastvara men
tillräckligt för organisationensexakt slutsatsen mer om

går ocksåkaraktär. utifrånnämligenDet olika ideolo-att
giska uppfattningar diskutera måni vilken människors

ändamålegennyttiga fåskall tillkomma iuttryck kopera-
tiv form eller organisationerendast med ett ut-om mer

ändamål fåtalat allmännyttigt definierasskall santsom
kooperativa.9

utgångspunktEn för definition kooperativtettannan en av
företag kan den legala, lagstiftarendvs. fast-vara en av

definition.ställd den lagstiftningenI svenska finns det
företagssformerolikaett kan sägas koopera-par som vara

tiva, nämligen ekonomiskaden föreningen enligt lag 1987-
ekonomiska:667 föreningar, bostadsrättsföreningenom

enligt bostadsrättslag ömsesidiga1971:479, det försäk-
ringsbolaget, samfälligheten enligt lag 1973:1150 om
förvaltning samfälligheter, föreningsbanken enligtav
föreningsbankslag 1987:620 och sambruksföreningen,
enligt lag sambruksföreningar.1975:417 nämndadeAvom

denassociationsformerna ekonomiskaär föreningen och
bostadsrättsföreningen bästde kända. Utmärkande för den
ekonomiska föreningen är ekonomiskdenatt verksam-genom

främjahet skall ekonomiska intressen.medlemmarnas

lagstiftaren sådanaför registreringAv godtas bara ekono-
miska föreningar kooperativt inslaghar vilket iettsom

så, måstelagen uttrycks ekonomiskatt det verksamhetvara
i vilken medlemmarna deltar
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förbrukareeller andrakonsumentersom
leverantörersom

arbetsinsatsmed egen
tjänster,föreningensbegagnaattgenom

eller
sätt.1°på liknandeannat5.

på kooperativtdefinitionen ettlegalaheller denInte
vår finns i denmeningenligt heltäckande. Detärföretag

hindrarlagstiftningen inget demassociationsrättsliga som
detsinsemellan överens attvill och är anpassaomsom

bolagsordningen ielleri handelsbolagbolagsavtalet ett
Viförutsättningarna.kooperativatillaktiebolag deett

sina ellermedlemmarföretagdärför, att ett avommenar
måsteså riktigheten däravkooperativt,ägare uppges vara

innehållet i stadgar,materiellaefter detbedömas mera
mindre efter denbolagsordning ochellerbolagsavtal

fråga ärheltformella strukturen. Enyttre, enomannan
bedrivalämpligassociationsrättslig för attärviss form

finnas problem atti.kooperativ kan t.ex.verksamhet Det
deteftersomöppenhetskraveti uppfyllahandelsbolag

gåkrångel någon in i ellerskallnär medlemmedför ur
ocksåmåste beaktas att samt-dethandelsbolagbolaget. I

ansvarigasolidarisktpersonligenliga ochbolagsmän är
aktiebolag detförpliktelser. kanMedför alla bolagets

aktie-uppstå hembudsskyldigheten vidfrämst medproblem
överlåtelse.

på kooperativkriterietFör attuppfyllaatt orga-envara
frågamåsteemellertidnisation vi att det vara omanser

intesammanslutningidentifierbar ochbestämd och enen
organiseradtillfälligt löstmindre ochbara ellermer

något inslag.diffusa kooperativamänniskor Isamling med
beteckningenifinnas farahänseendet kan detdet omen

legitimation inom denkooperativ användaskommer att som
avvikermöjliga företelseroffentliga för allasektorn som

från förvaltningsformen där "medlemmarnas"den gängse men
i själva när helstverketverksamheteninflytande över som

arbetsgivaren.upphävaseller heltändraskan av
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måste vår ocksåverkligt enligtkooperativ meningEtt
innebära i demokratiskegentlig mening form. t.ex.Omen

på vårdcentralläkarefem bildar ekonomisk föreningen en
vårdcentralendrivaför övrigatt anställeroch personal

vårtenligtär intedet synsätt att betrakta ettsom
sådant fårverkligt kooperativ. fall denett snarastI

kooperativa legitimera privatiseringyttre formen en av
vårdcentralen. iär tänktsak det ett exempelEn annan om

sig, sjuksköterskorna sigläkarna för för och annan perso-
sig bildar ekonomiskaför föreningarnal separata och

utnyttjar tjänster.avtal varandrasgenom

Kapitalbildning kapitalförsörjning ioch2.3
kooperativa företag

Teorier kooperativa kapitaletbakom det2.3.1

årens mångagjorts försökDet har under lopp att teore-
tiskt beskriva kooperativa kapitaletsförsöka det natur.

kooperationsutredningllårsi sambandSenast med 1978 var
föremål teoretiskaför övervägandenproblemet och konkreta

Frågan kooperativa kapitaletsförslag. det harnaturom
framåt mening.emellertid inte i teoretiskförts Forskare

nåttkooperativa ideologer längre medoch har knappast
frågor.tillproblemen än formulera ett antal Varkenatt

några framåtriktadeempiriska studier eller hypoteser har
undantag.genomförts ställts enstakaeller medupp,

Exempelvis finns ingen empirisk studiekänd över koopera-
tionens besvärliga kapitalförsörjningsproblem under 80-

framgångar.till aktiemarknadensi relationtalet Den
fåttkooperationens självaföreträdareetablerade har

kooperativafinna överlevnad.vägar för det företagets
nödvändiga inteFinaniseringsformer bedömts sällanharsom

värderingar.13råkat kooperativai konflikt med gamla

kapitaliserings-Följande hänger medproblem som samman
finansieringsfrågor inom kooperatio-aktualiseratsoch har
under 80-talets delsenarenen
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kooperationen röretableradedenInom
kooperativafrågan rörel-detfrämst om

individuali-balanskapitalet kanochse-
iutsträckning och deti ökad omseras

åtminstoneså iaccepteras,fall kan
kooperativakonflikt med deformell

avkastningkapitaletsgrundvärdena, att
marknadsanpassas

kooperationen haretableradedenInom
frågan differentieradevidare s.k.om

föremålvarit för över-medlemsinsatser
storlek1°liksom räntesatsensväganden

jordbrukskooperationen, med efter-För
ömsesi-konsumentkooperativa ochföljd i

fråganförsäkringsföretag, ärdiga om
kapitalets storlek, formerfrämmandedet

betydelselsväsentligoch andel av

sånykooperation änär problemetInom
konsolide-intital- änlänge snarare

riskkapitalringskapitalet, dvs. hur
kooperativ anskaffastill skallnya

EG-koope-90-talet harbegynnandedetI
finna överna-rationens strävanden att

kooperativa företagsstrukturer,tionella
co-operatives eller ECs,s.k. european

kapital- och konkur-i stärkasyfte att
iintressevisst ävenägnatsrensbas

landlevårt

i följan-översiktligt detbelysessamtliga aspekterdessa
de.
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kooperativa kapitaletsDet2.3.2 natur

Funderingarna kring kooperationens kapitalbildning, konso-
lidering finansieringoch sammanhänger med den för all
kooperation frågan kooperativadet kapita-gemensamma om

speciellalets uppgift. följandenatur och det lämnasI en
redovisningkort diskussionoch översiktlig.endast ärsom

kooperativa juridiskaDet företagets karaktär och katego-
risering personassociation i till aktiebolagsmotsatssom
kapitalassociation kooperativahar förbryllat tänkare och

tiderna.17praktiker utgångspunkt iMed de koopera-genom
tiva grundvärdena frivilligtbl.a. öppet och medlem-om
skap, demokratiska arbetsformer medlem, rösten ochen
överskottsfördelningen fonderingkollektiv indiviu-eller

återbäring,nyttjanderelateradell och har kooperatörerna
kapitalets itonat betydelse verksamheten, undantagitner

frånvissa förfaranden direktsamt betonat bolagsformen
faktorer.motsatta

Beträffande den första kooperativa grundvär-aspekten, de
kapitalfrågan,innebärdena, dessa, äratt sparandet

underordnad verksamheten. Kapitalet "tjä-har snarare en
primärrroll.narroll" än ärDet verksamheten elleren

medlemsnyttan är inflytande överstyrande och utövarsom
kapitalets bildning förvaltningoch tvärtom.änsnarare

omdiskuteradeBeträffande den andra aspekten, förfaranden,
så kooperativade i principgrundsatserna göra detanses
både sådantomöjligt onödigtoch sysslaatt med som

spekulation inteRen skall förväxlas medsom-
risksatsningar förädling balanskapital,eller av

investeringar kommersiellai fastighetert.ex.

Överlåtelse påi ekonomisk föreningandelarav en-
fri inte förväxlasmarknad skall med trans-som
aktioner materiellamed andelens konsekvens, t ex

överlåtelsefri bostadsrättslägenhetav
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långsiktigaAvkastningsnivåer denöverskuggarsom-
förväxlas med mark-inte skallmedlemsnyttan som

medlemslânpånadsränta s.k.

påpå bestämd.är förhandinsatsen inteRänta som-

kooperativa grundsatsernaprincipiella hindren deDe som
praktiska ochinför behovglömmaär lätta bortutgör att

påefterfrågansånödvändigheter. utbud ochstyr t.ex.
kooperativepraktikeni denkooperationens delmarknader

påavkastningenindividuella hanshandlande ochmedlemmens
överlåtelsevärden för bostads-Utvecklingeninsats. av

på individuella för-detta.är exempel Dennarätter ett
inte kooperativaemellertidmögenhets-tillväxt detkommer

sådant till del.företaget som

direktaskillnader ellertredje berör motsat-aspektenDen
förhållande till aktiebolagsformen. sammanhanget kaniser

några allmännavi sättaförsökerillustreras att uppgenom
bildningkapitaletskooperativa ochprinciper för det

förvaltning;

ikooperativa kapitalet huvudsakskallDet-
sinaoch kontrolleras avgenereras

utomståendedvs oberoendemedlemmar, av
intressen

långsiktigKapitalstrategin iskall syftevara-
stödja medlemsnytta och avkast-verksamheteens
ning

bådekapitalet ikooperativa skallDet-
röstvikt överväga eventuelltstorlek och

kapitalfrämmande

kollektivakooperativa kapitalets del skallDet-
individuellaöverväga dess
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Kapitalförvaltningen främjaskall-
effektivitet ioch medlemsnytta
verksamheten.

påVi inte minst intres-att med tanke det nyvaknadeanser
fråganför kooperationset kooperativa kapi-borde detom

föremåltalets bli ekonomiska forskningensnatur för den
intresse viunder 90-talet. uppfattar saken saknarSom

bådenämligen nykooperationen långsiktiggenomtänkt,en
praktisk, kortsiktig kapitalstrategi.och en

Frågan i egentlig meningvad kan sägas detom som vara
kooperativa kapitalet tillhör den berörda störreochovan
frågan kapitalbildningens teori. Följande uppräkningom
torde de flesta kooperatörer kunna enas om;

1 KOOPERATIVT EGENKAPITAL

Kollektiva del
avsättningarFonder,al reserver,

aktier iAndelar och andra företaga2
Förädlingskapital, fastighetsinnehavta. ex
Individuellb del
Medlemsinsatserbl
Medlemslånbz sparkassemedel, bosparande,

m.fl. typerBonum

FRÄMMANDE2 KAPITAL
Förlagslåna
Kreditmarknadslånb

KAPITAL AV BLANDAD NATUR3
Personalpensionsmedela

såledesTill kooperativt egenkapital deifinieras enligt
karakteristik kapital,denna ägt tillmedlemmarna främ-av
kapital kapital.mande andra än medlemmarna ägtav

också så,Skillnaden definieraskan medlemmarna för-att
över kooperativa egenkapitaletfogar det och kan t.ex.

kollektivt till individuellt kapital.förvandla främ-Det
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utomstående in-kontrolleraskapitalet däremotmande av
tressen.

relationennågon studie mellanöverintefinns aktuellDet
kapital. Det fram-kooperativt egenkapital främmandeoch

kapitalet,står tämligen främmandedetattdock klartsom
på kapitaletstiden, sin detökat andelöversett egna

det främ-konsumentföreningarna har t.ex.bekostnad. Inom
från %sin mellan 1946-1978 4kapitalet ökat andelmande

från till %, med-personalpensionsmedlen 30till %, 420
lemsinlåningen från till och det%minskade 2025 egna

frånminskadeinklusive 66kapitalet obeskattade reserver
kapitaletkooperativainnebär dettill %. Det att30

30-årsperiod minska-medlems-inlåningeninklusive under en
från tillkring % %.de 5090

omfattning och betydelsePersonalpensionsmedlen har stor
uppgår exempelviskooperationen. Deetableradeinom den

förvaltasi ochmiljarder KF/Konsumcirkatill kronor8 av
överstigerPensionsmedlenPensionsanstalt.Kooperationens

uppgår tillmedlemsinsatservolymenvida samladeden som
Pensionsmedelkonsumentföreningarna.icirka Mkr. som500

gångersåledesär 16personalenanställdadenägs av
Relationen mellan ochegetmedlemsinsatserna.änstörre

nykooperationenkapital deldenhosfrämmande somav
naturligt-kooperationen äretableradeligger utanför den

återgivnaframgår detmindre känd än vadvis ännu avsom
på andelenattgrunder antasgodadockkanexemplet. Det

etablerade koopera-för denmindre änkapital ännuäreget
utvecklingen fortsätternykooperativadentionens del. Om

finnssmå allakooperativa detföretagmestadelsmed fler,
på utvecklingen.observantskäl att vara

kapitalkooperativtIndividanknutet2.3.3

enligtkapitalet räknaskooperativaindivuellaTill det
således medlemsin-återgivna uppställningen delsden ovan

medlemsinlåning.delssatser,
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Medlemsinsatserna bådebegränsadhar mycket betydelse inom
konsumentkooperationen nykooperationen.och Insatsens
storlek kan symboliskbetraktas rent och har oftasom
varit oförändrad decennier. Medlemsinsatsernasöver rela-

ocksåtivt blygsamma omfattning kan ett uttryckses som
långsiktigför avsaknaden kooperativ kapitalbild-av en

ningsteori strategi.och

förhållerAnnorlunda medlemsinsatsernasig idet med
bådebostadskooperationen i lantbrukskooperation.och I

mångdubblats påRiksbyggen insatsernaochHSB har senare
år, delvis orsakat den kraftigamycket byggkostnads-av

ocksåutvecklingen. utvecklingen är uttryck förMen ett
frånprincipen kooperationen sitt kapitalatt genererar

långsiktigt.kapitaletmedlemmarna och att är ärSamma
förhållandet i lantbrukskooperationen enskildedär den

tagitlantbrukaren allt större personligt ekonomisktett
till följd investeringar i anläggningarfastaansvar av

maskiner. anledningoch kooperationsut-härav föreslogI
redningen möjlighet uppskju-att det skulle öppnas fören

beskattning nedskrivning vissten del med-genom av av
stadgeenliga insatsbetalningar.lemmarnas möjlighetDenna

skulle i jordbruks-,omfatta medlemmar skogsbruks-, träd-
gårds- fiskekooperativa föreningar.och

specialform i kraftig tillväxtEn under 80-talets senare
långsiktigtdel är framtidabosparandet, dvs sparande för

köp variantbostadsrrätt. är ärEn kom-Bonumav som en
bination pensions- framtidaför köpoch bosparandeav av

ingår viss service.äldrebostadsrätt där det

Kollektivt kapital2.3.4

Till kollektiva kapitalet traditionelltdet räknas fonde-
ringar, reserveringar avsättningar. Dit emellertidoch kan
också aktier iräknas ägande andelar företagoch andraav

förädlingskapital, fastigheter.kommersiellasamt typ För
främja ökningen kollektiva kapitaletdet föreslogatt av

kooperationsutredningen lagstadgade reservfondav-att den
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avsättningfrån till %. Förhöjassättningen 10skulle 5
avdragsrätt medgestill % skulledärutöver, 20 omupp

kooperativ kapitalfond.tillavsättningen skedde en

diskussionpågår kooperationeninom etableradedenDet en
individualiserapartiellt detmöjlighetenrör attavsom

till förslagDiskussionen anknyterkollektiva kapitalet.
in-europeiska kooperationen medlemmarnainom attden ge

sär-delaktighet i förmögenhetdividuell företagets genom
participatifs.titreförmögenhetsbevis,skilda

kapitalFrämmande2.3.5

införakooperationsutredningens attförslagEtt varav
egenkapita-FörlagsinsatserB-insatser. är forms.k. aven

från både än och medlemmar.linsatser andra medlemmar
inte tillförlagsbevis berättigar rösträttInnehav menav

påerhåller avkastning än räntan med-innehavaren högre
års förenings-infördes iInstitutetlemsinsatserna. 1987

någontill användning i störrekommitintelag harmen
sannoliktFörklaringen till är avsaknaddetomfattning. av

såväl till förlagsbe-marknadsränta kopplatinflytande som
visen.

alltsåkreditmarknadsupplåning,vanligNär gällerdet
till i principbanklån hänvisadkooperationenär samma

Kooperativaövrigt näringsliv.aktörerochmarknad som
kooperationen därutöveretablerade kaninomföretag den

Kooperationens PensionsanstaltKoopFinans,anlita t.ex.
bland ochFöreningsbanken samt annat KF:s HSB:soch egna

medlemsutlåning.

räknas främst detkanTill kapital blandad natur pen-av
kooperativai företagenanställda desionskapital desom

intemotiveras de anställdatjänat ihop. attDetta av
utomståendefrämmande ellerautomatiskt räknaskan mensom

på singrundinte heller medlemmar endastärde an-av
kooperati-är beroende detställning. anställda dockDe av

marknadsframgångar in-betraktasoch kanföretagets somva
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itressenter företagen större betydelse änmed t.ex. leve-
rantörer finansiärer.eller kan deDet antas att anställda

faktisktofta lika intressehar minstett stort före-av
marknadsframgångar Förhållandettagets medlemmarna.som

borde till utvecklingen blandkooperativuppmuntra därav
alltså bådekooperativet innefattar producenter och konsu-
menter eller brukare.

Incitament kooperativ kapitalbildningför2.3.7

Återbäringen, indviduell utdelningdvs iresultatetav
förhållande året,till varje medlems deltagande under kan

kooperationens klassiskasägas nyttoincitament.vara
minskade kraftigt i tidenMedlemsantal och köptrohet efter

återbäringens i konsumföreningaravskaffande de flesta
inom konsumentkooperationen. konsumföreningar dis-Flera

åter återbäringeninförakuterar att eller andranu snar-
lika ekonomiska motiv. iFör medlemmarna lantbrukskoopera-

återbäringentionen ekonomiskhar fortfarande mycket stor
individuella ekonomin.betydelse för den

åter-nykooperationen diskuteras förklarliga skälInom av
påbäringen inte inomännu sätt sker den etable-samma som

kooperationen, konsumentkooperationen.rade främst

På får årligmedlemsinsatserna enligtmedlemmen räntaen
fråni fastställd räntesats. förslagförväg Ett koope-en

rationsutredningen enkelbeskattning införasatt skullevar
insatsräntan överförs till medlemsin-för den del somav

påUtdelning till insatska-medlemmarna räntasatserna. av
avdragsgillt i ekonomiskapitalet den föreningensär

jämför Anellagen.rörelse s.k.den

konsumentkooperationen förekommerden etableradeInom
några år specialform medlemsinsats ochsedan annan aven

medlemsinlåning, Tillnämligen medlemskontot. det kontot
på medlemslånåterbäring, insatseroch ränta ochkan bonus

tillförasvarierande medlemskapitalet,bindas i gradoch
alltså insatsen.
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Tänkbara framtida för2.3.8 former kooperativ
kapitalbildning

speciella vinstandelsbevis, titreDen form participa-av
påtifs är väg kooperationenatt isom EG-anammas av

fåländerna ocksåskulle tänkaskunna efterföljd i Sveri-
Institutet skapas del kollektikapitalet,attge. genom av
fonderingar,dvs avsättningaroch in-ettreserver ges

dividualiserat i vinstandelsbesvis.uttryck form Detav
innebär iatt del resultatet tillkan omvandlas kontanter

insatser i villkorade Sådanaeller vinstandelsbe-former.
överlåtelsebaravis bör inom medlemskollektivet.vara

Finansiella riskkapitalinstitutioner2.3.9

Kooperationsutredningen föreslog inrättasatt det skulle
statligt kreditinstitutett benämnt Fonden för kooperativt

egenkapital. uppgiftFondens skulle göraatt kollek-vara
tivt kapital tillgängligt kooperationenför riskbäran-som

kapital i B-insatserde form förlagsinsatser. Fondenav
anvisas miljonerskulle kronor.400

rådetKooperativa kooperationsutredningensleddeI förslag
särskilt kooperativtett kapitalinstitutet till delom en

diskussioner övervägandenoch under förra delen 80-av
talet.

betitlad "RiskkapitalI rapport 1985-08-12 fören nya
kooperativ" analyserades kooperativa företags behovnya

tillgång till kapital.och konstaterades iDet rapporten
möjligheterna tillskjutaatt de formella att riskkapital

skapats förlagsinsatserna fåttinteatt dessagenom men
någon möjligheternaeffekt: "De formella intehar kommit

någontill praktisk tillämpning". I rapporten föreslogs
åtgärdsprogramdels ett information,för utbildning och

rådetutveckling, dels överväga "bildandetatt skulle av
institutett för företagskapital benämnt Kooperationskapi-

tal".
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remitterades fick ett blandat mottagande.Förslagen och
positivt,sigKonsumentkooperationen lantbruksko-uttalade

kapitalinstitut. Kapital-tilloperationen skeptiskt ett
Småföre-Förvaltningsmarknadsinstituten sparbankernas AB,

Investeringsbank lönatagar-Sveriges ochtagsfonden en
diskuterasig beredda"förklarade ettfond Nordfonden

kapitalin-kooperationen itillsammans med ettengagemang
kooperation".18stitut för ny

rådetsVid Kooperativa decembersammanträde föreslogs,1985
uppgiftutredningsman medskulle utses attatt en

organisationernaskooperativa beredvillig-stämma de1. av
i etableringenkapitalinsatsen medverkahet att genom av

kapitalinstitut kooperation,förett ny

pådiskussion lämpliga kapitalmark-med partnersta2. upp
förutsättningarna iför utröna förnaden att engagemang

institut,tillsammans kooperationenmed gemensamt samtett

kapitalinstitutetstill bolagskon-utarbeta förslag3.
riktlinjer institutetsstruktion för verksamhet.och

aldrig.Förslaget genomfördes

regeringenVi finns prövaskäl för attatt detanser
påpå inte minst växandemed tanke detförslaget nytt

kooperation.intresset för



37

kooperativaOmråden lämpliga förär den3 som
företagsformen

attett medelkooperativa företagsformen somDen3.1
offentliga sektornförnya den

påändå atttankarnauppstod fannsvälfärdsstatenInnan
klaragemensamtmåste försig attmänniskor sluta samman

så inte kundeallsuppenbarabehov men somsom var nogav
i folkrörel-dåtida samhället. Detdettillgodoses varav

drivnaorganiserade ochkooperativsjukkassor och avser,
tillgodo-kundesjälvamänniskorna behovenberördade som

tidsförhållandena tillfredsställandepå efterettses
sätt.

sörjasamhälletuppgift attpå fördetTankarna att envar
ekonomiskabättrealltsamhälletsvälfärden samtför

idrivna verksamheternafolkligtmedförde att deresurser
ochstatutsträckning övertaskom attstörreallt av

också flertaletefterkrigstiden har detUnder avkommun.
självklart detnaturligt attochuppfattatsmedborgare som

institu-drivnaorganiserade ochsamhälletskall vara av
Framväxtenvälfärdsbehoven.sörjer förtioner avsom

till-kanallamedfört attvälfärdssamhället har numera
fråga utbildning, socialaisig standardgodogöra omen

för desjukvård otänkbarhelttjänster, voresomm.m.
historiskttidigare skede.iflesta ettallra

förhållandena i riktningpåverkar bortFlera faktorer nu
Någravälfärdsinstitutionerna.från driftsamhällelig av

nödvändigheten attärviktigaste faktorernade avav
nivån,påinflytandet lokalademokratiska dendetutveckla

vilja självautbildade medborgarnas attbättrealltde
på offentliga tjänstererbjudnakvalitetenbestämma över

tvingarnaturligtvis för skatteuttagetgränserna somsamt
användningeffektivare deförmetoder gemensammafram av

olika skäldärförär detfleraFör allt avresurserna.
landstingochkommunsjälvklart att stat,inte längre

regi.imåste verksamheterdriva alla egen
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demokratiska3.1.1 Den aspekten

viktigfaktor iEn spelar roll förändradedensom en synen
på offentligaden diskussionernasektorn är det demo-om

på nivånkratiska inflytandet den lokala startadesom
återmittenunder tagit1970-talet och fart underav som

1980-talet. allt bättre utbildade iDe medborgarna har
pårollen brukare siglärt kvalitetställa kravattsom

inflytandeoch över offentliga tjänster erbjuds.de som

påSamtidigt det arbetsmarknaden allmänt harsettsom
påtagligskett utveckling möjligheterde anställdasen av

påverka sin infly-att arbetsplats har medborgarnasegen
tillhandahållna påtande över offentligt tjänsternade

minskat.flera sätt Maktutredningen har t.ex. under-genom
påvisat, några områdensökningar där människoratt deav

påverka innehålletmöjlighetersina självupplever iatt
sjukvår-erbjudna tjänsterna minimalade är skolan ochsom

den.l9 uppgifterStaten har lagt allt fler betydelsefulla
på landsting självakommuner och och medborgarna har
bidragit till ständigtden kommunala utbyggnaden attgenom

utvidgade tjänster.kräva fler och har dessutomKommunerna
mångasammanläggningar vuxit till i fallgenom enorma

organisationer skisseradehärmed tusentals anställda. Den
påutvecklingen naturligtvisställer oerhörda och kravnya

alltsådem har för medborgarnas välansvaret ochsom ve,
politikerna.de förtroendevalda

fåttblivitParallellt med kommunerna störreatt har och
uppgifter minskat.förtroendevaldafler har antalet De

organisationernakommunalastora, komplexa, med deras
många högutbildade specialicerade tjänstemänoch starkt

också minskat möjligheterhar de förtroendevaldas att
på Frågornatraditionellt givnasättstyra efter regler.

ingåendestyrmöjligheterförtroendevaldasde har analy-om
förtroendeuppdragsutredningen.20 Förtroendeupp-serats av

dragsutredningen funnithar att de förtroendevalda, om
åt fångar.inget blirradikalt lättgörs saken, systemets

riskerar blide förtroendevaldaDet betyder att att mer
tjänstemannahierarkiskiktet idet översta än atten
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väljarna med-förespråkare förochombuduppträda -som
borgarna.

traditionelladestödsåledes detaljstyrning med avOm
politiska styrmedellängre fungerarinteregelsystemen som

organisations-användning. Itillmåste kommametodernya
också metoderflerafinns detteoretikernas arsenal nya

industriföreta-i de storaanväntstillgripa längeatt som
iinstegvinna debörjarävenorganisation nusommengens

organisationerna. Nycke-landstingskommunalakommunala och
decentralise-målstyrning ochärsammanhangi dessalord

ring.

decentraliseringmålstyrning ochsådanaNär termer som
står för.devadklartgöranödvändigt attäranvänds det

inte sakbörja medtill attärindustriföretag sammaEtt
Målen och syftetförlandsting.ettellerkommunensom

för ettgällerän vadandraär heltkommun sommed en
företag.

tjänster och nyt-medmedborgarnaförsehar attKommunen
påbeslutadedelsochlagregleradeärdelstigheter som

naturligtvis braordning. ärdemokratisk Detisättannat
lågsåtillproducerastjänsterna kanför medborgarna om

kvalitetskravet.beaktandemöjligt med avkostnad som
kommunenföranledafår emellertid inteKostnadsaspekten

åtminstone intetjänsterna,underlåta erbjuda omattatt
får helleri lag. Kommunenregleradskyldighetärdet en

högresjälvkostnadsprincipen ta uts.k.enligtinte den
vissförkostnadkommunens enavgift än motsvarar egensom

tjänst.

annorlunda.förhållandena i allmänhetärföretagettFör
på tillmarknadtjänsterocherbjuder enFöretaget varor

åtmin-måste överstiga ellergenerellt settprisett som
produceraför attkostnader varornaföretagetstäckastone

änblir högreproduktionskostnadentjänsterna. Omeller
står före-påfå detmarknadenutkanpris företagetdet

produktionen.medupphörafritt atttaget
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Målen måstelandstingkommun eller formulerarettsom en
målpolitiska utifrånprioriteringaruttrycktavara som

politiska ställningstaganden. Vissa övergripande eller
mål måste delmålöverordnade tillsedan brytas ochner

Verksamhetsmål på blidet lokala för hanterligaplanet att
begripliga i mindreoch organisationen.den För ett före-

målendäremot är kommersiella,tag t.ex. uttryckta som en
viss försäljningsvolym, viss vinst vissaeller marknad-en

Även målsandelar. företags emellertidett kan behöva
från långsiktigtövergripandebrytas strategiskaochner

handlingsmâl.till närliggandemer

målstyrd organisation inomeller resultatstyrdI denen
offentliga blir politikernassektorn roll att ombudsom

målväljarnaför tydliga politiskaställa för verksam-upp
uppföljning utvärdering tillheten samt ochatt genom se

målenpolitiskaatt de verkställs det behövsoch att om ge
tydliga signaler verkställigheten inriktasatt skallom

målen. avhålla frånDäremot politikerna sigmot skall att
gåsig i detaljer verkställighetenlägga hur skallom

från tvångettill. förtroendevalda, befriadeDe att ta
driftsfrågorställning i organisationen,försvaraochrena

på påi sigkan stället ett markant sätt koncentrera att
medjust politiker väljarnasoch hävdakraft krav.vara

sådana förhållanden från stånd-blir politiskunderDet
relativt ointressant tjänsternaoffentligapunkt deom

någoni organisationproduceras eller utom-en egen av
stående. vårutveckling enligt meningär dennaDet som

intressanta möjligheter kooperativaskapar att utveckla
lösningar alternativ till traditionell offentligettsom
förvaltningsform.

Decentraliseringsaspekten3.1.2

från påTill skillnad demokratiskakraven den yttre formen
till inflytandeförbättrasyftar brukarnas överatt desom

offentliga tjänsterna decentraliseringssträvandenatar
påsikte inre demokratiskaförbättra den for-snarast att

alltså påverka sinmöjligheterpersonalens attmen, egen
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Även organisationendecentraliseradearbetssituation. den
industrins strävanden attursprungligen härledaskan ur

självstyrandeuppnå effektivitet. medFörsökenbättre
på förstasägas dettalen kanoch1960- 70- varagrupper

personalinflytan-verkligtföruttrycketallvarligt menade
fråndå motiv förindustrinsHär heltbortsesde. egna

decentraliseringsmodeller.dess

också välut-industriproduktionen förutsättermodernaDen
både förvill och kan tabildade anställda ansvarsom

tidigare självklart skulle ledasarbetsprocesser avsom
Dåtjänstemän. flyttatsansvaretlägreförmän och andra

tjänste-blir chefs- ochorganisationen hel deli enner
mellannivåpå låg- överflödiga ochmannabefattningar och

nivåerna hierarkini ochavståndet högreminskar mellan de
produktionen. del fall talas detsjälva Iutfördem ensom

organi-ifrånvaron hierarkier modernatill medoch avom
informa-inbördesdärnätverksationer och plattamer om

ordergiv-ledningtraditionell ochtionsutbyte ersätter
speciellt lämplig iNätverksorganisationning. anses

informa-behovtjänsteproducerande företag med stort av
också uppmärksammasbörsammanhangtionsutbyte. dettaI

möjligheter tillinformationsteknikens decen-den moderna
både arbetsuppgifter ochförtralisering avansvarav

till decentralise-Särskilt möjligheternaarbetsplatser.
utnyttjas ibörjatinteännuharring arbetsplatsernaav

finnasnågon mycketutsträckning här börstörre enmen
utveckling.potential förstor

dröjtiarbetsgivarna flesta falloffentliga har deDe
på radikaltindustrin sätt nedbrytamed att ettlängre än
hierarkiska organisationerna.gamla, starktdeoch ändra

inte lätta analysera.till är helt attdettaOrsakerna
Åtminstone iförklaringenligger säkerttill dockdelen

på politikernågotfunnits tryckinte starkt yttredetatt
Lågorganisationen.tjänstemän förändraattledandeoch

påfrån bättreocheffektivitet krav medborgarnaoch mer
mötas attservice längeoffentlig kunnathar mergenom

organisationeniskjutits till stället för attresurser
offentligai deTraditionens maktförbättrats.ochändrats
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organisationerna ocksåväger säkert tungt med modeller
frånhämtade tidig organisation industriproduktion ochav

gammaldags militär besluts- och befälsordning.av Argument
rättssäkerhetskrav påoch krav rättvis likasom och be-

handling ocksåalla brukare sätts hinder förav upp som
decentraliseraatt beslutsfunktionerna. Endast starkten

centralstyrd organisation enligtkan det synsättet garan-
rättvistera behandling alla.en av

byråkratisktde oftaI mycket stora, fungerande offentliga
organisationerna påkänner nivåernapersonalen de lägsta
sig övergiven.ofta kunskaper idéerDess och sällantas

mångatill beslutsnivåeroch ärdet mellan barnsköta-vara
vårdbiträdet eller städerskan förvaltningsled-ochren,

ningen. vårdorganisationernaexempelvisI de stora är det
kvinnorofta befinner sig längst i hierarkin därsom ner

påfrestandearbetsmiljön kan med ensamarbete, monoto-vara
ni, frånringatunga lyft uppskattningoch sig bruka-vare

Sådana dåligaeller arbetsledning. arbetsmiljöer lederre
till mångamissnöje, sjukskrivningar, "utbrändhet" och hög
personalomsättning dåligtdärav följandemed utnyttjande
av resurserna .

otydligt målen påDe ofta formulerade eller obefintliga
ledningsplanet påinnebär för personalen basplanet osäker-
het egentligenvad krävs organisationdemom som av som

individer.och Innebörden beslut politiskafattadeav av
förvaltningsledningeller blir med det storaorgan av-

ståndet mångatill ordernivåernabaspersonalen och de
diffusaoklara och för den personal skall verkställasom

påbesluten. bristenFör bota information uppifrånatt kan
i vissabaspersonalen individuella målfall utveckla för
målverksamheten, i värsta visafall bristandekansom

ståöverensstämmelse i direkteller strid med centralt
Målkonflikterfattade beslut. den tilltypen leder oftaav

så småningomatt de förtroendevalda påuppmärksammassom
intesaken känner igen sina ibeslut verkställighets-egna

fasen.
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måltydligt angivna försaknar verksamhetenPersonal som
efterfrågai detaljeradevisat sig stället regleroftahar

dåbedrivas. tämligenär klartarbetet skallför hur Det
detaljeradeju i hierarkin,längre destoatt merner

vill högre tänstemän ochmedanregler arbetstagaren ha
vill slippa Närgärna detaljerade klartregler.chefer en

målenvilja detal-uttalad saknas för verksamheten gerom
vissjerade säkerhetregler för baspersonalen denna omen

målpå bådeuppgift in-sin bristen politiskamedan och
frihetregler de högsta att styra.terna cheferna storger

också viljan till genomgri-intressant iakttaärDet att
Utifråni befintlig organisation.ändringarpande sett kan

motståndetsig föränd-ofta största motdet te detsom om
från På ärringar sätt det säkertkommer basplanet. ett

indragningarriktigt sparkampanjer ocheftersom av perso-
påriktade just det lägstaär personalennal ofta mot

anställningsjälvklartoch är denplanet det att vars
Åmotstånd. visat sigsidangör har det atthotas andra

erbjuds alternativ baspersonalen är dennadär det för
förvaltningsledningentillsammans den föränd-med mest

frånmotståndet till förändringringsbenägna kommermedan
mellannivåerna.

påtaladetill rätta härkrävs för med deVad att kommasom
långtgåendearbetsorganisationenbriserna i är decen-en

blidecentraliseringtralisering besluten. skallOmav
också bådenågot krävsän honnörsord attannat ett ansvar

så långti organisationen detbefogenheter flyttasoch ut
politis-möjligt.är krävs mod denöver huvud Dettaget av

våga verklig decentralise-ledningen genomföraattka en
frånmotstånd i organi-finnas demring kanallttrots som

Även mångamaktpositionsinsationen hotad.ser egensom
till decentraliseringpolitiker självakan tveksammavara

överförlorar kontrollen verksam-de att deeftersom tror
får detaljbeslutinte själva fatta stortheten de omom

våga påsmått. litaemellertidgäller attoch Det persona-
stödja experiment inte minstochochlen, att uppmuntra

tillåta misstag.viktigt, att
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Vi alltså sammanfattningsviskan vårtkonstatera att
stårvälfärdssamhälle i infördag utmaning.stor Efteren

kraftig gåroffentligautbyggnad den vi insektornen av
i kvarståendeperiod där föreliggerutbyggnadsbehoven men

betoningen pådär framför ligger nödvändigallt en om-
strukturering organisationen för verksamheternas ut-av

Målet måsteförande. förändringenför kvalitén iattvara
verksamheten möjligheterna till delaktighetoch in-och

frånflytande skall motsvara kraven dagens medborgare och
personal.

Vi offentligaatt förnyelsen den sektorn är nöd-anser av
utifrånvändig följandebl.a. problembild;

mångaAlltför människor passiviseratshar bl.a.-
ocksåkommersielladet trycket det of-av men av

fentliga servicetänkandetochexpert- handlarsom
att samhället skall ordna och planera detom mes-

människornaför ita stället för skapa förut-att
sättningar tjänsternaför @rukarna attav vara
delaktiga inflytandeoch ha över produktionen.

Många offentliga organisationer, bl.a. kommuner-
har storskaligautvecklat alltför organisationer
till vilka främlingskapmedborgarna känner och de

mångaianställda bristandealltför fall moti-en
vation till arbetet.

många många nivåerfinnskommuner det förI i-
organisationen administrationföroch stor vilket
innebär ineffektivt utnyttjandeett till-deav
gängliga resurserna.

Politikerna alltför sällan konsu-agerar som-
mentföreträdare och folkets valda ombud. Organi-
sationsformerna gjorthar de förtroendevaldaatt

många åti hemfallitfall ett producentperspektiv
måstedär förklara människornade för i t.ex.

ocksåkommunen varför det är det är och oftasom
måstevarför förbli idet det är kommunen.som
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svå-storauppleverförtroendevaldakommunaltDe

politiskt. Oftakommunernarigheter att styra
in-sina ochbeslutigenpolitikernaintekänner

handlingtillomsattsnär beslutententioner av
verkställsvissa fallapparaten. Ikommunaladen

inte alls.huvud tagetöverbesluten

ochkunskapMånga derasattkänneranställda
sininitiativförmåga till rätt.inte kommer

idåliga arbetsmiljöer den of-mångafinnsDet
fentliga sektorn.

dålighållmångapå medArbetsorganisationen är
utvecklingsmöjlig-arbetsuppgifter utanenformiga

förbefogenheterochliteförochheter ansvar
anställde.den

påbåde strategiskmålobefintliga eller oklara
nivå vadinnebär osäkerhetoperativ somoch om

målindividuella ut-stället kangöras.skall I
uppstå.målkonflikter Beslutskrampochvecklas

effekter.andraprioriteringsproblem äroch
mål ramstyrning lederdåligt ochutveckladEn

följasvårigheter ochutvärderaockså atttill
verksamheten.resultatet avupp

ledaekonomiska kanotillräckliga resursernaDe
otrygghet blandosäkerhet ochtill persona-oro,

motståndinnebära moti sinvilket kanturlen
förändringar.

ekonomisktpå iaffärsmässighet formBristen av
budgetöverskridanden,skaparresultattänkande
dåligt ekonomisktnyttigheterfria och an-s.k.

är out-Kostnadsmedvetandetsvarstänkande m.m.
försäljningmarknadsföring ochliksom avvecklat

tjänster.interna och externa
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faktiska mångaDen monopolsituationen inom- om-
råden svårigheterleder till jämförelseratt göra
och mätaatt resultat.

Decentralisering påkan tänkas genomföras flera olika
sätt. bildamodell ärEn att s.k. resultatenheter harsom

utifrån målgivnaatt självaoch för attramar ansvara
verksamheten sköts. Ett bra resultat skall personalenav

ikunna avläsas belöningform och uppmuntran. Den mestav
långtgående decentraliseringformen är att bryta utav

låtaenheter förvaltningen bildaoch personalenur egna
företag offentligaavtal med det sköterorganetsom genom
drifteni lämplig iföretagsform dessasom sammanhang
framstår kooperativet. kooperativa erbjuderformenDen en
demokratisk bedrivandemodell för arbetets och torde passa

justutmärkt för utförande tjänsterden typav av som
tillhandahållas offentligaskall viktigden sektorn. Enav

mångakooperativaaspekt är, denatt formen upplevsav
kvinnormycket lämpad för sättdet föredrar attvara som

på. vi tidigarearbeta konstaterat utförs mycketsom av
påproduktivadet just kvinnor.arbetet basplanet av

påKvinnorna vinnaallt arbetsinsatserhar att att deras
vilket bliuppvärderas torde ett flera goda resultatav om

på fårenligt sina idéerpersonalen ocheget ansvar egna
utföra arbetet.

Effektivitetsaspekten3.1.3

Utvecklingen gjortvälfärdssamhället möjligthar detav
på vård,jämlikhet iför alla ställa krav trygghet ochatt

påutbildning växer medborgarnasoch Nu krav denomsorg.
ocksåoffentliga till inflytande,handlasektorn att om

tillgång olikakvalitet till alternativ.och modernaDen
dåtjänsternamänniskan finnasräknar med skall deatt

tjänsterbehövs kräver dessutom det braoch att skall vara
Många i välutbildadefrämstproduceras. densom yngre

pågenerationen ställer dessutom krav det skallatt vara
möjligt välja olika pedagogik imellan typer skolanatt av

sjukvårdenvårdformerolika inomoch osv.
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offentliga sektorninomtjänstemännen denPolitikerna och
otåligare krä-ochalltså betydligtmedräknaatthar mer

bättreär resultatetkunniga Detmedborgare.vande och av
höjning välfärden skettutbildning allmännaoch den somav

ställer kravi utmärkt detgrundeni samhället äroch men
såorganisationen den bättrepå attförändring aven

viställas. sagtatt Somkommermot de krav somsvarar
något höjaförinte atttidigare finns längre utrymmedet

avgiftsuttagmöjliga är begränsade.ävenskatterna och
påalltsåfrån uttryckas kravkanmedborgarnaKraven som

effektivitetsutnyttjande, medborgarna kräverd.v.s.högre
påavgiftskrona används det mestvarje ochskatte-att

ändamålsenliga sättet.

motsatsförhållandenanågotfinnsinte detVi attanser
på demokratipå utaneffektivitet och kravenmellan kraven

funnit samband mellanvi starktetthatvärtom ossanser
utgångspunkteffektivitetvi begreppetdem. tarOm som

effektivitet,nedanstående viskiss lätt attenligt kan se
intimt ihop.decentralisering hängerdemokrati och

DEMOKRATI

DECENTRALISERINGEFFEKTIVITET

uppnåutgångspunkt för ökadväljs atteffektivitetOm som
uppnå målet decentralise-blir fördemokrati verktyget att

utgångspunkten även härdemokrati kanärring, ökadom
slutligen,väljas ochdecentralisering verktyg omsom

utgångspunkt för för-väljsi sigdecentralisering ensom
demokratiblir ökad ochorganisation resultatetändrad

på erfaren-effektivitet. slutsatserna byggerhöjdäven
landstingfrån ochochsvenska kommunerantalettheter
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åtgärdnaturligtvis påförutsätter varjeatt utförs ett
riktigt sätt.

Användning kooperativa lösningar i3.2 av
förändringsarbetet inom offentlig sektor

föregåendei avsnittende närmast beskrivnaDen problem-
bilden finns inom offentligaden sektorn angripaskansom
på också bådeolika Visätt. har decentralise-antyttovan
ring inom befintliga organisationen användningden och av

mångakooperativ möjliga lösningar. dis-I kommunersom
omstruktureringkuteras organisationenden kommunalaen av

fråntill skildaomfatta beställarnämnder,att de utföran-
ocksåorganisationernade förutom de formerna kansom egna

i regi, kooperativt privat drivent.ex. ellervara annan
entreprenadverksamhet.

möjlig kooperativ utveckling inom offentligaEn den sek-
utvecklingtorns skulle beställarnämn-ram gynnas av en av

uppgiftder med olika intraprenörersluta avtal medatt
och entreprenörer. beställarkompetensKommunernas skulle

liksom möjligheternaöka utvärdraatt resultaten och
jämföra olika servicelämnare olika alternativ.och

åtskildaorganisationförändrad tydligtkommunalEn med
också påbeställar- och utförarroller ställer krav de

frågakooperativ vill i förkomma uppdrag. För attsom
frånsig i effektiviseradklara konkurrensen drift ien

från måsteegenregi privatakommunal eller företag den
kooperativa verkligenverksamheten präglas den koopera-av
tiva beskrivassärarten. kan den samlade effektDen som

erhålles tillämpningbl.a. grundsatsernasom av en av om
frånmedlemsdemokrati aktivtlokal och deltagandeett

självkostnadsprincipen principenmedlemmarna. ochGenom om
påbegränsad ränta insatt kapital förbättras förutsätt-

frånningarna kommersiella privataklara konkurrensenatt
utgångspunktenalternativ självadär och strävan är att

uppnå påtill insattastörsta möjliga ränta ägarna det
kapitalet.
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kooperativet resultatan-kontrakt med kommunenGenom ges
påkvantitet prestationernaför kvalitet församtochsvar

ekonomiska beställerkommunala nämndendet resultatet. Den
målenutifrån politiskt för verk-tjänsterna de uppsatta

också nämndpoliti-Därmed renodlas de kommunalasamheten.
medborgarintres-till företrädare förroll attkernas vara

alltså kontinuerlig uppföljning och ut-attset, genom
får möjligavärdering kontrollera medborgarna mestaatt

sinaförvaluta pengar.

Vi kooperation är bra formatt fungerande en avanser en
ekonomisk själva kontrollerarsamverkan, där medlemmarna

driver Kooperationde behovoch verksamhet haren som av.
på frivillighet, demokratiöppenhet, och medlemmar-bygger

vårenligtaktiva deltagande. bör därförKommunernanas
påmening olika stödja stimulerasätt föräldrar,och

handikappadepensionärer, ungdomar, och andraelever,
service till kooperativa lösningarbrukare kommunalav av

ansvarsområden.inomfinnsbehov kommunernassom

självaerbjuda intresserade personalgrupperatt attGenom
möjligheterdriftsansvaretöver för verksamheten skapasta

självständigt i demokratiskaför personalen att och former
sitt sina ideer.lägga genomföra Härmedarbete samtupp

mångfalden kvaliten ikan och verksamheten förbättras.

i kooperativ är;centrala faktorer ett fungerandeEtt par

behållstidenhela dem berörsatt makten av som
tjänsten producent eller konsument.somav

i frivilligtföretaget ärmedlemsskapet ochatt
berördaöppet för alla producenter och/eller kon-

sumenter.

insatsensKooperationen betonar den betydelse. Hem-egna
så,kooperativa idénligheten med den kan uttryckas att

på ianspråktagandeerbjuder form bygger alladen somen av
bilda kooperativAtt kanmedlemmarnas ettresurser. vara

instrument förutväg och de utsattaett mest gruppernaen
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bådei kommunal verksamhet bland personalen och brukar-en
liksom det utvägkan för villdem kommana, vara en som

vidare förverkliga idé tillsammansoch med andra. Ien
jämförelse alternativmed unikaandra är det med den
kooperativa lösningen identifierardenatt de berörda
brukarna och berördaden personalen den kansom grupp som
och bör uppgifterlösa de till produktionhör ochsom
konsumtion serviceden kommunerna har för.av som ansvar

För uppgraderingpersonalen handlar det arbetetom en av
ocksåtillvaraoch att ta dess kompetens. Det handlar om

inflytandeökat arbetsplatsdemokratiett och formen av
ocksåför Personalkooperativpersonalen. bidra tillkan

minska personalomsättningenatt och underlätta rekryte-
ringen Kooperativa lösningarpersonal. enligtkanav ny
vår ocksåmening bli aktivt instru-komma att ett mycket

mobiliseringför iment personalen syfte att byggaav upp
påsjälvtillit, hierarkierdess visaatt bryta ned och

alternativa vägar.

kooperativFör konsumenterna kan medföra inflytande.mera
tillvaraKonsumenternas kan tas dessaattresurser genom

involveras personligen i Konsumentkooperativverksamheten.
uppståtthittills i bristsituatio-har kanske mest klara

föräldrar inser inte tillgodosenärt.ex. att de kanner,
påsitt behov barnomsorg sätt.annatav

också möjligt kvalitativadet är att anlägga aspekterMen
på konsumentkooperativ.den ettomsorg som ges genom

påär bästa sinaKonsumenterna de och närexperterna behov
organiserar sin finnsde verksamhet det därför all an-

på sådantledning gör detatt att de sätt att detro ett
får vill kooperativaut det de den verksamheten.av

påkooperativ finns ingenett att skyllaI sakerannan om
ting inteoch det tänkt.fungerar Medlemmarnasom var

själva arbetsfördelningbestämmer arbetsledning.och ettI
kooperativ är det nära mellan besluten och verkställig-

instanshögre godkännande behöver inte inväntasheten. En
någon finns möjlighetförslag. tillmedlem har ett Detom
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situationanpassning tillflexibilitet snabbareoch en ny
organisation.i störrefalletärmed vadjämfört ensom

till koope-befogenheterochdelegeringenGenom ansvarav
att koopera-ochkostnadsmedvetandetstigerrativet genom

måste täcka under-ochöverskottsjälv övertivet förfogar
medenlighet kontraktetfrån mediverksamhetenskott

användning Enuppnås effektiv resurserna.avkommunen en
stimulerasökakantillinställningkreativ hur resurserna

väljerkooperativ för detockså. i ettarbetarDe som
är lätta-detattvilket betydersina arbetskamratermesta

blirSamarbetetmål arbetsformer.ochatt enas omre
också arbetstillfredställelsen.ökardärmedochbättre

gången möj-uppstår för förstakanskekooperativetGenom
visst arbetssätt och taförverkliga ettligheten att

naturligtvisupplevsDettafullt ut. avför detansvar
männi-möjlighet växaattmånga utmaning och somensom en

ska.

flexibilitet ochökadarbetstillfredställelse,störreEn
på sikt säkerti personalgruppenbättre samarbete ger

anlitar personalkoope-också för dempositiva effekter som
tjänster.rativets

medel attettkooperativa företagsformen som3.3 Den
landsbygdsutvecklingtillbidra

år behandlatunderutredningarstatliga harFlera senare
års regio-glesbygdsfrågor utförligt. 1987landsbygds- och

slutbetänkandesittkommitté 1989nalpolitiska avgav
innehöll1989:55SOUSAMVERKAN,REGIONER I somFUNGERANDE
regionalskapamed attproblemenutförlig analys aven

också regionala utveck-denanalyseradeKommitténbalans.
lång radEuropaperspektiv lade framochi ett enlingen

avslutningenåtgärder. medsambandtill avIförslag
glesbygdsdelega-Sverige lämnadeska levakampanjen Hela

titelmed1990:10betänkande Ds somett sammationen
betänkandeÄven glesbygdsdelegationens nämndakampanjen.

fååtgärder för attlång tillförslagradinnehöll en
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bättre balans mellan tätorter ilandsbygd olikaoch ren
Bådaregioner. ingickdessa betänkanden iunderlagsom

regeringens proposition Regional politik för 90-taletom
vårriksdagenprop. 1989/90:76 behandlades 1990.som av

Slutligen boendeservicedelegationenhar under lämnat1990
sitt Serviceslutbetänkande i samverkan, Ds 1990:87 som
också frågortar hängerhel del medupp en som samman

försörjning service.landsbygden medoch dess DelI 2
vårtbilaga till redovisas projektbetänkande med2 42

innehållkooperativt bedrivits med stöd boendeser-som av
vicedelegationen.

Vi inget i tillägga tillhar sak att de analyser lands-av
utförligt nämndabygdens problem behandlats desom av

utredningarna i regionalpolitiska propositionenoch den
vi vid Videl slutsatser.utan stannar att referera en
också några frågor särskildskall beröra betydelse förav

kooperativa utvecklingsmöjligheterna.de

Enligt regionalpolitiska ikommittén är glesbygddebatten
landsbygd glesbygdsförord-och ofta begrepp. Isynonyma

påningen definition sammanhän-glesbygd "storaanges som
områden avståndlånga tillgande glesmed bebyggelse och

skärgårdarsysselsättning liknandeserviceeller ochsamt
områden." vilkai varjeär länsstyrelsen län avgörDet som
områden finnsdär är glesbygd.klassa Detattsom som

spriddaglesbygder över hela landet de stora samman-men
områdena inland,finns i delarhängande Norrlands av

Älvsborgs län,Värmlands ochNorrlandskusten, Kopparbergs,
Småland skärgårdarna.i Glesbygden dendelar och somav

människor.definierats ungefärhär befolkas 600.000av

definitionvidare än tillLandsbygd är glesbygd ochen
också mindreräknas tätorter med änlandsbygden 3.000

utgångspunkt frånmänniskor definition gjortsmed en som
Europarådet. definitionen i Sverige omkringMed den borav

påmiljoner människor landsbygden.1,6
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regionalpolitiska kommittén liknandefördeDen resonemang
vi i introduktionsavsnittetfört utvecklingstenden-som om

organisation möj-när det gäller arbetsplatser,serna av
påtillligheten decentraliserade arbetsplatser grund av

tekniska utvecklingen kommitténden Bland de förslagosv.
i anslutning avsnittetframförde till landsbygdsutveck-om

framhållaling vill vi särskilt följande vi ansersom
våratill lämpliganäraansluter arbetsom-resonemang om

råden kooperativaför företag

selektiva inom livsmedels-och fis-"De stöd stöd
kepolitiken, huvudsakligen regionalpoli-ärsom
tiskt motiverade, inordnas ibör stöden för re-
gionalt utvecklingsarbete."

"Turistrådet i ibör uppdrag att samverkanges
organisationerberörda turismensmed kartlägga

utvecklingsmöjligheter i Inlandet, Bergslagen och
Sverige. förutsättningarsydöstra finnsDe som

småskaligavidareutvecklingför den upple-en av
velseturismen särskiltbör beaktas."

rådet"Kooperativa bör uppdraget att studerages
åtgärderföretagsstödjande riktadebehovet av

småföretagsform."till producentkooperativ i

"Regionalpolitiken i litenhar alltför utsträck-
påning könsuppdelningenuppmärksammat arbets-

påaktivtmarknaden och behoven att arbeta attav
kvinnligautveckla den arbetsmarknaden."

årmiljoner"En kronor bör avsättas25ram om per
kvinnliga iför kompetenscentra Inlandet, Berg-

slagen Sydöstra Sverige."och

Några fåutvecklingstendenserde kan störstallraav som
för landsbygdeneffekt är;

avståndminskade fysiskaden betydelsen av
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från naturtillgångarförskjutningen till kompe--
mänskligatens och andra grundläg-resurser som

utvecklingsfaktorergande

tillgänglighetbetydelsen och nätverk.av-

Strukturomvandling, till organi-oavsett den begränsasom
frågorsatoriska gripereller igenomden ekonomi ochom

fårsamhällsliv alltid geografiska konskekvenser. När
ekonomin förändras förändras samspel och balans mellan
olika regioner.typer Utvecklingen internationali-motav
sering fåroch bättre kunskaper med säkerhet konsekvenser
även iför Sverige.landsbygden finns tillDet tecken

ocksåpositiva möjligheter påtagliga hot. godEnmen
utveckling framöver kommer knappst att ske utan krea-ett

fråntivt mångalandsbygdens befolkning. Iengagemang egen
bygder är kooperativ samverkan sättett grundläggaatt en
stabilare framtid

ansågsitt betänkandeI glesbygdsdelegationen denatt
kooperativa företagsformen särskilt intresseär förav

finnslandsbygden. Där tradition för samarbete därochen
ocksåfinns fortfarande ett stort behov samverkan. detav
bådefinns sådanekonomiska socialaoch behov för sam-

vår bådaenligt mening påverkan och tillgodoses ett
iutmärkt sätt kooperativaden företagsformen. Glesbygds-

delegationen viktenframhöll bildas kooperati-det flerav
utvecklingscentra och lösningtänkbarva anger som en

också samlokalisering med andra utvecklingsfunk-typer av
t.ex.sådanationer kvinnor.för Folkhögskolorna skulle

enligt delegationen viktigkunna spela roll för ut-en
föreslårbildningen sådankooperatörer och utbild-attav

ning stimuleras.

funnits långsammaLänge besvikelsehar det över denen
småskaliga intågtakt den elektroniken vunnit isom nya

småningomnäringsliv.landsbygdens vuxithar det fram en
insikt sådanspridningen teknikatt hängerom av samman

traditioner, bådemed kunskap personli-och förekomsten av
fysiska till teknikoch band omvärlden. utveck-Ny ochga



55

påpå lands-bortvingas landsbygden. Deinteling kan som
Identitet,stå kultur,införandet.måste försjälvabygden

flera bygderalltvägär densjälvtillit samverkanoch som
krävs.självkänsla och kompetensgår denför skapa somatt

nyligenregionalpolitikenförändringarde somFlera avav
förutsätt-vår bättremening skapatenligtgenomförts har

påutvecklasattföretagsformenkooperativaningar för den
på förbättringardå deVi syftar bl.a.landsbygden. som

få stödmöjligheten attglesbygdsstödet,gjorts t.ex.av
marknadsföring, produk-mjuka investeringartill s.k. som

Länsstyrelsens ökadeutbildning liknande.tutveckling, och
ändamålolikaförlänsanslagetanvända det s.k.frihet att

in-anslaget. Detockså höjningenliksomnämnas,bör av
projekt ökatolika harstödjamöjligheterna attnebär att

också kooperativasagdaGivetvis gäller detavsevärt.
utbildningrådgivning,omfattat.ex. m.m.och kanföretag

rådgivningsverksam-kooperativaingår typiskai densom
heten.

påförutsättningarförbättradehär lyft fram deVi har
regionalpo-enligt dennivå riksdagens beslutregional som

då viktigt under-attärpropositionen Detlitiska ger.
möjligheterna verk-för attlänsstyrelsernasstryka ansvar
kooperativa utveck-stimulera dentillvara attligen tas

på landsbygden.lingen

påexempelantalavslutningsvis framföra ettvillVi
kooperativa företagsformenversamhetsfält för denmöjliga

på landsbygden.

Huså iochSamhällskooperativ Byssbontypenav
i TornedalenJämtland samt

elektronikkon-såsom konsulter,Kunskapsföretag
dataföretagochstruktörer

kommunalastatliga ochLåt kooperativ utföra upp-
offentligapå detgifter uppdrag av
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utvecklingsamhällskooperativet medFörena av
tillverkningturism, förädlingodling, ochlokal

livsmedel, hantverksprodukter m.m.av

områden kooperativa företagsformendär denAndra3.4
lämpligär

Befolkningsmobilisering i storstäderna3.4.1

påfinns landsbygdenVi flera de problematt av somanser
förortsområden.också sin motsvarighet i storstädernashar

på ibristen arbetsplatserärLikartade problem t.ex.
bådepåbostadsområdet service, offentligutarmningenoch

Även på biografer,bristen iprivat. formkulturoch av
samlingslokaler är ettofta gemensamtteaterlokaler och

förortsområdeåtsig iskiljerdäremot oftadrag. Vad som
bådepå sammansättning,befolkningensärlandsbygdoch

åldersmässigt.socialtetniskt, och

mångaikooperativa lösningar fall skulleVi attanser
ibefolkningen storstä-mobiliseraanvändas för attkunna

på Metodernalikaväl landsbygden.förorterdernas som
tillvägagångssättet måste tillhänsyn dedock taeller

Mångaålderfråga finns.iskillnader kultur, m.m. somom
emellertid varitboendeservicedelegationens projekt harav

på Viaktiviteter. erfa-inriktade attden typen anserav
påmåste omsättastillvara andraför atttasrenheterna

håll.

vår stimuleramening bil-enligt kunnaskulleKommunerna
samhälls/områdeskooperativ i storstädernasdandet av

invånarna förmobilisera att skapaiförorter syfte att
tillgång olikatillfritidsaktiviteter ochsysselsättning,

tillanslutning bostäderna.service iformer av

så långtmålet möjligtperspektivvidare är ettettI
uppnåför verk-att ettdecentraliserat beslutsförfarande

invånarna/medborgarna.ligt inflytande för
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arbetskooperationUtveckling3.4.2 av

arbetskooperatio-avsnitt berörttidigare iVi 2.1.3har
Vår uppfattning är deni Sverige. attställningnens

många lämplig, kanske mesti är mycketfallföretagsformen
Sär-inte enheter.tjänsteproduktion i alltför storaför

sådana intei där detsammanhangskilt användasformenkan
på investeringar där detutanställs krav kostsammastora

består kunskaper.kapitalet medlemmarnasinsatta främst av
personalassociationkooperativt ärtypiskt företagEtt en

aktiebolaget ärtypiskaskillnadtill detmot ensom
mindrepersonalassociation ärkapitalassociation. En

sig välkapitalintensiva lämparföretaglämplig för men
Många kvinnorföretag.tjänsteproducerandeflestaför de

på finnerarbetskooperativet företagsformprovat somsom
mycket bra.sätt arbetajust deras attdenatt passar

ikooperativa utvecklingenvi berört dendetMycket omav
arbetskooperativ.föregående givetvis Dethandlardet om

vår inombåde personalkooperativbeskrivning dengäller av
kooperativ för utvecla lands-offentliga attochsektorn

områdena finns ettutöverVi det debygd. dock attmenar
dåvi särskiltarbetskooperation fastaoch tarförutrymme

visslämplighetpå kooperativa för typföretagsformensden
förutsättningarnatjänster.produktion Därochav varorav

kooperativt saknar det natur-företagandeförär rättade
fysisk mening före-ibetydelseligtvis i settstort var

beläget.ärtaget
användningkooperativa företagsformensHinder denmot4

utvecklingoch

andrahinder, lagar ocht.ex.Formella4.1
författningar

mångafinns särskiltintedetVi attkonstaterahar kunnat
övergripandehinder i lagar och andraformformella av

står kooperativt nyföre-i vägen förförfattningar ettsom
både statligaolika myndigheter, ochDäremot hartagande.

mångai falltillskapat regelverkkommunala, egna som
svåröverstigliga arbetarhinder demupplevs somavsom
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inte alltid myndig-kooperativ utveckling. ärDetmed ens
hindrenverkligai sig utgör deregelverkheternas som

tillämpningen regelverken. dettolkningen Iochutan av
informellablir hindren att uppfattafallet sommersenare

inte riksdaglätt förär hellerän formella. Detsnarare
lagstiftningsåtgärdertraditionellaregering medoch att

pååt olikaundanröja hinder sätt ställskomma att uppsom
Viförvaltningsmyndighetersjälvständiga och kommuner.av

åt-tillåterkommer förslagi med delförslagsdelen en
pååtminstone undanröja desikt delgärder för att aven

på informel-ligger formella ochhinder gränsen mellansom
la.

Föreningslagen4.1.1

mångaÄven således särskilt legalainte finns rentdetom
påändå upplevsdel lagreglerhinder vill vi peka en som

påtalas från samtligasådant t.ex.problem. Ett somsom
minstarådgivare i föreningslagenkooperativa är regeln om

får ekonomiskbilda före-fysiskaantalet enpersoner som
minstastipulerar antal femning. menLagen personersom

svårt åstadkom-väldigt atti praktiken oftadet kan vara
i bildandetsärskilt uttalat samband medärProblemetma.

åtminstone börjantillsmå arbetskooperativ, där enav
få sådan omfattning attinte bedöms komma attrörelsen en

iexempelaktuelltEttsysselsätta femden kan personer.
personalkooperativa daghem fr.o.m.ärsammanhanget de som

Få fritidshem ärfå statsbidrag. daghem ellerkan1991
sådan finns för femdet platsstorlek attemellertid enav

gårNaturligtvis formelltdet attarbetande medlemmar.
låta ytterligare ellerattförbi problemetkomma engenom

aktivt deltatvå attutanmedlemmar menvarapersoner
sådankooperativet. utvägsig för Enintresseraeller ens

lämpligmindre denemellertid eftersomvibedömer som
på aktivt med-deltagandekooperativa byggertanken av

idénurvattningrisk förfinns storoch detlemmarna av
måstehär slagetdetkooperativ konstlademed grepp avom

tillgripas.
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harinompersonalkooperativ barnomsorgenfråga pro-I om
i koopera-arbetarhandelsbolagattlösts somblemet genom

Ävenstatsbidrag.åtnjutandei omtiv kan komma avform
kooperativttill etthandelsbolaggår ettattdet anpassa

förknippade medändå problemflerafinns detarbetssätt
ilämplig dettamindregör den samman-företagsformen som

skallöppenhetskravetär hursådant problemEtthang.
möjligt enligtärvilket knappasttillgodoses,kunna

frånutgår avtal mellanetthandelsbolagslagnuvarande som
iinträda bola-skallnågon bolagsmanbolagsmännen. om ny

måste avtalnyttettnågon vill utträdaellerget om
krång-vilket ärbolagsmännenaktuellademellanupprättas

förhållandetockså detföreliggerekonomisktligt. Rent
juridisk utaninte räknas personhandelsbolaget somatt

solidariskt bolagets samt-förbolagsmännenalla ansvarar
åtaganden.liga

i koope-medlemmarantaletmedproblemsägas attskallDet
före-detföreteelse,svenskisoleradinte ärrativ en

minstaItalien t.ex.harockså länder. Ii andrakommer
kooperati-i densänksniovarit nyamedlemmarantalet men

kooperativa lagenspanskamedlemmar. Dentill trelagenva
medlemmar. Be-antalminstaföreskriver fem sompersoner

ettSverige upplevtsiSpanien liksomi somharstämmelsen
Spanienarbetskooperativ.småigång Ifåhinder för att

arbetarägdasärskild laglösts omproblemet enhar genom
anknytaför attanpassatsbestämmelsernadäraktiebolag

arbetandeAntaletkooperativa företagsformen.till den
minst %måste 51ochtre avi bolaget varamedlemmar

i företaget. Dess-arbetarmåste demägasaktierna somav
aktiepost,fråga störstaibegränsningarfinns omutom

överlåtelse aktievidhembudsskyldighet avbestämmelser om
m.m.

Skatteregler4.1.2

skattelag-medfinns hängerproblem sammanannatEtt som
koope-hinder föruteslutande ettinteärstiftningen och

Vismåföretag. harandra upp-ävendrabbakanrativ utan
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på år fåmärksammats föräldrakooperativ vissaatt kan ett
måsteekonomiskt redovisasresultat överskott isom som

räkenskapsåret.rörelsen under Problemet är iatt det,
själva tiden inteverket över är verkligtett överskott

medelutan är avsedda för verksamhetensom men som av
då tillgångolika anledningar finnsjust likvid isom en

föreningens bokföring. bidragKostnader och är beräknade
i aldrigatt stort täcka varandra det är avsiktensett och
föräldrarnaatt medlemmarna skall ta överskottetut som-

återbäring.

uppstårbedrivs förvaltningdaghemmet komunal inteOm som
inte skattskyldigproblemet eftersom kommunen är för

budgetöverskott. manifesterats justproblemet inomAtt
så påär inte konstigtbarnomsorgen med tanke det relativt

dåföräldrakooperativ finnsstora antalet ochsom versam-
till finansierasheten % statligamed och kommunala90ca.

bidrag. i framtiden blir vanligaredet kooperativOm att
mångadriftenövertar kommunal versamhet, och teckenav

på frågan på håll.tyder det, kan dyka fler före-Ettupp
på åttag entreprenadkontrakt arbetar kommun drab-som en

påintebas sätt i sinaeftersom företaget kalkylersamma
naturligtvis tillhänsyn särskildtar skatter som en

prissättningenkostnadspost rättasoch efter Skulledet.
offentliga bidragende ökas till exempelvis barnomsorgen

för bliratt kompensera skatter resultatet bara rund-en
gång någon påvinner Alternativetutan att det.av pengar

naturligtvis självaär tillskjuterföräldrarnaatt mer
i avgifterform eller eget arbeteegna resurser av men

då förhållandediskrimineras i till den renodlat kommunala
barnomsorgen.

i olika i Folkrörelseutredning-Det har sammanhang, bl.a.
påpekats, finnsbetänkande och att detSOU 1987:35 37ens

vissa kooperativaför diskriminerandeden företagsformen
inslag i olikheter i beskattningen i olikaskatterätten.

aktiebolag, offentlig ideellaavseenden mellan sektor,
åföreningar stiftelser sidan ekonomiskaoch ochena

åföreningar till bristandeden andra leder konkurrens-
påneutralitet olikamarknaden mellan företagsformerna.de
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sådana, konkurrensdiskriminerandeallvarligaBland mera
omnämnasskatteregler kan ;

inom federationmervärdesskatt mellan ekono-en
föreningarmiska och mellan dem och ett demav

sekundärkooperativ jämfört med kon-gemensamt
cernförhållande i aktiebolag

påbeskattning iräntan förmögenhetenav
kooperativa daghemsföreningar jämfört med

ideella daghemsföreningarkommunala daghem och

beskattning upplösning skatteutjämnings-av av
i ömsesidiga sakförsäkrings-reservfond SURV

försäkringsaktiebolag.jämförtbolag med

svåraVi avgränsningsproblem finnsär medvetna deom som
på fråganför smidigt sätt lösa konkurrensneut-att ett om

raliteten drift alternativa driftfor-mellan kommunal och
Från jämlikhets- effektivitetssynpunkt viochmer. anser

särskilt.dock problemen studeras gälleratt borde Samma
givetvis olikheter finns beskattningsregler-de mellansom

ekonomiska föreningar ömsesidigaför försäkrings-ochna
aktiebolag.jämförtbolag med

bidragsbestämmelserKommunala4.1.3

omständighet ibland hinderkanEn upplevas ett ärsom som
bidragetsinterna reglernade kommunala det kommunalaom

föräldrakooperativtill Vibarnomsorg. harstorlek sett
påvariation ifinns bidra-betydandeatt det storlekenen

från åri tillkronorrunda tal plats och7.000gen, per
Ävenår. införståddaviplats och ärkronor40.000 per om

variationerna delvis olikamed kan förklaras sättatt med
ingår åtagande,iberäkna vad kommunensatt t.ex.som

på så framstårprisskillnader olikalokalhyror och orter,
ändå svårförklarliga.skillnaderna troligtär inteDetsom

på gårhåll såvissa bedrivadet att barnomsorg mycketatt
såmotiveraeffektivare betydligtdet skulle lägreatt ett
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bidrag. Sanningen i kooperativkommunalt detorde attvara
måstebidragen självalägstahar de medlemmarna kom-som

eget merarbete.pensera genom

kooperativ beläget i där föräldrarnaEtt kommun elleren
påtvingasför avsevärtden delen andra brukare arbeta

villkor självsämre än verksamheten drevs kommunenavom
frånfinner vi jämlikhets-helt oacceptabelt ochvara
ensamståendejämställdhetssynpunkt. Exempelvis förälderen

arbetstid ekonomi ingenmed redan full och pressad har som
praktisk ekonomisk möjlighet väljahelst deneller att

viljan finnskooperativa ävenför barnomsorgformen omom
dåliga.villkor är alltförkommunens

inom offentligvill kooperativa lösningarVi betona, att
fåraldrig bli allmänna över-sektor sätt för det attett

ekonomiska obligatoriska samhäll-förvältra det ansvaret
påsuppgifter enskilda.

beskrivna hindretgivetvis diskuteras härkan detDet om
informellt detär betrakta formellt elleratt mensom

såintei praktiken beslutarroll.spelar stor Kommunerna
bidragetsvisserligen själva storlek ochdet kommunalaom

Vidirekta kontroll.ligger utanför statsmakternasdet
frågan lämpligaemellertid bör uppmärksammas ochattanser

lösningar undersökas.

försäkringssystemetsocialaDet4.1.4

tillämpafinns förOtvivelaktigt attdet ett stort utrymme
både vettig syssel-lösningar förkooperativa skapaatt

terapeutiskt irenodlat medelsättning och ettsom mer
handikappade, utvecklingsstördarehabilitering t.ex.av

årsjuka.psykiskt antal har det skettUnder ettoch revo-
vårdeni utvecklingsstördaförändringarlutionerande av

frånutflyttning in-sjukapsykiskt de storaoch genom
iFörändringarna ärstitutionerna. huvudsak att betrakta

också finnsförutsätter detnödvändiga attoch bra mensom
bådesjukaalternativ omsorgstagarnaverkliga för de och
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fråga lämpliglämpliga sysselsättning.i bostäder ochom
så särskiltverkligheten psykisktär dedet ofta attI

åt inte alltid finnssig självasjuka lämnas deteftersom
tillgå någonnågon intesocial hemhjälp och helleratt

lämplig sysselsättning. omsorgslagen 1985:568 ärGenom
någotpsykiskt utvecklingsstördas situation bättrede och

åtminstone sysselsättning vidärde dagcen-garanterade
sysselsättningsformenDärmed inte dentrum. sagt att

alltid är den bästa för alla omsorgstagare utan snarare
alternativet.detofta enda

drivsVid finnsde skyddade verkstäderna Samhallsom av
många olika intearbetshandikappade skälav ansessom

påerbjudas sysselsättning ordinariekunna den arbets-
handikappade imarknaden. Skälen kan att den redanvara

utgångsläget påattraktivinte arbetsmarknaden elleranses
intei regionen helt enkelt efter-arbetsmarknadenatt

påfrågar Många skyddadarbetskraft. dem arbetarav som
åtgärderlämpligasäkerligenverkstad kunnaskulle genom

sysselsättning.alternativtillslussas ut

framstårsjuka handikappadeFör alla dessa ochgrupper av
attraktivtkooperativa alternativ.former ett mycketsom

nämligen möjlighet till individuellKooperativet erbjuder
vård, sysselsättning inteanpassning eller somomsorgav

tillgodoses naturligt-i ärkan de generella Detsystemen.
någonsininte kooperativvis tal den här formenattom av

såbli produktionsenhetereffektiva deskulle kunna att
någotbli mindre ekonomisktsjälvbärandekan och ännu ge

i förtagsekonomisk mening. samhällsekonominöverskott För
förtids-vinst sjuk-är ellerdet däremot en om annars

långtidssjukskrivnapensionerade, m.fl. kan producera
något över huvud taget.

människovärdet vinstärsjälvkänslan och detFör enormen
frånhandikappade rehabiliterassjuka och kan ettdeom

vårdberoende till i självständigdragstoratungt en
vårdkostnaderna bipro-drastisktsänks ärtillvaro. Att en

går ifrån.inte bortse Metodensdet heller attdukt som
inget tviveleffektivitet terapiform är det Detom.som
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så många visarpraktikenfinns i de godaexempel sompass
några inte behöverorsakenförsök denresultaten att av

i större skalabedrivas. Däremot försök attsaknas det
pati-kooperativa lösningar. härtillämpa De grupperna av

vårdtagare utgångsläget ingen kapaci-ioch harenter egen
kooperativ.initiativ Dettill startaför attatt tatet

undervisning och uppmuntran.mycket stöd,behövs

hinderpå utgörinte bristEgentligen är det pengar som
tillämpas förlösningar dekooperativa skall kunnaför att

antalfinns stortbeskrivna ett mycketDetgrupperna.ovan
förbidragsformer har skapatsförsäkrings- och ensom

ändamål. sektoriserade görsystemenolika starktmängd De
någoniinemellertid inteföratt den avpassaansessom
få någonsvårtfållorna attinrättade kan detde vara

Åter blandning formellaigenekonomisk hjälp. är det aven
kooperati-tilltänktainformella hinder kan stoppaoch som

fånågra kanfinns formella reglerinitiativ. Det somva
också på det härhindrenhindrande de flestaverka men

internaområdet kaninformell karaktär. Detär varaav
pånivåpå änregional lokalochmyndighetsregler, oftare

tolkning bestämmelserenskilda tjänstemänscentral samt av
någottillställning nytt.förrädsla att taoch

så långt möjligt fritillmöjligheternaVi att enanser
i syfte attiresursanvändning större skalaskall prövas

kooperativ olika slag.socialamöjligheterna föröppna av
också regeringens uttaladevi uppfyllersyftetDet anser

alternativbättre"arbetslinjen" ettintentioner med som
pensionering.sjukskrivning ochtill

sekretesslagen4.1.5

integritetenskildes gäller sekretessdenskyddaFör att
lagstiftaren bedömtsuppgifterpersonligavissaför avsom

är ett undantagkänsliga. Sekretessreglernasärskiltvara
offentlig-förhärskandefrån i rättsvenskden annars

skall poängteras atttydlighetens skullhetsprincipen. För
offentlig verksam-föroffentlighetsprincipen gällerbara
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områden,några nämligen soci-privat.inte allshet, Inom
sjukvården särskilt strängaltjänsten är sekretessenoch

enskildinnebär uppgifter lämnaskan utvilket att enom
utomstående, iinklusive myndigheter, baratill andra

särskilda undantagsfall.

vården,invändning kooperativa lösningar inommotEn sna-
då personalkooperativ, sekretessreglernaär attrast

går påhinder i attlägga vägen. Argumenten utskulle om
såvårdcentral,personalkooperativ överett tart.ex. en

itidigare patienternas journaler följainte meddekan
påorganisationen sekretessbestämmelser-grundden nya av

påVi inte ärhär med bestämdhet detkan svara omna.
på bedömningenintemöjligt äveneller mycket pekar attom
inte möjligheternasig Däremoti för är korrekt. tordeoch

Enligtpraktiska lösningartill uttömda. sekretessla-vara
får nämligen enskilde rörefterge sekretessenden somgen

något enskildesjälv, enstaka undantag. denhonom med Om
vårdcentralenanlita kooperativai fortsättningen vill den

så påkopia sinönskar beställakan han han egenenom
Vitill sinjournal överlämna läkare. skall kommaoch den

ihåg socialtjänst sjuk-rör ochsekretessreglernaatt som
vård enskildes integri-kommit till för skydda denhar att

någon avsiktinte i värna det allmän-och sorts atttet om
uppgifter.dispositionsrätt till hemligauteslutandenas

på vårdområdetVår visser-slutsats är sekressreglernaatt
mån förvåraligen kooperativi viss kan för ett tarsom

någotvården hinder.inteöver utgör stortmen

Skolan4.1.6

håll önkemålPå i finns kooperativa sko-landetflera om
på området kommitdet har Göteborgs kommunLängstlor. men

på svårigheter. hindret formellfrämstadär stött Det av
vissa uppgifter enigt skolförfatt-ärkaraktär att som
på myndig-ningarna lärare räknasankommer rektor och som

hetsutövning inte delege-och därför stöd lag kanutan av
någotnågon finns stödintetill Eftersom detannan.ras
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sådan delegationför i lagstiftningenden nuvarande ären
inte möjligtdet för drivanärvarande att kooperativa

påskolor sättdet föräldrar, lärare och kommunledningsom
i villGöteborg ha. Göteborgs kommun ämnar försöka komma
förbi dispensproblemet ansöka enligt frikom-attgenom om
munlagen.

Vi har försökt att generellt lösa bl.a. problemet med
delegation myndighetsutövning tillförslagav genom en

återkommersärskild till vilkenlag vi i förslagsavsnit-
tet.

hinder kooperativ utvecklingInformella4.2 mot

Många kooperativa projekt attitydermöter bland besluts-
organisationer i realitetenfattare, allmänhet och som

utgör hinder kooperativet. Tillspetsatförstora kan det
frånvarierasägas bemötandet kooperativaatt kan att den

påinteföretagsformen vilket vanligas-allvar, är dentas
attityden till farlig utmaningte den betraktasatt som en

åsiktbör till varje pris. vanligmotarbetas är attEnsom
kooperativen intressant möjlighetär fören svagare grup-

i samhället, medan hävdar är de starkaandra detattper
påvinner kooperativa lösningarna.de Andra detsom ser

principer systemskiftefackligaett hot mot och ettsom
påför välfärdssamhället. Listan attityder göraskan

lång. kooperativ i sigmycket är värdeladdat ochBegreppet
på låstafinns attityder.därmed förhand

finnsvisarKooperativens erfarenheter tyvärr detatt en
näringslivet,misstro inteföretagsformen, bara hosmot

ocksåfinansinstitutbanker och utan hos beslutsfattare
tjänstemän i offentlig privatoch och sektor. är be-Det

klagligt visar framförkanske allt att beredskapen ärmen
på hålldålig många till sig idénför att ta alltettom

mindre hierakiskt arbetsliv, där enskildakunderna och de
medarbetarna väger allt tyngre.



67

kunskapsbristomständighet i ärdagenkommerEn somannan
Även välviljan finnskooperativa lösningen. oftaden omom

förutsätt-så skapa deeller modet attkunskapernasaknas
utveckling.kooperativ ärDetningar krävs för ensom

regionerinom heltsärskiltsjälvklart problemett som
traditioner. Läget är heltkooperativatidigaresaknar

traditionertill i Jämtland med starkaannorlunda exempel
konsumentkooperationen.både inom lantbruks- och

uppstå påhindren även andra sätt. Detinformella kanDe
möjligheter växaattdet kooperatörernashandlar egnaom

iekonomiskdriva verksamhet dennain i kunnaochh en
iosynliga makten stora systemDet handlar denform. om

ocksålösningar. handlarkooperativa Detrubbas omavsom
möjligheternatekniskadebristande beredskap hat.ex. att

relationer. kommunbeställare- utförare Inomupprättaatt
redovisningekonomisklandsting nedbrutenkrävs b1.a.och

påtillåternivåpå avläsning kostnader lokalaven som
nivå.

påpåsvårighet ibland landsbygden ortersärskild finnsEn
fått sådan omfattning det barautflyttningen attdär en

sig självmänniskor säger attfinns kvar. Detmycket gamla
någonsvårt få igångsådanai är oerhört attbygderdet

kooperativ utveckling.

råder självklartärsituationdenKonsekvenserna somav
många ii fall desskooperativa företagsformen,denatt

svårigheterfår särskilda attkänsliga uppbyggnadsskede,
påverkapositivtslå intei sinigenom. lärDet tur

kooperativ.möjligheterna för startaattsvaga

trösklarKooperatörernas4.2.2

olikaförhindreninformella ärdeflesta gemensammaDe av
frånvarieraromfattningennykooperativ äventyper omav

ideologiska skälandraområde ochtill ett annat. Avett
när gällerrelativt gynnande detmånga brukarkooperativär

koopera-principiella hinder motochinformella resessom
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tiva projekt. till ocksåOrsaken det är säkert att brukar-
områdenkooperativen inom vissa någraexisteratredan har

år. värdefulla kunskaper har kunnat byggas Mytologi-upp.
seringen minskat.har

finnsDet dock brukarkooperativenstora problem för kvar.
på svårighetenallvarligaste bristenärDet och för de

potentiella kooperatörerna att skaffa relavanta kunskaper.
vi kooperativa möjlighettalar lösningarOm förom som en

i särskildsamhället är utmaning.detta Utansvaga en
aktivt stöd när gäller förblirdet kunskaper kooperati-de

mångautopidrömmarna för finnsbrukare. Det ettva en
intresse myndigheter grundinveste-mycket svagt bland för

ringar i den kunskapsbas krävs för kooperativaattsom
igång.projekt skall Inställningen ikomma ärdag att

primärt säga nej till utgifteralla sättautan att demnya
i relation till nettobesparingar ieventuella ett sam-

svårthällsekonomiskt perspektiv. är när viDetta redan
påbefinner offentliga förvaltning.och Detoss en samma

blir kompliceratän när flera sektorer och fleramer
myndigheter blir inblandade vilket är änregel snarare

stårundantag. landstingt.ex. kommun ellerOm ett fören
initialkostnader blir försäkringskassan,det kanske AMS,

någonSamhall eller kan bokföra "företags-denannan som
Någonekonomiska" vinsten. samhällsekonomisk bedömning

aldrig.görs sällan eller

När gäller personalkooperativ mindredet är erfarenheterna
välviljaoch därmed osäkerheten större. ökadTrots moten

personalkooperativ, i möjlig-senast demonstrerad de nya
fåpersonalkoopertiv statsbidragför förheterna att bar-

långt ifrånisen Förutsättningarnaär bruten. ochnomsorg,
på håll.informella hindren olika olikade utser

småkategori träder fram är antalett och avgränsa-En som
drivs vilja hittade personalteam attsom av en nya ar-

tillhitta möjligheter personliga incita-betsformer och
projektidéer vi ifinner inomment. stortDessa sett

områdensamtliga offentliga förvaltningen.denav
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katergori är;för dennahindrenfrämstaDe

bristande kunskaperOsäkerheten och om
entreprenör,tillvaron som

föreskrifter förFrånvaron policy ochav
typdennaförvaltningen hanteraatt av

projekt,

målformulering ettFrånvaron ochav
redovisnings-ekonomiskttillförlitligt

fåomöjligt attnästanärdetsystem -
ofentligiverksamhetprislapp fören

möj-försvårar kooperativetsregi. Det
ekonomisktriktigtligheter ettatt ge

anbud,

Påstådda verk-juridiska oklarheter om
regialternativfår ibedrivassamheten

inte.eller

också i mycketprojekt föds dockMånga personalkooperativa
projekten resul-är ettomständigheter. Oftabesvärligare

fråga ned-ärkriser. Detolika yttreslag omtat avav
personaleningreppdrastiskaläggningshot andraeller som
utspelMånga centraladenna typuppleverogillar. somav

alternativ.hittaförsökerförnedrande och

sigstår kännerkategori personalgrupperNära denna som
för-dålig kunnande ochför derasrespektmedbehandlade

entreprenörerså privataovanligt attmåga. inteärDet
befintligadenatttillkallas utan persona-kunsulteroch

visa kan.vad denfår attchanslen en

koope-någrasvårt generella slutsatserdraatt omärDet
motiv. koopera-Detmed dessainitiativ startarrativa som
i drama-står i bakgrundenprojektet ofta annarstiva en

kooperativetsådanai lägenPersonalensituation.tisk ser
självsituation denmöjlighet skapaatt somensom en

många utveck-projektdessakontrollera. Ilättare kan av
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tillleda rätt be-själv kanförslagpersonalenlar som
besparingar.effektiviseringar ochtydande

kooperativabesvärligaste för dessatröskelnkanskeDen
skepsis. inteärmotiv Detmöts medprojekt är att deras

genuinutifrån finns verksam-avgöra detlätt att enom
är konser-initiativet det barahetsidé ellerbakom enom

behålla detvilja alltreaktion dvs. attverande som
svårtstår vi inför mycketettalltid varit. Härhar

förändringsmotståndetdilemma. är det spontanadetOm som
så risken denna typvi attinser snabbtmobiliseras av

föränd-hinder i angelägetblir ettprojekt ettsnarast
Å sådana projektinte allasidan kanringsarbete. andra

socialtsådana kunskaperAllaargument.medavfärdas om
entydigtsäger attintreprenörskapförändringsarbete och

situation,tillspetsadäroftautlösande faktornden en
såledeskris. kommerDetellerhotett yttre annanen

mångaattän undantagettill regelnhöraattsnarare
situationer.i turbulentaprojekt födskooperativa

kooperativa projekt växer framhurBilden ochvarav
offentliga förvalt-i medtakt attattkommer nyanseras

mål kooperativförochupprättarningar medvetet program
sådan strategiverksamhetsområden. Visinainom enser

Göte-landsting ochlänsStockholmsvissa delarinom av
så. VissaÄlvsborgs landsting arbetarlänskommun.borgs

också.görkommun deti Stockholmshemtjänstendelar av
folktandvården län ochi KronobersinomDiskussioner förs

sådana lösningar är uppenbara.så medvidare. Fördelarna
går iutvecklingen medhand handkooperativa enlokalaDen

förvaltningarna.inommognadökad

kooperativa lösningar är knappastpå förintresseBrist
olikaär det faktorervissa Snararetill sektorer.bundet

förgrogrunden koope-förklara attkani verksamheten som
såsjälvklartärmindre Detellerrativ är gynnsam.mer

institutioner.framförfördel storaärmindre skalaatt en
ligger inte braverksamheterkapitaltungaTeknik- och

till den koope-än män draskvinnortill. flerärDet som
mångaockså inombetydelsevilket harrativa modellen
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tydliga gränservårdområdena med derasExempelvisområden.
står vissi motsats-hierarkierochyrkesrollermellan

såinte attärkooperativa Dettanken.tillställning den
professio-detförändraattkommerföreningarkooperativa

beslutsfattandetdemokratiskavård. Detutövandetnella av
företagsledningled-alltframförvi det omhandlar sersom

användningbeslut resurser.målformulering och avning, om
offentligapå delhel"företagskulturen" enärDet mera

organisationer ärkonservativa sominrättningar med deras
kooperativ.förogynnsam

ärinrättningar hete-vinär harär somhämmande faktorEn
ärpersonalblandomsättningenochsammansattarogent

aldrig tillfälleblirdetochingenfinnssnabb. Det ro
människormellankontraktsocialosynligadetskapaatt

mobiliseing skallkooperativmåste för attfinnas ensom
möjlig.vara

förhållningssätt är gundennyttEtt4.2.3

vinågra demgeneralisera somavi punktformhärVi skall
hindren förinformellabesvärligaste endeuppfattar som

områden.inomutvecklingkooperativ nya

utvecklingkooperativförhindrenbesvärligastedeEtt av
måste tasprånget personalenäroffentlig sektori som

Detföretagare.blitill attanställdafrån egnaatt vara
iidentitet yrkefrån tidigaresinfråga uppbrottär om

isig inatt levahandlar endetochmedborgare omoch som
roll.ochhelt ovanny

Iföretagarbanor.in isigtänkaattärAnställda ovana
bristochrisktagandefrån förrädslaalltspökarbagaget

tillpå sättdettaverksamhetdrivapå attkunskaper enom
driftsformer.från alternativaavståndstagandeideologiskt

beställa-isig motpartens,speglarosäkerhetPersonalens
begå Alltmisstag.för atträdslahandläggarensochrens

kooperatörenspå blivandedenspädaattägnatärdetta
osäkerhet.
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från vi kallakan deninitiativ vadbrukarna talarMot
också be-Utvecklingen hämmashjälplösheten.inlärda av

lös-egenproduceradeuppfattningar att motverkastämda
måste sitttamotivet samhälletningar med att ansvar.

kooperativti ut-entreprenörströskelnundervärderaAtt
två perspektiv. Ett faktumriskabeltvecklingsarbete är ur

såi kommautvecklingen fall skullekooperativaär denatt
risk förnyelse-gå långsamt. är attmycket Enatt annan

relativt gynnadeförbehålls mindre antalettarbetet
invändningarnavanligastdeärmänniskor. nämntssom aven

för de starkas-blir spelarenakooperativ deattmot nyen
nivåer öppnafår i attolika samhälletvioch att genomte

intressetfaktiska för koope-kooperativen. Detfördörren
Kooperativenkritik. ärinte för dennarativ fogkan vara

utsattainstrument för de mestutväg ettochensnarare
både För dettabrukarna.personalen ochblandgrupperna

psykologiskt förockså stegär ett stortdetatttalar
villPersonalenentreprenörer.blipersonalen att vara

för tankenfinns sällan underlag"familjen".i Detkvar
avståndstagande tillettkooperativen skulleatt vara

för-sådan. Privatisering accepterasvälfärdspoliken som
offentlig verksamhet. Detinommodligen allt flera sesav

självändamål. finnsDäremotsällan ett endäremot som
ärpå beslutandeefterfrågan lösningar. Denyaenorm

entreprenörslika arbets-börjavilliga användaattoftast
målorientering.affärsmässighet ochi bemärkelsenformer

förutsättningar ochsamtidigt för atttalarErfarenheterna
livskva-delaktighet och ökadför ökadvillkor kan skapas

kooperativ. Detutsattamestlitet för de allra genom
skall kunnaviljapolitisk detuteslutandehandlar omom

realiseras.

ytligtlösningar settkooperativa kanlokala ellerEnstaka
ärorganisation. Reellt settcentralplaneradin i enpassa

organisa-centralstyrningensmedinte samspeltadockde
centralplane-beDrastiskt uttryckt; atttionsprincip. en

kooperativdrivaellerorganisation förverka enrande
sig självt. Intrap-avvecklautveckling är be denattsom



73

inte medfördriftsformeralternativa somandraochrenaden
blikanmaktochbefogenheterdelegeringverklig aven

återvändsgränd.därmedskenalternativ och en

när detförvaltningaroffentligainompolicyAvsaknaden av
ärverksamheterbrukardrivna enpersonal- ochgäller

intedetutvecklingen. Attkooperativadenförhämsko
på attsjälvklartfrågor berorpolicy för dessafinns en

atterfarenhetertid ellerfunnits varkeninte hardet
arbets-spänningar mellanpå.sådannågon Latentagrunda

principiellaoftadessaarbetsgivarsidanoch omtagare
fastavsaknadentillockså bidragit avfrågor hakan

godtycklig-äri dagslägetResultatetspelregler.bestämda
Osäkrarätt.uppfattasskallvad somvetIngenhet. som

råderhandläggning. Dettill osäkerföreskrifter leder
påståttnivåer.på olika Denuppfattningarmotstridiga

tillräcklig för attoftaärgrundenjuridiskaosäkra
politiskadenblockera processen.

uppfölj-personalpolitik, avtal,policyfrågor rörViktiga
ekonomi.mål ochkontroll,ning och

organi-utförareochbeställareinföraför attBeredskapen
snabbtidéoffentlig verksamhet,inom somsationer en

utifrån kooperativensdåligmånga äranhängare,vunnit
redovis-ekonomiskaadekvatasaknasDeterfarenheter.egna

poli-kvalitetsuppföljning ochkunskaperningssystem, om
tisk styrbarhet.

på och analysförutseendeBrist4.

självaipå bristande kunskaperattvivill pekaSlutligen
tillprojekt ställakooperativa kanigångsättandet av

många aktuel-frågar sig denefterhand omproblem. Istora
på.sig invisste vad denförvaltningen gavla

förvaltningsområdeinom ettprojekt startaskooperativaOm
beslutandedekonsekvenserantaluppstår ettsnabbt som

planeringsmodellentraditionellaöver. Denklarabör vara
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blir komplicerad.mer Kooperatörerna inordnar sig inte
automatiskt i den hierarkiska planeringsmodellen. blirDe

välartikuleradsortsen och engagerad demokratisk motkraft
förhållandei till den traditionella förvaltningsstruktu-

Detta upplevsren. ofta mycket utmanandesom och besvär-
ligt. Kooperativa projekt tenderar att överskrida för-
valtningsgränser vilket stör den gängse beslutsordningen
inom offentliga myndigheter.

Kooperativa projekt bryter sig loss kräver intesom bara
fåatt sigmed sin direkta budget ocksåutan alla de dolda

overheadkostnader finns i organisationensom i form av
ekonomihantering,utbildning, administration, planering,

ledning Detta kommer motståndosv. att möta kommermen
också intressantatt informationge vilka overheadkost-om
nader är förknippad olikasom med verksamheter inom den
ordinarie organisationen.

förhållningssättDe vi tror präglar myndighetsom en som
genomför framgångsriktett utvecklingsprojekt är bland

följandeannat

Mångfald intressantär kooperation kan-
tillföra organisationen kunskap om pro-
blemlösningar fårintesom man annars
tillgång till

Risker och chanstagningar ingår ettsom
naturligt element i allt utvecklings-
arbete. Allt inte uttryckligen ärsom
förbjudet tillåtetär och bör utforskas
i experimentets form

Vi inteska skapa kooperation vi ska-
förutsättningar förge personal och

brukare självaatt mobilisera sig till
handling

Människorna självahar Persona-svaren.
pålen vårdcentraler,skolor, daghem,
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lösningarnavårdhem, kliniker harosv.
utvecklametod attvibara dem enger

vill hade och kanvaddem. Brukarna vet
fårutnyttja debättre resurserna om

påverka.makt att

beställareMyndighetens ärroll att vara
tjänsteroffentligafinansiäroch av

demokratiska kontrollen.utöva densamt
effek-ärKooperativets roll att vara en

vård i före-tiv samtdennaproducent av
brukarkooperativ före-fallkommande

intressen.träda kundens

handledningRådgivning, utbildning och
kooperativstödjaviktigt för attär

utveckling.
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påInternationella5 aspekter kooperationen

Kooperationen i världen5.1

delarI stora världen kooperativa företagspelarav en
Såibetydande roll samhällsekonomin. iär förutomfallet

i sydamerikanska iEuropa t.ex. flera länder och Canada.
ocksåtill kooperation i vidare meningOm räknas s.k. non-

profit ocksåorganisationer finns det betydande koope-en
ration i bostadsområ-finns anknytningi tillUSA. I Japan
dena utbredd kooperation,form de s.k. Han-gruppernaen av

består inköpskooperativ, sociala kooperativ m.fl.som av

ÖsteuropaKooperationen i visserligenhar haft stor ut-
bredning sig idet självater tveksamt den verketmen om
kan betecknas kooperativ. funnits finnshar ochDetsom

jordbrukfortfarande kollektivtstora brukas ochsom som
kooperativbenämns självständighet i självamen vars

är sidanverket begränsad. Vid statligaytterst denom
påproduktionsapparaten inomhar det de flesta brancher

år småvuxit kooperativ.fram företag kallassenare som
Flertalet antagligen intedessa företag iarbetarav
gängse kooperativa privataformer är vanligaheltutan
företag kooperativkallas för att accepteras.som

Kooperationen i5.2 Europa

kooperativahar den företagsformenI Europa mycket stor
mångautbredning i länder. Jordbrukskooperationen är

i jordbruksproduktionstark nästan alla ländermycket med
konsumentkooperationen varierar imedan styrkan hos större

utsträckning. kooperationFlera länder diffe-har av mer
rentierat industriproduktion tjänstep-slag, med t.ex. och

ändamål.roduktion som

åtminstone någraKooperationen ispelar länder mycketen
påinom sociala därstor roll den sektorn den uppdrag av

måstearbetsuppgifterna.utför Det beaktasstaten att
kooperativa förvalet den formen att ta hand mycketav om
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påutsträckning berori icke ringasociala arbetetdetav
påbli utfört alls. Kommunerna,inte skulledetatt annars

vilar,trygghetssystemetsocialaför detvilka ansvaret
blandarbetslöshetsituationen högmedutnyttjaantaskan

kooperativbildatillhänvisas attoftaakademiker. Dessa
detdåliga villkor handekonomiska tapå ganska omför att

sinpå så samtidigt klarasättoch egensociala arbetet
å sidanandrakooperativ medförMångfaldenförsörjning. av

mångautbildas fram-ochexperimenteras mycketdetatt
alltsåVårdkvaliteten tordegångsrika behandlingsmodeller.

vårdarbetetpå utförsbli lidande attsig intei föroch
dessaävenanställdakommunalt senareänandra omav

förhållanden.ekonomiskapressadeunderarbetar

kooperativ i länderfleravår uppfattning att an-ärDet
lösa delmöjlighet utväg för attoch avenvänds ensom en

specielladet avsattshararbetslöshetsproblemen. Inom EG
regionerekonomisktutveckling delför svagafonder enav

iRegeringarnaItalien.Spanien ochPortugal,i t.ex
särskildavälsignelse, demedanvänder, EG:snämnda länder

kapitalstatligt för medatttillsammans med egetfonderna
ekonomiska utveck-främja deninstrumentkooperation som

Spanienzl iItalien harSåväl ochPortugallingen. som
främjaskallinskrivet statenförfattningar attsina

ocksågör detnämnda staternahärkooperationen. Alla de
förmånligarei formaktivt. Stödet kanmycket avvara

till delföretagsformerandrakommeränskatteregler som
på krediterstaligaförmånliga räntoreller m.m.genom

mån ställningvissi gynnadedenförefaller somDet omsom
imånga äreuropoeiska länder stortikooperationen har

motståndfrånokontroversiell, bortsettpolitisktsett
bådepå ochvänster-ytterstadenfrån politiska grupper

olika koope-finnsexempelvis Italien flerahögerkanten. I
två CONFEDERA-ochstörsta är LEGAderativa förbund varav

socia-blandpolitiska stödsitt främstaharLEGATIONEN.
huvudsakligenCONFEDERATIONENkommunister medanlister och

partiet. Detkristdemokratiskafrånsitt stöd dethämtar
tvådeinriktningen mellaniskillnaderfinns hel delen

ideellfrågan anlitandeiorganisationerna, t.ex. avom
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varandraerkännerorganisationernaarbetskraft sommen
internatio-nationellt ochkooperativa och samarbetarsant

nellt.

åtminstone Italienockså i ochatt detärIntressant
motstånd männi-något fackligt mot attinte finnsSpanien

vanligalternativ tillkooperativa företagbildarskor som
kooperativt företag kanilöneanställning. medlem ettEn

fackli-fackförening.i Demedlemvälmyckett.ex. envara
inställning säkertkanvälvilligaorganisationernasga

höga arbets-bakgrund denmottill förklarasdel aven
alternativet tillrealistiskadär det endalösheten ar-

håll bildafrånockså attfackligtbetslöshet anses vara
Även ärarbetslöshetenkooperativ.iarbeta ett enoch om

gårinställningen detfackligatillförklaring denviktig
ringaockså ickefrån finns ettdetinte attbortseatt

Kooperatio-kooperation.tillideologi i stödetinslag av
uppnåockså väg attuppenbarligenuppfattas som ennen

pådemokrati arbetsplatsen.

kooperationoch5.3 EG

kooperatio-krisekonomiska blev70-taletssamband medI
mycketsysselsättningsproblemenmöjligheter lösaattnens

arbetskooperativa företagantalstortuppmärksammade. Ett
stödstatligtutgickEG-länderi de flestaochskapades

ändamålet.22 Mihr-rap-s.k.denutarbetadesInom EGför
majoritetmed bredförslag antogs avflestaporten vars

iNågra viktigaste punkternade rappor-EG-parlamentet. av
följanderesolutionparlamentetsoch varten

måste sek-överKooperationen samarbeta
torsgränserna

tillkooperationengörabör perma-EG en
samtalspartnernent

hantverk-produktions-stödja ochbörEG
kris-omvandlingskooperativ samt aven

arbetskooperativtillföretagen



79

låtabörEG kooperationen vik-spela en
tig i regional- biståndspoliti-roll och
ken

bör tillstöd främjandeEG koope-ge av
rativ verksamhet och kooperativ utbild-
ning

fåKooperationen bör del olikaEG:sav
fonder och program

Även har EG parlamentet antagit resolutionersenare som
berör kooperationen. dessa resolutioner återI betonas
igen kooperationens i biståndspolititi-regional-roll och
ken och dessutom uttalas stöd föreningarför driversom
verksamhet vinstsyfteutan profitnon- organizations.

rådgivandefinnsInom EG ett ekonomiska socialaochorgan,
bestårkommittén grupperingar,tre nämligensom arbets-av

givare, arbetstagare och tredje med företrädareen grupp
för kooperationen, frånbl.a. jordbrukskoopera-flertalet
tionen. Kommittén har kartlagt hela videt skulle kunna
kalla för folkrörelseekonomin inom Hit hörEG. bl.a.

påkooperationen grund definitionernaatt växlarmen av
från tillland land är fåför vad skall räknasramarna som
hit väldigt vida. I EG- sammanhang skulle t.ex. de sven-
ska definierasICA-handlarna kooperativ organisa-som en
tion ocksåoch ärICA medlem europeiskaden samarbets-av

påorganisationen engelska, AssociationUGAL Retailer-of
owned Wholesalers of Europe.

breda definitionen viDen vad skulle kalla folkrörelse-av
ekonomi kooperation är inteoch oomtvistad inom EG ettmen

minstaslags ändånämnare är för hela sektorngemensamma
medlemsdemokrati solidaritetoch mellan medlemmarna i
vilken skepnad de än uppträder, brukare, konsumentersom
eller producenter.

inrättadesUnder kommissionenunder1989 direkto-ett nytt
rat, förmedDG XXIII folkrörelseekonomins generel-ansvar
la problem. december överlämnadeI 1989 kommissionen till

ministrar inreEG:s för den marknaden ett meddelande som
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inre markna-förverkligat denangår kooperationen och av
ettsammanfattasmeddelandet kani somInnebördenden.

folkrörelseekonomin, deinomprinciper företagenförantal
är;

inretill dentillträdeskall ha mar-De
före-på andravillkorknaden somsamma

tag
tillgång till alla programskall haDe

inomföretagsutveckling EGgällersom
småföretagspolitik,regionalpolitik,

utbildning m.m.teknikpolitik,
avseendediskrimineras medinteskallDe

påkonkurrensregler,etableringsrättoch
tjäns-ochsinasäljarätten att varor

ter.

antaockså skallatt EG gemensammaär detBetydelsefullt
till-så principerna kanattmedlemsländernaförregler

intelagstiftningnationellär attbärande tankeämpas. En
tillanpassning Europafolkrörelseekonominsfår inskränka

bli medlematträtten avattinnebär bl.a.Detenhet.som
för etträttenland ellerannatikooperativ ettett

utanför detåt verksamhet egnasigägnakoopoerativ att
strid dei med gemensammafår inskränkasintelandet

reglerna.

fråga särskildaiotydligtsig omuttalarKommissionen
å sidan kandär detkooperationen enastödåtgärder till

å andraochbehövsåtgärder intesådanatolkas omsom
hinderundanröjaför att somåtgärder behövssidan att

på vill-likakooperationens konkurrensstår föri vägen
kommissionenemellertidharsärskild punktkor. I en

före-kooperationensmedi samarbetesig för attuttalat
på grundområden kooperationenvilkainomstuderaträdare

kultu-ekonomisk,social ochtillbidrakansin särartav
förståssistnämnda uttalandeiInnebördenutveckling.rell

kommissionenstillbilagatillanslutningi enbättre
kooperationensmeddelande följandeuttalasdetdär om

utvecklingenekonomiskasociala ochtill denbidrag
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försäkringsbolagensömsesidiga bety-De
socialakomplettera detdelse för att

trygghetssystemet
Arbetskooperativens strävan efter att

kapital och efter attöka andelen eget
bibehålla självständighetsin som anses

mindreförebild för andra ochvara en
företagmedelstora

människorsförKooperativ uttrycksom
initiativsocialaekonomiska och

kombination affärsmäs-Kooperativens av
socialtsighet och ansvar

tillKoperativens konsumenternanärhet
förmåga mobiliseraKooperativens att

sparande
nätverk medKoperativens uppbyggande av
myndigheterkooperativ, lokalamedandra

hushållen.medoch

kooperativeuropeiskförbereds antagandetEGInom av ennu
över grän-möjligt samarbetaattgöra detstadga skallsom

bedrivs parallellt medi kooperativ form. Arbetetserna
aktiebolag. medeuropeiska Syftetmotsvarande stadga om

lagstiftning.kooperativinte harmoniseraär attstadgan
exempelvisvissa medlemsländer,skäletRedan det attav

sådan möj-lagstiftning är det knappastDanmark saknar
i varje medlemsland kommerligt. nationella attlagenDen

ärfortsättningen stadgani syftet medäven ochgälla
kooperativaför desamverkanregler förskapasnarast att

står i överensstämmelsei medlemsländernaföretagen som
mål förverkli-skallpolitiskaekonomiska ochmed EG:S som

1992.23gas

generalsekreterarenerfarit vid medvi samtalEnligt vad
kooperationenvisavi attuppgiftkommissionensär mer se

likvärdigt med andrakooperationen behandlastill att
diskrimineras än attinteochföretagsformer snarare

europeis-densynsättet kommerkooperation. detfrämja Med
hjälpmedel för detjäna ettkooperativa stadgan attka som
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nationella kooperativa organisationerna överatt samverka
ocksågränserna. betyderDet hindrande bestämmelseratt

måste avlägsnas nationell lagstiftning.ur

måsteKooperationen själv sitt nätverkutveckla och för-
verkliga möjligheterde den stadgan Utbytesom nya ger. av

informationkunskap nationel-och över gränserna mellan de
kooperativala organisationernaföretagen och kommer

säkerligen i framtidaatt spela roll det Detstor EG.en
regelverk blir instrumentskapas ett kansom nu som an-

kooperationenvändas kooperativ strategiför ochav en
innehålletutveckling kooperationenkan bara skapasmen av

själv.

frågorSärskilda intresse vid diskussion ochEGav om
kooperationen statligt till kooperationär stöd kon-samt

Enligt statligtkurrensreglerna. regler skall stödEG:s
till inteföretag, till ienbart kooperativa företag vissa

Sådanttill kommissionen.anmälasfall stöd som avser
småföretagsamhetregionalpolitiken, främjande ellerav

främjande forskning, utveckling utbildningoch godkännsav
måste ifrågasättasregelmässigt. Företagsstöddock för att

missgynnauppenbart konkurrenterna.EGav

innehållerartikelRomfördragets allmänna konkur-85 EG:s
Frånrensbestämmelser. finns emellertiddessa regler flera

viktiga viktigasteundantag där de gäller lantbrukskoope-
rationen. inom jordbruket särskildaKonkurrens regleras av

i vissa lantbrukskooperationen.regler fallsom gynnar
uppståttlantbrukskooperationen diskussionUtanför har det

huruvida inköpssamverkan finns inom enskildden somom
detaljhandel stridaskall mot konkurrensrglerna.anses

bestå iDetaljhandelns priser,samarbete kan samverkan om
hävdar finnsvarumärkrn att den samverkanUGALm.m. som

detaljhandlarna liknas vid franschisingmellan skall som
frånär konkurrensrglerna.undantagen UGAL att denanser

många småbutiker likstäl-samverkan sker mellan skallsom
koncernbildning jämförelsergörlas med och mellanen en

mångabutikskedja butiker inköpsavdelning.med ochstor en
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samarbetsorganisationen föreuropeiskadenEUROCOOP,
liknande ochkonsumentkooperationen för ett resonemang

inom kooperatio-fedarilistiska strukturendenhävdar att
i prin-kooperationens särart och att EGär del avnen en

förhållandet.cip godkänner det
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samhällsekonomiska6 konsekvenser kooperativav en
utveckling inom skilda samhällssektorer

är naturligtvisDet påett stort samhälleligt intresse att
förhand kunna bedöma de samhällsekonomiska konskvenserna

olika beslut handlingsmodeller.och Riksrevisionsverketav
påRRV har utredningens uppdrag ett exempel studeratsom

vilka de samhällsekonomiska bliskulle att Sabbatsbergsav
sjukhus i Stockholms läns landsting övergick till drift i
kooperativ form. studie återgesRRV:s Sabbatsberg härom
nedan24.

Praktikfallet6.2 sabbatsbergs sjukhus

Bakgrund6.2.1

börjanI vilade1990 ett akut hot nedläggning överav om
Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Bakgrunden till detta

det övergripande sparkrav landstinget ansågvar nöd-som
vändigt att uppfylla. denna situationI inomtog en grupp

initiativpersonalen till sjukhusetatt drivasskulle
vidare ett personalkooperativ. Utvecklingensom ledde

åretunder till sjukhusetattsenare trots inteallt
skulle läggas ned. Intresset för driva sjukhusetatt som
ett personalkooperativ kvarstod emellertid efter att det
över hängande nedläggningshotet Fråganborta.var om en

fråneventuellt ändrad driftform offentligt huvudmannas--
påkap sedvanligt tillsätt kooperativ drift i ett "perso-

nalägt företag" kan dock ha allmänt intresse. Den av
tillämpadeverket modellen är mycket väl föranpassad en

sådanttillämpning i ett fall.

genomgångenSyftet med nedan är översiktligtatt beskriva
hur påmodellen dåkan appliceras ett fall offentlig verk-

ifrågasätts,samhet alternativaoch lösningar föreslås.

utgångspunktsinAnalysen tar i ett "nollalternativ",
fortsatt landstingsdrift, och "förändringsalternativ",ett
personalkooperativ drift. Uppskattningar och resonemang
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samhällsekonomiska denfinansiella effekterkring och av
utgångs-utifrån dennaförändringen görs sedanföreslagna

punkt.

tvåTvå seminarierintressegrupper6.2.2 -

två "särintressen":primärt olikaifinns detta fallDet
tillsjukhuset personalägt före-vill ombilda ettde som

ocksåpersonalkooperativ, ärdär alla anställdaetttag,
driftvilli ha fortsattföretaget samt dedelägare som en

bådaskull deVi för enkelhetslandstingets regi. kallari
"skeptikerna"."entusiasterna" Det fannsochförgrupperna

någon kri-entusiastgruppeni medemellertid även person
på personalkooperativet. förratiska synpunkter Den grup-

sjukhu-inommindreutgjordes arbetsgruppfrämst av enpen
från personalkategorier.olikamed representanterset,

Även från landstingspoli-landstingettjänsteman och enen
"Skeptikerna"entusiastgruppen. bestodtiker ideltog av

drift Sabbatsbergsför dagensnyckelpersoner med avansvar
organi-samtliga personal-sjukhus förrepresentantersamt

sationer.

regitvå Kooperativutredningensseminarier isamband medI
påsinaventilerat synpunkterintressegrupperhar dessa

gå från tillnollalternativet föränd-följderna attav
resursinsatser, gradenNödvändigaringsalternativet. av

dis-förändringsalternativets hareffekterrisktagande och
kuterats.

redogjortidêpromemoria föri"Entusiasterna" har en nyen
kooperativetsförening,ekonomisk därorganisation, en

väljerinsats Medlemmarnakr.gör 700medlemmar omen egen
administrativai direkta personval deenligt förslaget

hittillsliksommedicinska chefernamedan decheferna,
meritvärdering.särskild Denenligt centralutses nyaen

direktakombinationorganisationen, i med medlemmarnas
imotivationen arbetet. Dettaförväntas ökadelägarskap,

landstingeterbjudatill kanleda attskulle sammaman
väsentligt lägre kost-tillvårdvolym tidigare, enmensom
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på"Entusiasternas" förväntningar tillgängli-nad. baseras
låga vårdkostnader låguppgifter personalomsätt-ochga om

ning, jämfört sjukhus.förmed vad gäller andrasom

någon"Skeptikerna" i inte finnshuvudsak att detmenar
påför sjukhusetsgrund att problem skulle bero dagens

påverkadriftform. ändrad deAtt styrform skulle kunnaen
anställdas motivation i besparingarden grad att 10om

siffra iprocent skullenämnts sammanhangeten som- -
möjliga, ingen till. inställ-tilltrohar Dennavara man

påning motivation iuppfattningenbygger bl arbetetatta
påöverlag finns "entusiastgruppen" interedan samt att

förankrat sina övrigahar och förslag bland desynpunkter
riktasanställda. Kritik "entusiasternas"även mot att

några hårddataidé-PM inte underbygger derasger som
slutsatser.

båda införde har den samlade bedöm-Ingen av grupperna
någotningen gjorts i seminarierna siffer-samband medsom

från tidigare liknandeunderlag försök stärker desom
respektive Bedömningen görs därför endastresonemangen.
utifrån argumentation förtsden verbalt och base-som som

på långa sjukvårdsarbete.deltagarnas erfarenhetras av
kvalitativ enligtDärför har analys,endast steg 1 ovan,

åsättsmöjlig. Resursinsatservarit och nyttoeffekter
minustecken.endast plus- och

samhällsekonomisk bedömning personalkooperativ6.2.3 av
på sabbatsberg

bådabedömningar seminarieg-samhällsekonomiska deDe som
framgår figurernakollektivt genomförde och5avrupperna

6.

förvånar vid jämförelse ärresultatenkanskeDet avsom en
såbedömningarna lika före-ut. De posteratt sexser som

återfinns också i entusias-i skeptikernaskommer schema
ytterligaretillkommer effek-treschema. Dessutomternas
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såledestycksi entusiasternas Modellenschema. geter
meningar attolika förutfattademöjlighet för medgrupper

resursinsatserbeskrivningartill likartadekomma fram av
förvånande syftet medinte eftersomäreffekter. Dettaoch

få ratio-stuktureradhjälpa tillär attmodellen att en
kringdiskussion problemen.nell

skiljerolikavärderingen posternadeNär gällerdet av
åt. positiva effekteremellertid figurerna För fyrasig

entusiasternainom medanskeptikerna parentesplussätter
sätter plus.stora

på förklarasdå värderingarna Nedanskildaberor deVad
förskillnaderna post.post

Omställningskostnader

administrationomställning,"Skeptikerna" kallar detta
formuleringen,positivare"entusiasterna" har denmedan

såg avsevärda kost-"Skeptikerna"kompetensinvestering.
internprissätt-ekonomisystem ochförbättraförnader att
på landstingetstänkte"entusiasterna" främstning medan

umgås personalkoopera-sig med ettläraförkostnader att
tiv.

Risktagande

finns risk attBåda att detöverens enomgrupperna var
skulleDetkunna haverera.personalkooperativet skulle

störasjukhuset skulleinomkonflikterblikunna som
få igenlandstinget övertaskullefallvärstaarbetet. I

detfå städa efterdå för atttäckakostnader att uppoch
personalkooperativet.havererade

attriskerna betydande ochmenade"Skeptikerna" att var
bliförsök kunde stora.misslyckatför ettkostnaderna

liten ochrisken mycket"Entusiasterna" hävdade att var
landstingetförinträffa detskulleskulledetäven om
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enligtmedföra fortsätter driftenatt den gamla model-man
len.
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enligteffekterResursinsatser ochFigur 5.
"entusiasterna"

KR
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Produktionstillskott

Trivsel, motivation hos anställda

ökad patienttrivsel

TOTALT

VÄRDERASEFFEKTER SOM I KRONOR

ÖVRIGA EFFEKTER

Bättre platsutnyttjande

Båda menade personalkooperativetatt skulle arbetagrupperna
hårdare fåför kommunen klinikfärdigaatt överatt ta patienter

hindrar sjukhuset utnyttja sinatt fulla kapacitet.som annars
fåPersonalkooperativet skulle ökad ersättning vid sjuk-ökad

vårdsproduktion. Betydelsen denna effekt värderades emellertidav
lite olika.
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enligt "skeptikerna"ResursinsatserFigur effekteroch6.
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T O T A L T

VÄRDERAS HEFFEKTER SOM I KRONOR

Il
ÖVRIGA HEFFEKTER |

Bättre inköp

Båda överens att personalkooperativetgrupperna var om
skulle med förbrukningsmaterialvara sparsammare och mer

inköpare.medvetna sågMedan "entusiasterna" detta som
såpositivtenbart "skeptikerna"menade att det kunde

snålhetenfinnas risk att såskulle bedra vishetenen att
på klinikernaarbetet totalt skulle bli mindresett effek-

tivt. fickDärför inom fråge-posten ett plus parentes med
tecken.
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Ökad effektivitet

förbättradeplatsutnyttjandet och denförbättradeDet
på effektivi-två förbättradinköpsfunktionen exempelär

bäggepersonalen väntasmotivationen hosökade avtet. Den
linjeneffektivitet över helatill ökadleda avgrupperna

iinte med posternakommerverksamheter. Det ovansom
istället här.medkommer

motivationTrivsel,

trivselpersonalensattöverensBägge omgrupperna var
samhällsekonomiskamotivation. denökad Iökaskulle genom

trivsel värdeettbedömningen ökadepersonalenshar som
i analysen.skall medvara

FörutombäggebehandladesEffekterna grupperna.avovan
följandeytterligare tre"entusiasterna"dessa tog upp

effekter.

Ökade krav

motiva-ökatpersonalkooperativet skullemenade attMan ge
påockså till ökade kravledaskulletion dettaattmen

sida.positivhade Nuökade kravenpersonalen. De en
posi-låga skullekravvarför ökadeför kravställs vara

tillledasidan kunde attnegativa deatttivt. Den var
hårdare sin ambition levai attslitasskullepersonalen

inbakasskulle kunnaposttill högre kraven. Dennadeupp
motivationi posten ovan.

Patienttrivsel

på patienter-inverkanFörändringsalternativets eventuella
inteochirelativt densnabbtbehandlades gruppenenana

ökadedenmenade att"Entusiasterna"i andra.denalls
attraheraattönskanpersonalen ochtrivseln bland nya
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sjukvårdsproduktion skulleökadpatienter för medgeatt en
få trivsel.ökadpatienternatill skulleleda att

Pilotprojekt

satsningskulle"Entusiasterna" menade dettaatt envara
liknandebli förbild förfrån landstingets sida skullesom

på personal-vinsternasjukhus. ettförändringar andra av
på attsjukhus ökakooperativ skulleSabbatsbergs genom

pååstadkommas andraeffektiviseringar kanmotsvarande
sjukhus.

samhällsekonomisk lönsamhet

sågframgår "entusiasterna"attfigurerna och 65Av ovan
övergång personalkooperativ lönsam medanklarttill somen

resursinsatsernanegativa och"skeptikerna" deattanger
varandra kanskepositiva ungefär tar uteffekternade men

åt negativa sidan.någon faktornövervikt Dendenmed som
riskenbedömningi är"skeptikerna" dennaförtungtVäger

misslyckaspersonalkooperativet skall och attför att
kraftigtminskasjukvårdsproduktionen tid skallunder en

påfått sjukhuset igen.rätsidalandstingettill har
liten.risken mycket"Entusiasterna" denna somser

påpersonalkooperativförFinansiella kalkyler6.2.5
sjukhusSabbatsbergs

bedömningen allasamhällsekonomiska medtarden manI
från tillnollalternativetförändringeffekterreala enav

"mju-trivselinklusive och andraförändringsalternativet
finansiella studerarkalkylernadeeffekter. manka" I

från olikatillinochflyter utdeenbart pengar som
organisationer.

intressastörsti harexempletfinansiella kalkylerDe som
på sjuk-Sabbatsbergsgenomsnittsklinikenförkalkylenär
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ekonomi. Företag, kommu-landstingetsförkalkylenochhus
omfattningliteniendastberörs avstatsfinanserochner

förändringen.

genomsnittsklinikenförFöretagsekonomisk kalkyl

samhällsekonomiskaifinns denposterfigurerna och 65I
klinikekonomiskaockså i denmedkommerbedömningen som

påverkar klinikensdirektposterär deDetkalkylen. som
gå klinike-medkunnakalkylentycksfallenbäggekassa. I

omställningskost-förutsättning attvinst underkonomisk
landstinget förRisktagandehållas svararkannaden nere.

kliniken.inte

föremellertid arbetsgruppenatt perso-kommerTill detta
gjordeursprungligen ettpå Sabbatsbergnalkooperativ

tillVård tidigarelika mycketgenomföraåtagande somatt
åtagande iinfinansielladettaRäknaskostnad.lägre10%

fort-denosäkertär detkalkylenklinikekonomiska omden
att denna"Entusiasterna" menadegå vinst.medfarande kan

"skeptikerna"uppnås medanbesparingsnivå kunnaskulleväl
göranågon möjlighet attinte harklinikernaattmenade

lagtsredanbesparingskravdebesparing utöver somdenna
på sjukhuset.

Landstingsekonomisk kalkyl

får personalkoope-förkostnaderlandstinglänsStockholms
omställningskost-i formdelspå Sabbatsberg avrativet

riskta-idels formochoch 6figurerna 5 avenligtnader
personalkoo-Lyckassatsningen havererar.helaattgandet

lika mycketproduceraattföresatsersinamedperativet
landstingetförkostnadervård lägre10%tilllika braoch

Enligt "entu-besparing.avsevärdinnebäraskulle detta en
förändringsalternativet kunnabedömning skullesiasternas"

"skeptiker-vinstlandstingsekonomisk medanavsevärdenge
landstingsekonomisklitenbedömning motpekar ennas"

förlust.
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avslutande6 RRV: kommentarer2 6 s.. .

varitsyftet med detta redovisaexempel har att hur man
konsekvensutredningmed modell förRRVs över-kan belysa

gången från offentlig drift sjukhus tillett ettav perso-
nalkooperativ.

sigrör figurDet i Bilagasteg-1-analys se 3 4om en
utgår fråndär finns tillgängligden kunskap närman som

genomgången förs. andraI ett steg skulle kunnaman sam-
från frånmanställa faktiskaresultat erfarenheter perso-

fånalkooperativ för att stöd förett att beräkna stor-
påleksordningen besparingarde realistiska.kansom vara

beslut överföraEtt sjukhus,att hela Sabbatsbergsom
alternativt kliniker, tilleller flera personalkoopera-en

ocksåtiv skulle kunna göras pilotprojektett för attsom
samla ligga tillerfarenheter kan framtidaförgrundsom

påstudier omläggningar sjukhus.andra kostnaderDeav som
förknippade risktagandetmed i samband med ettanses

sådant påförsök intäktssidanskulle motsvaras av en
erfarenhetsuppbyggnad. erfarenheterDessa skulle kunna

ställningstagandevärdefulla vid i eventuellavara senare
liknande situationer.

risktagandetEftersom verkar den faktor gör attvara som
"skeptikernas" påbedömning minushamnar kan ställaman
frågan någon statlig riskgarantiform eller motsva-om av

från någon instansrande med forskningför ochansvar
sjukvårdutveckling inom eller offentlig sektor skulle

misslyckande.kunna ta kostnaderna för ett eventuellt Om
omläggningen är väl utredd väl förankrad innanoch den

riskgarantin integenomförs skall behöva utnyttjas.
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denåtgärder utvecklaför atttillFörslag7
företagsformenkooperativa

åt-tillförslagvi delhelavsnitt framför endettaI
kooperativa före-främja dentill attsyftargärder som

både formell ochhinderundanröja deloch avtagsformen en
i fallfleraskall ses somFörslagenkaraktär.informell

innan deutredningdå ytterligarefordrarprincipiella och
kooperati-föreslårVi attslutlig form.ipresenteraskan

förslagen.beredafårrådet i attuppdragva

Lagstiftning7.1

verksamhetdendel somstormycket avEn
lands-ochstat, kommunbedrivsi dag av

någonutförasvälmycketting avkan
Föroffentliga.på detuppdrag avannan
in-positivastatsmakternasmarkeraatt

idecentraliseringtillställning en
på loka-demokratin detstärkaattsyfte

in-direktaöka brukarnasochplanetla
demservice kommeröver denflytande som

särskildföreslår lag. Ivitillgodo en
också allmän regelföreslår vi enlagen

delegeratillåter myndighet attensom
uppgifter.myndighetsutövande

OFFENTLIGBRUKARDRIVENFÖRSLAG 00 OM1991:TILL LAG1. 17 .
VERKSAMHET

nivå stär-på ochdemokratin lokalfrämjaattFör#l
livs-sinöverinflytandedirektamedborgarnaska

i koo-sammanslutning brukarefårsituation aven
myndig-respektiveprövningperativ efterform av

verksamhetdrivasjälv annarssomochövertahet
landstingskommun.på ellerkommunstat,ankommer
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# Ansökan2 att överta offentlig verksamhet skallom
lämnas in till den myndighet verksamhetensom
gäller enligt följande

Versamhetens huvudman Myndighet
Staten Länsstyrelsen
Kommunen Kommunen
Landstinget Landstinget
Både staten och Länsstyrelsen
kommunen eller
landtinget
Kommunen och Kommunen och
landstinget landstinget

#3 När ansökanEn att överta offentlig verksam-om
het kommit myndigheten tillhanda myndighe-skall

inledaten skyndsamt överläggning med brukarna om
villkoren för övertagandet.

bådeansökningenOm statlig, kommunal elleravser
landstingskommunal versamhet skall länsstyrelsen
omedelbart översända ansökningen till kommunen
eller landstinget initiativsamt ta till att ge-

överläggningar inleds.mensamma

# Rätten4 att ta över offentlig verksamhet enligt
fårdenna lag myndighetsutövning, intedockavse

sådana myndighetsutövande uppgifter innefat-som
tar beslut frihetsberövande, inskränkningarom av
rörelsefrihet, disposition över enskilds egendom,
skatt eller offentlig avgift.

från5# ansökanEn sammanslutning enligt 1#en skall
alltid prövas före andra tänkbara alternativ till
drift den offentliga verksamheten.av

iDenna lag träder kraft den

Allmän motivering
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förväntadeochaktuellavi diskuteratharbetänkandetI
poli-indelning,administativfrågaiutvecklingslinjer om

organisationteori. Viekonomi ochoffentligstyrning,tisk
att detfolkrörelseutredningen konstateralikhet medikan

hindernågra förområden formellafinnsintepå flestade
självalåta utförandetförandra avallmänna attdet svara

finans-ochbibehållen offentlig kontrollmedtjänsterna
viktenvårafrånutgångspunkt aviering. Med resonemang om

stärka denför attmänniskornasenskildade engagemang
frånövergångmaktenspolitiskademokratin, denlokala

organisa-resultatstyrning,mål-regelstyrning till eller
idecentraliserade nätverkiuppdelning platta,tonens

hierarkiska be-myndigheter,centalstyrandeförstället
kunskaperförbättrademänniskornassamtslutsstrukturer

vi atti händertingochvilja saker anseratt ta egnaoch
vilja sökasin attuttryckligt markerabörstatsmakterna

offentligapå sek-lösningar dentraditionellaänandra
problem.torns

kanstatsmakternatydligaste sättetVi att det sommenar
uttryckligensådan lagvilja äruttrycka somengenomen

tillinitiativmänniskor taatttillåter uppmuntraroch
på önskar.desättservice detsinsjälva handtaatt om

portalparagrafbetraktadärför att# är ensomLagens 1
tillmedverkaberedvillighet attlagstiftarensangersom

mobiliseringlokalhjälpdemokrati med avfördjupad aven
tillvår meningenligtanslutertankenmänniskorna. Den

all1# attkap.RF:sregeringsformens 1i omuttrycket
sigsvårt föreställafrån attutgår ärfolket. Det enmakt

berördademokrati deän därrepresentativ form avmer
angårangelägenheterfår desjälva besluta sombrukarna om

närmast.dem

"sammanslutninguttrycket avmedpersonkrets avsesDen som
bostadsområde,i ettboendedet.ex.kanbrukare" vara

ochföräldrarfritidshem,på daghem ellerettföräldrarna
befolk-servicehus,ipensionärer etti skola,elever en

klinikpå psykiatriskpatienternaliteni by,ningen enen
Vi attpå postkontor.visst anserettkundernaeller

utgöraprincip börfantasi imänniskornasendast egen
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viimöjligt den vägen. Däremotärför vadgräns ansersom
måste människorjust deverkligenbestämt detatt vara

språkbruk, brukareanvända etableratför ettatteller som
ifrågavarande börverksamhetenberörda denär som gesav

iidé är attlagenmöjlighet. bärandeEftersomdenna en
fördjupadinflytandet och medgedet lokalastärka en

sig själv antaletattmedborgardemokrati detverklig säger
fåringår sammanslutningen inteimänniskor varasom

Några antaletbeträffandegränseralltför bestämdastort.
fårdetinte ställas utanvi emellertid skall uppanser

lämplighetsprövning.från tillfall fall efteravgöras en
avgränsningennaturligtvismånga natur-situationer blirI

några det gällernärt.ex.problem,lig helstutan som
bostadsområdetservicehuset, skolan, m.m.barnomsorgen,

tvångsvis anslutaaldrig bli attkan taldetEftersom om
någotinte harorganisation demänniskor till somen

uppstå vissakomma atti, detmedverka kanintresse att
bostadsområde.invånarna Problemeni ettproblem med t.ex.

exempelvis ärinte överdrivas. detemellertid Ombehöver
överbostadsrättsförening önskar taimedlemmarna somen

naturligtvis i medfår sambandviss verksamhet deten
också ärdet ett ut-övervägasprövningmyndighetens om

åtminstone majoritet medlem-blandintresse förtalat en
i ochhyresgästerhindrar heller attInget envarmarna.

bostadsområde sinbildartrappuppgångarna i ett varav
sig tillsammanslutersinisammanslutning sedan tursom
rimligenintressentillvarataförstörre enhet att somen

nivå, komposteringpå lite t.ex.större avskötasbör en
områdets grönom-hushållsavfall, skötsel gemensammaav

fritidsanordningarråden, m.m.

funnit beträffande denvi tidigareenlighet med vadI
drift verk-lämplighet kommunalförkooperativa formens av

fårsammanslutning handtavi att den omsamhet somanser
kooperativtkooperativt. Medskall arbetaverksamheten

innehållet föreningens verksam-isjälvaarbetssätt avses
påpekatvi ärjuridiska formen. sominte den yttrehet och

lag-redanföretagsformföreningenekonomiska avden som
ochkooperativt arbetssättförtillrättalagd ettstiftaren



103

också lämpligaste iidärför fall denbör de flesta vara
någon anledningbrukarnasammanhang. Skulledetta av

associationsform emellertidvilja skallhellre ha annanen
någotförhållandet tillämpahinder förinte attdet vara

nödvändigtiär fallet attDäremot det detlagen. senare
tillbolagsordning det koopera-eller bolagsavtalanpassa

påtiva antalet brukarearbetssättet. Med tanke att som
fråga tillämpningi säkerhetför medlagenskan komma

måstealltid överstiga är det det skäletfem avpersoner
nödvändigt tillgripa handelsbolaget företags-inte att som

associationsform gällerlämplig när det attform. En
uppgift,avgränsaddriften bestämd ochmycketöverta av en

avloppsanläggning liknande kanellert.ex. vara sam-en
föreningsform.fälligheten i

kooperativafrämjas ärvi denskall med lagenVad avser
på sammanslutningar falleräroch detarbetsformen som

tillämplig. hindrarärlagen Detdet begreppetunder som
fårlandstingnaturligtvis inte ellerstat, kommunatt

på tillsätt uppdra andraeller annatavtal medsluta
enskilda övertaassociationer attellertyper personerav

såiSkillnaden ärförvaltningsuppgifter. bara den, att
sådantfrågai för ettönskar kommafall har den som

intestöd lagen ochinitiavrätt medingenuppdrag av
rätt delegerabestämmelse attgäller lagensheller om

myndighetsutövning. Vi i deninnebär attuppgift menarsom
innehållermån liten förändock fördellagen enmenen

så ocksånågon stödassociationsform före kanviss annan,
åberopas tidigarei nämnda bestämmelserför det RF:s om

frånutgår folkmakten skallfolket och attall maktatt
demokratiskt styrelseskick.förverkligas bl.a. ettgenom

i är folketföreslagna lagen detEnligt denbestämmelserna
in-nyttigheterallmänna hari brukarnaform somavav

iomsättasskall koopera-itiativrätten maktenoch att den
demokratiskdefinition kanenligt sin ärtiv form som

anledningennågra invändningar. denAvknappast anserresa
också sammanslutning brukarevi korrekt attdet gesaven

drift-alternativ tilltänkbaraframför andraföreträde
åtgärder förvidtagit attmyndigheten redanävenformer om

någontilldriftenöverföra annan.



104
Även det mesta den frågaverksamhet kan komma iom av som
enligt den föreslagna lagen har kommunen eller landstinget

huvudman ocksåvi att hel del statligadensom anser en av
verksamheten med fördel skulle kunna skötas ett koope-av
rativ brukare. ligger till invånarnaDet nära handsav att

påi by landsbygden postkontoren hotas nedlägg-vars av
ning själva övertar och fortsätter driften. finnsOfta

intedet utrymme för heltäckande lättillgängligoch stat-
lig och kommunal service såalla slag iatt alla byav en

områdeeller tillgångett har till den. myndig-fleraOm
heter samverkar kan stora effektivitetsvinster göras
vilket flera konkreta visar.exempel utvidgningEn detav

föreslår låtasystemet är vi att självabrukarnasom ta
tjänsternahand för höja servicegraden.attom

innehåller#2 bestämmelser till vilken myndighetom an-
sökan överatt ta offentlig verksamhet skall lämnas in.om

sig naturligtDet ter är tillatt det länsstyrelsen som en
ansökan över statligatt ta versamhet skall göras.om
Länsstyrelsen har regionalahand de samordningsuppgif-om
terna och bör därför bäst skickad i inlednings-attvara
skedet ombesörja överläggningaratt mellan berörd myndig-

Ävenhet stånd.och den sökande tillkommer i senare
skeden förhandlingsarbetet bör länsstyrelsen medverkaav
för ståndatt ett avgörande skall tillkomma inom rimlig
tid nås,och, överenskommelse bevaka villkorenatt ärom
skäliga för brukarna. är emellertidDet den berörda myn-
digheten myndigheternaeller själva prövningeftersom

vissavgör förvaltningsuppgift kan överlämnas iochom en
så på vilka villkor.fall Vi förutsätter myndig-deatt

till vilka ansökningarnaheter riktas i positiv anda
prövar ansökningar påalla där brukarna sakliga skäl kan

påuppgiftentänkas klara ett godtagbart sätt.av

ansökningar riktar sigDe till enbart kommun ellersom
fårlandsting avgöras dessa länsstyrelsensutan med-av

Ävenverkan. kommuner och landsting förutsätts pådock
sätt pånär det gäller sakligastatensamma som skäl och

i positiv anda pröva ansökningarna. När ansökningen avser
kommunalenbart eller landstingsdriven verksamhet vihar
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påkalla länsstyrelsensbrukarnaövervägt skall kunnaom
avstått fråni förhandlingarna vi har att tamedverkan men

sådanin ibestämmelse lagen.en

också direkt främjaänsyfte atthar ett annatLagen
inom offentlig nämligenkooperativ utveckling sektor, att

förvaltningsuppgifterdelegeringlösa problemet med somav
tredjemyndighetsutövning. Enligt #innebär kap. 6RF ll

får tillförvaltningsuppgift bolag,överlämnasstycket
individenskildsamfällighet, stiftelseförening, eller

myndighetsutövning,uppgiften skall detinnefattarmen om
särskildiVi metodenstöd har valt attske med lag. enav

förvaltningsuppgift.överlämnandestöd förlag ett avge
gå igenomsystematisktAlternativet samt-skulle attvara

tillskapaliga tänkas behov attlagar där det kunde vara
sådant myndighetutö-överstöd. Lagstödet för taattett

uppgift inteenligt omfattaden här lagen skallvande
sådana enskildesuppgifter innebär ingrepp i denettsom

sinfrihet egendom ellereller rätt förfoga överatt
pålagor offentligatill skatter ochär hänföraattsom
utgifter.

medarbetarägFöreningslagen eventuellt lagoch7.1.2 ny om
aktiebolagda

Vi föreningslagen bör överatt sesanser
frågan min-särskild hänsyn tillmed om

fårfysiskasta antalet personer som
bilda ekonomisk förening.en

finnsSamtidigt bör utredas detdet om
förutsättningar för formen ny av asso-

aktiebolag.ciation, medarbetarägda

i avsnittet hinder dentidigare konstaterat attVi har om
tilvissa problemföreningslagen i fall ledernuvarande

ekonomisk föreningbilda ärönskarför dem menensom
förenings-Frågan minsta antaletfärre än fem ompersoner.

på Samtidigt vi att detprövasbör nytt.medlemmar anser
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lämpligtalternativ det medbör utredasett vore enomsom
aktiebolagassociation, nämligen medarbetarägdatyp avny

från arbetarägdaspanska lagenmönster hämtat denefter om
aktiebolag.

Ekonomisk lagstiftning7.1.3

avsikt förbättraatt konkurrensneutra-I
drivenliteten verksamhetmellan koo-av

offentligi traditionellperativ och
vissa iviregi vill regler skatte-att

lagstiftningen utreds.

påpekat med hänsyntidigare i betänkandet att detvi har
vissaskattelagstiftningen skevheter näruppkommatill kan

övergår i kooperativtidigare form.verksamhetkommunal
påfrågan vinstskattreglernagäller bl.a. hurDet omom

då uppkommer ett räken-överskottskall tolkas ett som
dåskapsår ianvändastill för verk-nästa attförs över

bidragstatsbidrag kommunalaExisterande och tarsamheten.
föreslårförhållandet. Vitill att koope-inte hänsyn det

samrådrådet får ii med konkurrensut-rativa uppdrag att
frågan ställning tillytterligareredningen belysa och ta

särskilt hänvisning tillmedbör utredasproblemetom
konkurrensneutralitetsaspekter.

socialaLagstiftning berör trygghetssystemetdet7.1.4 som

undanröja hinder för handi-avsikt attI
utvecklings-psykiskt sjuka ochkappade,

iönskar arbeta koope-störda m.fl. som
passivti förrativ stället attform

vi att lag-omhändertagna anservara
socialastiftningen trygghetssys-detom

arbetslinjen.tillbörtemet anpassas
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föreslår försök friVi medatt resursan-
områ-i görsvändning skala fyrafull 1

samrådi medlandet efter AMS.den

framgår före-bidragsformerdeBilaga delAv 2 somaven
lagstift-Visocialförsäkringssystemet. attikommer anser

trygghetssystemet börrörning regleroch andra sessom
önskar iför arbetai avsikt underlätta demöver att som

olikapåi sättkooperativ förstället attform vara
Enligt vii vad harskyddat arbete.omhändertagen eller

kretsi behöver dentidigare betänkandetanfört perso-av
lång ellertid förkanskeunderhär oftaavsesner som

sociala för-försörjning detalltid sin tryggadha genom
såemellertid intebörsäkringssystemet. Systemet vara

åt-bidrahindrar önskarden attdetattbeskaffat som
någon mån försörjning. kooperativasintill Detiminstone

männi-lämpat förväl attär sällsyntarbetssättet anpassa
arbetshandikappsjukdom annatpsykisk ellerskor med av

betydligtstörre välbefinnande medtill ocharbeteslag
vårdbehov resultat.minskat som

tillvårt i del väl ansluterdennaförslagVi attanser
fåarbetslinjen för utattregeringen proklameradeden av

förtidpensionerade m.fl.långtidsjukskrivna, sjuk- och
produktivttill arbete.från vård institutionsberoendeoch

vårdalternativ till före-kooperativförsök medFör som
samtliga fritt.slår frihet användavi attfull resurser

på Jämtland.Stockolm ochärvilän tänkerDe

kooperativa projekt medfinns redan fleralänStockholmsI
samråd psykiatriutredningenmedsjuka efterpsykiskt och

föresår vi utredningen imentalservicekommittén denatt
får i uppgift genomföralandstinget attmedsamarbete

utvecklingsstör-psykisktsjuka ochpsykisktmedförsöket
da.

pågår Jämtlandsprojekt med Samhall och LKUettJämtlandI
förmåalternativ tillpå skyddat arbetegår attut somsom

övergå i kooperativ.till arbetaattdär attanställda
samråd arbetsmarknadsdepartementet och AMSmedEfter anser
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bedrivaintresse i full skala ettvi attdetatt vore av
resursanvändning prövafri även här för attförsök med

alternativ till arbete.kooperativet skyddatsom

målgruppenföreslår blirtvå breda-violika projekt attI
finnsi Göteborgs kommunAngeredstadsdelenI enre.

många invandrare ocharbetslösa,andelmycket stor ensam-
stånde, Viktiga samarbetspartersjukpensionärer m.fl.

stadsdelsnämndenFinska folkhögskolan,borde AMI,vara
m.fl.

särskilt blandarbetslöshet,län har storVästerbottens
sigOckså kvinnorna röri arbete detharkvinnor. de fall

drivsutsträckning deltidsarbete. läneti Imycket hög om
kvinnornastill ökakvinnoprojekt attsyftarantalett som

föreslårViutbildningsysselsättning attm.m.genom
tydligare iutbildning införs elementkoperativ ettsom

Anna-projektet, Kvinnorexempelvisprojekt, motbefintliga
tvåtusenår m.fl.

stödsystem7.2

uppgift attbör statensDet genomvara
finasierakontraktsbundet uppdragett

kooperativ utveckling.basstöd förett
formaliserattill samarbeteFörslag mel-

utvecklingsfonderna koopera-och delan
rådgivarna börtiva utarbetas.

Ekonomiska stödformer7.2.1

företagsutveckling överunderlättaochFör uppmuntraatt
i olikavärldenöverallt formerförekommer dethuvud taget

rådgivning, krediter vissa länderi Istöd form m.m.avav
i avnitt särskilt ochvi ettfinns konstaterat 5det som

kooperationen.speciellt förstödformernätväl utbyggt av
Även naturligtvis väl utbyggtSverige finns etti det

stimulera nyföretagande. systemetdetIför attstödsystem
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industriverk SIND,i form statensingår statent.ex. av
länsstyrelser-varje län,finns iutvecklingsfonderna som

branchorga-floranlandstingen helaoch avkommunerna,na,
m.fl.bankernisationer,

påtagligt närapå ochettlandsting äroch merKommuner
är för-småföretagsutveckling än vad somberördasätt av

påområdet. särskilt det kommu-på statligahållandet det
småföre-intresse förstortområdet ettfinns detnala
till atthänsynnaturligt medärtagsutveckling vilket

sysselsättning.till skapahjälpa attvillkommunerna
näringslivssekreterarehatordekommunerFlertalet numera

till bl.a.på olika medverkarsättaktivtpå heltidsom
i kommunen.företagsetableringar

tillstödrådet finansielltkooperativaviaStaten ger
lokalatill s.k.bidrag deiutveckling formkooperativ av

påfinns fleraLKUutvecklingscentrakooperativa som
rådgivning.centralvisstillhåll ochi landet annan

uppgår Mkrsammanlagt 2,5tilli formenstöd denStatens
budgetår harnästabudgetpropositionen förår. Iper

ekonomiskafördubbling detföreslagit avregeringen en
utveckling.kooperativtillstödet

medeldelbidrar med varav mer-lokaltLänsstyrelserna en
Resteranderegionalpolitiskt stöd.beståtordeparten av

etablerad koopera-landsting ochstårfinansiering kommun,
kooperativa utveck-lokalaerhöll deSammanlagttion för.

komhälftenänMkr10,4under 1990 varav merlingscentra
nivå.25på lokalkooperationenfrån etableradeden

formelltharkooperativt företagettvill startaDe som
från utvecklings-rådgivning stödochtillrättsett samma

detm.fl.näringslivssekreterare somsomkommunalafonder,
vår tidigaresmåföretagsamhet. Avövrigföravsettär

kooperativa före-denmöterhinderbeskrivning de somav
praktikenframgå idetattemellertidtordetagsformen

företagsformer-likabehandlingnågonifrånlångt finns av
alltså praktikenisamhällsstöddetmedJämfört somna.

tillkooperativaän denförtagsformerandrakommerbara
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framstårdel samhällets stöd till kooperativaden utveck-
lingen obetydlig rännil.som en

Vi kan flera olika sätt alternativtse att lösa problemet
låtamed att presumtiva kooperativa fåföretagare del av

statens småföretagsutvecklingstöd till

utvecklingsfondernaInom byggs koo-upp
perativ kompetens anställninggenom av

rådgivaresärskilda eller komplette-
ringsutbildning befintlig personalav

utvecklingsfondernaEn med parallell
myndighetsstruktur för uteslutande koo-

rådgivningperativ byggs ut

Utvecklingsfonderna ett bestämtges upp-
drag finnsatt där det möjligheter på
konsultbasis anlita lokala kooperativa
rådgivare biståndför att lämna till
kooperativ utveckling.

Vi det tredjeatt sistaoch alternativetanser är det
bästa och realistiska. svårtmest påDet torde attvara

tidkort hitta mångatillräckligt kompetenta kooperativa
rådgivare villigaär inomatt arbeta utvecklingsfon-som
derna. Att arbeta med kooperativ utveckling kräver dess-

sådan frihetutom självständighetoch svårten detatt är
inordna iatt myndighet. Att starta kooperativ är ien en

flera avseenden annorlunda i jämförelseen medprocess
traditionella företagsstarter ocksåäven det finnsom
påtagliga likheter. Kooperativens gruppdynamik kräver

speciell rådgivaret.ex. kompetens hos vad beträffaren
bl.a. sociala och pedagogiska insikter. Utredningen har
kunnat konstatera utvecklingsfondernaatt har begränsade
förutsättningar och begränsat intresseett attav engagera
sig för kooperativ utveckling.en

parallell myndighetsstrukturEn rådgivningför kooperativ
bliskulle dyrbar och dessutom lida svagheterav samma som
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alternativet. Vii första förordardetbefaraskan av
tredje alternativet detanförda skälen detbl.a. de som

vi tillkommeranförtUtöver skäl redan attbästa. de som
tillgång till kooperativSverige finns begränsadidet en

tillrådgivarkompetens huvudsakligeni är knutnadagsom
kooperativa utvecklingscentrumen LKU. Denlokalade

erhållsutvecklingkooperativresursanvändningen förbästa
vår mening utvecklingsfonderna samarbetarenligtdärför om

rådgivarna utsträckningikooperativa ärstormed de som
Vi näratill att den tankenLKU-systemet.knutna anser

framförtlandstingsförbundets ordförandetillansluter vad
tilllämpligen stöd LKUutvecklingsfonderna kanatt geom

sådanai former.

tillsammansi medVi bör uppdrag attatt SIND gesanser
rådet detaljerat tillförslagkooperativa ettta fram mer

utvecklingsfonderna och de lokalamellansamarbetethur
utvecklingscentrumen skall konstrueras.kooperativa

viafråga ekonomiska koopera-stöd statendetI gersomom
rådet vi bör konstrueras etttiva detatt upp-somanser

basrådgivningvissfrån sida förattstatensdrag svara en
rådetfrågor. Kooperativakooperativaitill allmänheten

dåfrågan stannat förochbehandlatunder 1990har en
varje böravtalskonstruktion och LKU. Statenmellan staten

varjevårdå uppfattning avtal medsluta LKU-orga-enligt
vårEnligt meningersättning för uppdraget.nisation om

påinte alltför kortslutaskontraktbör den här typen av
försvåra kontinuitet i det koope-tid kandeteftersom en

svårtsamtidigtrådgivningsarbetet det kanrativa som vara
såresultatet verksamheten efter kortatt utvärdera enav

årår. Vi därför äratt tretid ettt.ex. anser ensom
Vårtkontraktstid. ansluter dessutomlämplig resonemang

statligafinns inom verksamhetendentill de tankar omsom
imyndighetersvissa verksamhetprövningfördjupad av

någotövrigt inteär förtreårsintervaller. Avtalstanken
långsikti-sådana Staten har t.ex.här sammanhang.iunikt

finansieringenlandstingsförbundetmedavtal avomga
utvecklingsfonderna m.m.
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ekonomisk ersättning isynsättet att bör formges av er-
sättning viför nära ansluter tillett uppdrag ettanser

självständigamodernt betraktelsesätt med medborgare som
frånvill bidragstän-och kan snävtta och bort ettansvar

byråkratisktraditionelltkande enligt och kontrolle-en
visamodell. tilltror sinarande Staten skall denatt med-

i varjeborgare kompetens sköta verksamhetenatt utan att
påögonblick ängsliga blickarkasta fastställda förregler

bidragsgivning. skall det synsättetDet med resulta-vara
räknas mindretet och vägarna använts förhar atsom som

uppnå viktig statlig uppgiftdet. Däremot är det atten
förvissa sig tilskjutitssedan deattom resurser som

på står ianvänts sätt överensstämmelseett med sta-som
alltsåintentioner. härtens det fallet gäller detI att

måste låta påstaten utvärdera avtalet uppfyllts detom
måletsätt angav.som

rådgivarekooperativanätEtt utbvqqt lokala7.2.2 av

kooperativ utvecklingFör att skall ha
småföre-möjlighetersamma som annan

tillräckligtkrävstagsamhet ett utbyggt
rådgivare.kooperativanät av

påVi ikonstatera,har kunnat att de platser landet där
rådgivningsorganisa-finns väldet fungerande och starken

ocksåtion koperativa utveckling-där förekommer den bästa
Vår framgångsrikär därför,slutsats att koope-en. om en

så måsteutvecklingrativ skall ske, nätet lokalaav
rådgivarekooperativa avsevärt byggas tätt dettaut. Hur

intebehöver för fungera väl vinätverk att kan medvara
ambitionen börbestämdhet uttala att detmenoss om vara

åtminstone varjei finnas dit männi-län skall ett centrum
intresse kooperativtför företagandeskor har kansom

få råd vissasigvända för och stöd.att län kan detI
rådgivare, påfinnassäkert dessutom behov flera kanskeav

rådgivarekommunnivå. framstårBehovet lokalarentav som
avståndensärskilt antingen geografiskaangeläget där de

sådana avståndeniär landet däreller delarstora av
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såinte i finnsvisserligen är där det ställetstora men
befolkning.storen

intei själva finnsVi verketantytt att dethar ovan
många speciellai Sverigesärskilt har denpersoner som

bistå justeffektivt kunnabehövs förkompetens attsom
sigintressera förär deneller skulle kunnadem som

behövskooperativa ärföretagsformen. kompetensDen som
både specifik kooperationen allmän t.ex.för och mer som

finnsekonomiskjuridisk knappastoch kompetens. Det nu
på fullständigför alla platser bygga ututrymme att en

påutnyttja bästagällerutan det attkompetens resurserna
någotrådgivare speciella ikunskapersätt medattgenom

till övriga isig sina erfarenhetermedämne delar av
alltsågäller ärandra kunskaper. Vad det attutbyte mot

finnskontaktnät. redantätt fungerande Detochskapa ett
djupa kunskaper koopera-centrala med omresursorgannu

Kooperati-KO0PserviceFöreningsbankernas ochtion, främst
naturligtvis iäven fortsätt-Institutet. kanDessava

till vilkaviktigningen expertorganspela rollen som
rådgivarna sig.vändakan

föreskrivauppgiftinte är attVi det statensatt enanser
rådgivningenkooperativaorganisation för denbestämd

varjeenhetlig koope-Eftersomeller uppbyggnad LKU.aven
på människorantalrationen sig behov hos ettgrundar ett

måste organisa-tillgodose behovetsöker detgemensamtsom
uppstår. visafå För atttionen olika varhelst denutse

på några byggatänkas för att snabbarevägar kan uppsom
rådgivarnät vivill nämna kommuner ochhär bara attett

särskildaavsätta kon-landsting medverkakan attgenom
råd-både kooperativademotarbetar uttaktpersoner som
hållPåorganisationen. fleraingivarna denoch mot egna

ilandsting är medlemmarkommuner ochdet attförekommer
naturligt-kankommunal medverkanoch den typenLKU:et av

dåmåste förGivetvis attbetonas, attvis detbyggas ut.
rådgivningentrovärdighet ibibehålla kvalité ochhögen

rådgivningen ikooperativa grundenviktigt denattär det
intestår harkommunala medlemsskapetfri och obunden. Det

så direkta tillskott medlemsav-för detbetydelsestor som
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gifterna Medlemsavgifterna är blygsammaoftastger. men
landstingskommuners och medlemsskap har stor betydelse

för legitimeraatt verksamheten.

frånolika7.2.3 former stöd kommuner landstingochav

landstingKommuner och stödjakan koope-
rativ utveckling dels t.ex. kon-genom

påtraktsbundna konsultbasisuppdrag och
dels att uppmuntra brukare ochgenom
personal att kooperativastarta företag.

påkan stöd olikaKommunerna flera sätt, dels rentge
rådgivningekonomiska bidrag till i formoch dels av upp-

tillmuntran brukare stimuleraoch personal för dematt
i kooperativ bedrivaatt den kommunala verksam-annars

gångVi vill änheten. understryka den kommunalaatten
påorganisationen inte sådant sättett att denagerar

kooperativa påbud uppifrånutvecklingen blir betingad av
underifrånibottnarutan ett kommet behov uppmuntrassom

på fånlämpligt sätt kommunernas sida.

landstingens ekonomiskaochKommunens stöd kan ut-vara
frånformat uppdrag till kooperativaett kommunensom

rådgivare basrådgivningersättning vissatt mot försvara
några år,information vilketoch under kan betraktasex.
näringslivsfunktion.kommunens Ensom en gren av annan
utgåekonomiskt iform stöd kan form konsultuppdragav av

när exempelvisdet gäller förutsättningarnaatt utreda för
något områdekooperativ utveckling inom ibestämten

Konsultuppdragenlandstingetskommunens eller verksamhet.
också rådgivningexempelviskan omfatta utbildningoch

till i olika utvecklingsprojekt.grupper

Tillgång riskkapitaltill7.3

Vi kooperativa företagensatt deanser
tillgång måstetill riskkapital säkras
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åtminstone möjligheteroch ges samma som
företagsformer.andra

svåraremånga sigi visat kooperativafall förharDet
få tillgång till riskkapital gällerän förföretag att som

svårighetrna påföretagsformer. fall berorandra deI en
överlevnadsmöjlighetersaklig prövning företagetsav

sånågot säkerligeninvändafinns ärdet ochknappast att
förhållandet många Emellertid finns skäli fall. det att

många dis-misstänka kreditprövningen i alltför fallatt
vilketkriminerar kooperativa företagsformen natur-den

då vi beskrivittill skälligtvis hänföra deär att som
hinder.tidigare informellasom

finns undersöka det förVi skäl attdet attatt omanser
går finna kredit-utvecklingstimulera kooperativ atten

uppbyggnadsskede skullei fall under ettformer vartsom
få effekten.kunna den

Några varianter;tänkbara

kreditinstikooperativabildandetStimulera av
tut

kreditgarantierStatliga
lånFörmånliga via staten

erinra vi anförtVi vill i sammanhang vaddetta omom
kooperation i vissaden fallitaliensk ochoch spansk

fråga tillgång tillställning intar ibl.a.dengynnade om
på Villkorenolika sättkrediter garanteras staten.avsom

än för andra företags-krediter är därför gynnsammare
sådan uppenbarligenkreditprövningen skerformer sommen

sedvanliga kriterier.enligt

Från vi inte beredda närmaresida attutredningens är
föreslår kooperativanågotprecisera attförslag utan

fråganfårrådet vidare hurmedi att arbetauppdrag om
kapitalförsörjningsfrågorna kooperationen helhetför som

få lösning. bör docktillfredsställande Detskall kunna en
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slåsredan fast denatt kooperativa företagsformennu inte
får diskrimineras frågai möjligheter att komma iom
åtnjutande samhällsstöd för företagsutveckling.av

Utbildning7.4

är så,Det otvivelaktigt att kunskaperna
kooperation idé företagsformom ochsom

är bristfälligamycket i Sverige trots
att kooperationens andel den totalaav
verksamheten inom vissa samhällssektorer
är betydande. Vi undervisningattanser

kooperation i på jäms-skallom vara
nivåtälld undervisningenmed andraom

påföretagsformer utbildningsnivå-alla
er.

För säkerställaatt att de startarsom
tillgångkooperativ har nödvändig ut-

bildning bör studieförbundens och Kom-
vux särskiltroll uppmärksammas.

Folkhögskolor kooperativmed inriktning
kan kurser olika längd erbjudagenom av

åtutbildning dem önskar startasom
kooperativa påföretag. Utbildning folk-
högskolor med kooperativ inriktning bör
kunnakompletterasmedpåbyggnadsutbild-

påning högskolenivå med anknytning till
forskning i ämnet kooperation. Folkhög-
skolor med kooperativ inriktning borde
också utgörakunna viktiga centra för

stimuleraatt kooperativ landsbygds-
utveckling.

Universitet högskoloroch visarsom
intresse för kooperativ utveckling bör
få stöd och föruppmuntran undervisning

forskningoch i ämnet.
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kooperation i ochUndervisning grund- gym-7.4.1 om
nasieskclan

visserligem skolinforma-hållPå i förekommerlandetvissa
utvecklingscentra. kankooperativa Dettion förmedlad av

itillräckligt bästainte att elevernaemellertid vara
fårskoltidsintillfälle undervid eller annatettfall

sigför är bra.i In-information ochviss även detom
inte överallt.formationen förekommer dessutom

också skolkooperativ i främstlandetfinns delDet somen
liknande den typenochkaféverksamhet ochsysslar med av

på de ställenundervisning utborde byggaspraktisk kunna
Skolkooperativet kanförutsättningar.finns reelladär det

vårenligti ämnendå undervisningen fleraiinlemmas
matematik, ochekonomi, samhällskunskap,mening, t.ex.

undervisningenpraktiska kanMaterial för denhemkunskpap.
Kooperativatillhandahållas Koopservice ocht.ex.av

Institutet.

rådet till-föreslår ikooperativa uppdrag attVi att ges
vilkaundersökautbildningsdepartementetmedsammans

undervisningen ochförbättrafinns förmöjligheter attsom
åtgärder krävs.vilka som

Studieförbunden7.4.2

viktigstudieförbunden roll.folkbildning spelarallI en
månganå människor börmöjligheter tasunika attDeras

Studiecirkelnutvecklingen.nykooperativaitill denvara
människor iintroducera deidealisk för attnärmastär
på kooperativainledningidéerna.kooperativa Som en

sig brukar- eller arbets-sig rördetlösningar omvare
kooperationbörja studeralämpligtkooperativ är attdet

bådeStudiecirkeln kan grundastudiecirkelns form.i
blivande med-kooperation knytaochdirekta kunskaper om

Både Studie-ochkooperativet till varandra. ABFilemmar
studiemateriallämpliga och deVuxenskolan harförbundet
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få sprida informationhjälp detdessa.bör med att Iom
rådet in-erforderligakooperativabör kunna taarbetet

itiativ.

KOMVUX7.4.3

finnskooperativa säkertföretagvillBland dem startasom
många företagettbehöver bättre hurkunskaper omsom

sådant företagseko-drivs. Behovet kunskaper gäller somav
nomi, marknadsföring spela storkanADB, Komvux enm.m.

sådana förutsätt-undervisning i ärämnenroll för ensom
också villkooperativ Allaning företagare.för somen

förstås kunskaperbörja i behöverarbeta företagett eget
mångagår fråga ärtill. anställda,dethur I som nuom om

finnsminst inom fortfarandeinte offentligaden sektorn,
gymnasieutbildning iåtskilliga därför ärochsaknarsom

utbildning.särskilt kompletterandestort behov av

initiativutbildningsdepartementet bör förtaVi attanser
på lämpligt tillgodose företagsut-sätt behovetatt av

kooperativablivande företagare.bildning inom förKOMVUX

kooperativ inriktningFolkhögskoleutbildning med7.4.4

lämpligVi folkhögsskoleformen borde mycketatt varaanser
undervisning kooperation. ochsamarbeteför Begrepp somom

folkbild-nämligenliggerdemokratisk nära denfostran
ningstradition finns inom folkhögsskolevärlden. dagIsom

vårapåockså kooperationundervisningförekommer det om
Vikurser. attenstakafolkhögsskolor dock bara ansersom

folkhögsskolor klarhadefördel fleradet om enenvore
på undervisningen.profil För utvecklakooperativ att

finnas tydligarevi böratt detdenna tanke enanser
högskolenivåpå inte minststudier medkoppling till och

Påkooperation.forskning sättanknytning till dettaom
inriktningkooperativ kunnafolk-högsskolor medskulle
stimulerainte minst lands-viktig förroll attspela en

kooperativbygdsutveckling i anda.
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universitettill ettknytasPåbyggnadsutbildningen bör
genomföras iochbör planerasdenhögskolaeller men
folkhögssko-eller fleraochhögskolanmellansamarbete en

stimulerasDärigenom deninriktning.kooperativmedlor
utvecklingsarbete börforskning ochanknytning till som

högskolenivå.på Ett antalutbildningvarjevidfinnas
kooperativaidag till deninom anknyterhögskolanämnen

företagsekonomi samhällsve-ochinomföretagsformen, t.ex
i behandlaställetpåbyggnadsutbildning börtenskap. En

helhetsperspektiv.i Denettföretagsverksamhetkooperativ
år poäng.eller 60halvtungefär och ettettbör omfatta

folkbildningsrådet universi-ochföreslår detVi att nya
samrådfår efteri attuppdraghögskoleämbetetochtets-

kooperativa intressenterrådet övrigakooperativa ochmed
utformningenVidpåbyggnadsutbildning.sådanutforma en

påfinns folk-kunskapoch denerfarenheterde sombör
högskoleområdet tasinomolika fakulteterochhögsskolorna

till vara.

högskolenivåpåutbildningKooperativ7.4.5

inriktning flerakooperativ harHögskoleutbildning med
rekryteringsbas fördelsfunktioner fylla.attviktiga som

iforskningscentrum samtdelskooperativa ledare, som
där statsveten-kooperativt nätverkettuppbyggandet av

erfa-dicipliner utbytakanekonomi m.fl.juridik,skap,
Högskoleutbildningenkunskap.utveckla omsamtrenheter ny

stimuleravår uppfattning bl.a.enligtkooperation kan
demokratinsdiskussionlandsbygdsutveckling samt omen

kanmänniskor krafthurochsamhälleti av egenvillkor
kooperationforskningkanframtid. Dessutompåverka sin om

fördelningpå problemgamlalösningarfinna omkanske nya
kapitalproduktion ochöver m.m.produktionen, maktenav

forskningsråd och harDalarnasmedkontaktUtredningen har
pårådet inbjudit rektorernakooperativamedtillsammans

Umeå i Karl-universiteten högskolornasamtochi Göteborg
seminarium.Östersund till ettochFalun/Borlängestad,
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Avsikten seminariet diskuteramed kooperativär huratt
undervisning på högskolenivåforskningoch organise-bör

sådantTill ocksåseminariumett bör lantbruksuniver-ras.
sitetet bjudas in. Vid lantbruksuniversitetet dethar
nyligen inrättats i kooperativ ekonomi,professuren
finansierad lantbrukskooperationen.av

Samhällsekonomiska studier kooperativ utveckling7.5 av

olikasamhällets i utsträckningstörreOm skallorgan
övergå från målstyrningregelstyrning till eller resultat-
styrning krävs uppföljningmetoder för analys, ochnya
utvärdering.

föreslår rådetVi kooperativa tillsammans riks-att med
fårrevisionsverket fördjupade studierutföra antalett om

samhällsekonomiskade konsekvenserna offentligaom nu
åtuppgifter i utsträckningstörre uppdras kooperativ av

olika slag.

Kooperativ statistik7.6

påtalat påVi tidigare bristen kooperativ statistik ihar
mångaSverige. bristen iär besvärandeDen sammanhang,

inte minst i forskningssammanhang. Vi därför attanser
rådet fårkooperativa i tillsammansuppdrag att med sta-

centralbyråntistiska diskutera vilka möjligheter som
finns basstatistik.producera adekvatatt börUppdraget

finanseringäven kostnader statistikpro-omfatta och av
duktionen.

Information kooperation7.6 om

kooperation vi visat brist-ärKunskaperna mycketom som
ocksåfälliga inte bara bland allmänheten blandutan

i offentlig förvaltning näringsliv. Vibeslutsfattare och
föreslår rådet årligenkooperativaatt ordnar elleren
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regionala utvecklingsfonderna,flera konferenser med t.ex.
landstingkommuner, organisationeroch deltagare.som
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SAMMANFATTNING

är värd allkooperativa företagsformenVi att denanser
till närde-unika möjligheterbdeneftersomuppmuntran ger

olikaimänniskor derasinflytande fördirektmokrati och
tjänster, konsumenter,ochproducenterroller av varorsom

Samtidigtoffentliga tjänster.brukareellerboende avsom
frånlösningar detökarkooperativaintresset försom

nivå, vipå finner attsärskilt kommunalsida,allmännas
äridé företagsformkooperationen ochkunskaperna somom

organisationer ochbåde myndigheter,bristfälliga bland
allmänhet.

vår mening mycketenligtärkooperativa företagsformenDen
huvudområden, nämligenföljandelämplig inom tre

utvecklingen den kommu-iledettSom av
kon-ochnärdemokratin brukaredärnala

tjänster ettoffentliga gessumenter av
tjänstervilkadirekt inflytande över

på vilket sättochproducerasskallsom
Möjlighet förproduceras.skallde an-

arbetskoopera-bildapersonal attställd
fåsättutnyttjas etttiv kan perso-som

motiveradintresserad ochnalen sam-mer
effektivi-blir höjdtidigt effektensom

arbetsplatsdemokrati. Där-ökadochtet
informationblir bättreeffektenutöver
kostnadernatill förtroendevaldade om

tjänster.olikaför

utmärktlösningar är ettKooperativa
påbefolkningen lan-mobiliserasätt att

utarmningutflyttning ochdärdsbygden
seviceenskild hotaroffentlig ochav

redovisarViexistens.fortsattabygdens
på befolkningendärbyarexempelett par

någonpå skallvänta attslutat annan
något i händertagit sakenochgöra egna
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vändalyckatsresultatet attmed man
Vår uppfattning är attutvecklingen.

"mil-ianvändbaraärmetoderliknande
bostadsområden för attjonprogrammets"

arbetsplat-invånarnasutifrån behov av
tillmobilisera demserviceochser

framtidstro.handling ochkonstruktiv
ensamstående,pensionärer,gällakanDet

ungdomarinvandrarkvinnor,arbetslösa
m.fl. grupper.

Sverige fögaiArbetskooperativet är en
organisation föranvänd formkänd och av
tjänster. Erfa-ochproduceraatt varor

visar dockfrån länderandrarenheter
mycketfungeraroftaföretagsformenatt

industri- hantverkspro-både ochförbra
tjänsteproduktion. Denförduktion och

demokratiskaorganisationenställerdock
ipå ettmedlemmarnasärskilda krav ar-

ärkanskebetskooperativ gör detattsom
för företagandesvåraste formen somden
därför koopera-attkräverfinns. Formen

speletsär medvetnativets medlemmar om
med-medförsin attivilket turregler

kännaläratillfälle atthaftlemmarna
målentillsammans utarbetaochvarandra

företaget.för

FÖRETAGSFORMENROOPERATIVADEN

vigestaltning attkooperativetssjälva anserBeträffande
innehållet ochkooperativa ar-detviktigare hurärdet

juridiskayttreän denuttrycktillkommerbetssättet
möjligt attfulltsåledes ärdetattViformen. anser

handels-aktiebolag eller ettikooperativt ettarbeta
tillhandahåller visser-lagstiftningensvenskadenbolag.

föreningen,ekonomiskanämligen denföretagsform,ligen en
dekooperativ verksamhet.för somavpassaddirektärsom
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aktiebolagsformbedriva kooperativ ivill ellerverksamhet
måste bolagsordningen respektivei handelsbolag anpassa

så kooperativaöverensstämmer med debolagsavtalet detatt
grundsatserna.

Vi vill kooperativadäremot gärna begreppetrenodla det
sådant. På många håll i börjar "kooperativ"dagsom an-

särskilt inomvändas ochslags honnörsord kommunerettsom
landsting hänvisning till inomgör denoch vad mansom en

tillalternativoffentliga ställasektorn för att upp
förvaltningsform. alltid visstenormal kommunal, Om, man

anledninginte finnasvad talade skulle det kanskeman om
Förhållandettill emellertidinvändningar. är koopera-att

får ståtiv beteckning för alla företeelsersnart sagtsom
frånpå något avvikersätt de gängse det kanformerna.som

organisationsformer inom förvalt-annorlundat.ex. vara
föräldrainflytande inomningen, utvidgat barnomsorgen

behandlingsformer inom psykiatriterapi ellerocheller
omsorg.

kooperativliknandeVi inte fel användadet attanser vara
vårdorganisation behandling,sig iformer eller ochvare

måstevi vill understryka är klarttvärtom. Vad att haman
i meningkooperation egentlig innebärför sig att ettatt

utifrån ekonomisktmänniskor bestämt behovantal ett
isig företagsform tillgodoseför att detsluter samman

alltså utifrånenligt vissaförutsättningar, debehovet
någotkooperativa principerna. användaär änDet annat att

kooperativa principerna fördeeller ett attpar aven
organisatorisktlösa problem.ettt.ex.

UTVECKLINGMOT KOOPERATIVHINDER

på möjligheter tillfinnsVi vill depekasnarare som
utveckling in ikooperativ än alltför mycket trassla oss

vilka utgör synligaregler ellerresonemang om m.m. som
människor vill i kooperativhinder för arbetadolda som
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förbigåsintefrågan helthinderNaturligtvis kanform. om

påsiktevåra tarförslagvill understrykavi snararemen
vilkafrämjas änskallkooperativa företagsformendenhur

dis-viktigliggerändras. detvi bör enregler ansersom
vidfixering regel-båda synsåtten eftersomitinktion de

denkunskapernasig innebär atti ominte förochsystem
känne-ochkunskapersynsättet attkoperativa idén växer.

också främ-företagsformidékooperationen ochdom somom
fruktbarviutvecklingkooperativ merjar vara enanser

framgångsväg.

hinder mottvå huvudgrupperfunnit endetatt avVi har
utveckling.kooperativ

hinderFormella
hinderInformella

andrabestår i ochlagarreglerhindrenformella avDe
stat-antagnaförordningar reglerochförfattningar avsom

myndigheter.kommunalaliga och

attityderbestår inställning ochhindreninformella avDe
både myndig-kooperation hoskunskapbristandetill och om

organisationer olika slag.enskildaoch avheter

mångasärskiltintefinnsfunnit detviEnligt harvad
generellt settsvåra formell naturhinder someller av

företagslösningar.kooperativautvecklingenhindrar av
delfinnasdäremotdetkan enspeciella sektorerInom

huvudsakligen skolansigrörsådan Det omnatur.hinder av
övergå till attvillvissa fallidå handikappadeoch

pensionärer.för atti ställetkooperativi varaarbeta
fysiskaminsta antaletattföreningslageni omReglerna

måsteföreningekonomiskfår varabilda ensompersoner
hinder ävenformellatillocksåfår höra gruppentre anses

förbikommaattmetoderfinnsnaturligtvis fleradetom
problemet.

allt-gå lösa utanattfinns tordehinderformella somDe
regelän-lagstiftningsåtgärder ellergenomgripandeför
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dringar ioch del finns sådanafall redanen förslag
påframlagda eller är väg att läggas.

informella hindrenDe någrainnebär verkliga hinder ärsom
svårareofta angripa.att är inteDet lätt att med rege-

rings- riksdagsbesluteller ändra människors etablerade
inställning attitydoch till olika företeelser. tordeDet

främjadock den kooperativa utvecklingen ledandemer om
inom politik och samhälle i övrigt, inte ipersoner minst

medierna, siguttalar i intresseradeklart stödjandeoch
ordalag.

FÖRSLAG

följandedet redovisarI någravi kortfattat utred-av
ningens viktigare förslag.

Vi lägger fram förslag lag skall göra detom en ny som
tillåtet för sammanslutning ibrukare koperativatten av
form över drivata och offentlig verksamhet. myndighetDen

får sådan ansökan skall pröva i positivdensom en anda.
föreslagna ocksåDen lagen stöd för över vissaatt tager

myndighetsutövande funktioner.

För lösaatt del innebärproblem hinder fören som en
kooperativ föreslårutveckling vi översyn bestämmel-en av

minsta fysiskaantalet bildaserna om kanpersoner som en
ekonomisk förening. föreslårVi också översyn skat-en av
tebestämmelser diskriminerar ekonomiskaden föreningensom
jämfört aktiebolag.med

För främjaatt kooperativ utveckling påinte minsten
föreslårlandsbygden vi bildandetatt lokala kooperati-av

utvecklingscentra uppmuntras. Samarbetetva mellan koope-
rativa utvecklingscentra utvecklingsfondernaoch bör
formaliseras och förbättras.
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påutvecklingscentrumavtal varjebör medStaten genom
tillgångtidinte allmänhetensför kortallt garantera

rådgivningsakkunnig kooperativ företagsbildning.till om

utbildning kooperationUndervisning i förbät-och börom
på undervisningsnivåer. Vialla att deltras tror en

folkhögskolor skall kunna spela roll för koopera-storen
itiv utveckling inte minst folkhögskolornas kurserom

på högskolenivå.undervisningkooperation tillkan kopplas

föreslår fri resursanvändningVi försökgörs medatt det
områdenförsäkringskassan, landsting iför m.fl. fyraAMS,

använda kooperativai skall denlandet. Syftet attvara
sjukskriv-alternativ till arbetslöshet,arbetsformen som

pensionering.ning eller
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BILAGA 1 DIREKTIV

Kommittédirektiv

Dir. 1990:25

En den kooperativa företagsformensanalys utveck-av
områdenlingsmöjligheter nya

Dir. 1990:23

Beslutvid regeringssammantrâde1990-04-19

civildepanementet,anför.StatsrådetJohansson,

Uppdraget
särskild förJagföreslår utredaretillkallas analyseradenkoope-attatt en

områdenrativa utvecklingsmöjligheter olikaföretagsformens ochstudera
försvårarkooperativverksamhet.hinderochproblemsom

Översynen tvåhuvudsyften.skall ha
kooperativaskall utredningenanalyseraden företagsfor-För det första

utvecklingsmöjligheter begränsningar områden före-och samtmens nya
slå nyföretagande.åtgärder främjar kooperativtsom

därvid undersökade kooperativaUtredningen skall speciellt idéernas
bidramöjligheter bådeförnyadenoffentligasektornoch till lokalaatt sam-

påbl.a. landsbygden.Här främstolikaverkanslösningar formeravses av
med alternativtill traditionellkooperativ i samverkan eller kommunalsom

landstingskommunalförvaltning.Särskilduppmärksamhetoch bör ägnas
förutsättningar tillämpassådanalösningar har generellt.att mersom

faktiskaskall utredningenkartläggavilka hinder för-För det andra som
ochföreslåsvårar kooperativverksamhet hurdessaskalluppkomstenavny

förhindrarHärvid faktorer flexibelkunnaundanröjas. avses som en resurs-
ochmellan offentliga kooperativ elleranvändning, samverkan organ

privatverksamhet.Sådanafakto-kooperativverksamhet alternativtillsom
och myndigheterochenskildakan regler attityderhost.ex. organrer vara

otraditionellasamverkansformer.motverkarsom nya
börUtredningen ocksåklarlägga villkorskall vilka uppfylldaförsom vara

föredrajust verksamhetsformen framförden kooperativa är andraattatt
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verksamhetsformer.traditionellamer bi-statligaalternativtillsomfinansieringsformeralternativaFrågorom regibörkooperativiverksamhetuppföljningbehovochdrag avstatens av
också över.ses i lagenändringarnågraövervägainteskall utredningenDäremot

de eko-lagstiftningiellerföreningarekonomiska om1987:667 annanom skattefrågor.behandlaintehellerskallUtredningenföreningarna.nomiska

Bakgrund
finnsproducentkooperationenochetableradekonsument-denFörutom

privatsåväloffentliginomformkooperativinyföretagande somdagdet i ett
verk-"nykooperativa"tusentaletdrygtfinnsUppskattningsvisverksamhet.

bestårdelsNyföretagandetföreningar.ekonomiska avformisamheter av nybil-delsetableradkooperation,inomverksamheterotraditionella avnya ägda sinföretagföreningar perso-samtekonomiska egenfristående avdade
nal.

nykooperativfinnsdaghemmen.föräldradrivnadekända menärMest
handel.kommu-jordbruk,tillverkning,media.kultur.hantverk.inomaven

för-formihandikappade,ochäldre samtvård avochnikationer, omomsorg
boendeserviceisamordnadutvecklingochkooperativhyresrätt avmedsök

vill-företagsformenskooperativaDenlandsbygden.påbostadsområdenoch
huvudbetän-i desskooperationsutredningenbehandladeskor senastav

förslagUtredningenssamhället.iKooperationen1981:60SOUkande
kon-Rådet1983:0.rådetl ärkooperativa ettinrättandettillleddebl.a. av
Dessorganisationerna.kooperativadeochmellan regeringentaktorgan

verksamhetkooperativutvecklingen ge-bl.a.uppgift avnyär uppmuntraatt
rådgivningsverksamhet.lokalstödtillekonomisktatt genom behandlingtill sinanslutning1989ivåren avan-uttaladeNäringsutskottet

utvecklingen231988/89:NUkooperationen attrörandeslagsfrågorm.m.
frånallmänbetydelsefullverksamhetärkooperativbefintligsåväl somnyav intehadekooperativformi ut-Nyföretagandetnäringspolitisksynpunkt.

hasindelvisanfördeutskottet,kunde,Dettaomfattning.önskvärdivecklats
och ikooperativaföretagsformen attdenmotståndvisstiförklaring motett

kooperativalösningarförintresseregionalaochstatligaberörda organensde
låtaskulledärför regeringenförordadeUtskottet attibland har svagt.var.:

områden.utvecklingsmöjligheterpåkooperationensanalys nyagöra aven särskiltverksamhetbordekooperativförsvårarhinderochProblem som
förslagmed utskottetsenlighetbeslutadeiRiksdagenuppmärksammas.

1989:181.rskr.
avsiktvilja ochuttalatsinsammanhang attockså olikaiharRegeringen

fram-Kooperativalösningarverksamheten,denoffentligaalternativ iskapa
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3

inflytandemedborgarnasdirektökaförbådestårhär viktiga bidrag attsom
decentraliseringiförmedelochdemberör ettverksamheteröver somsom

denoffentliga sektorn.

genomförandeUppdragets
Utredarenskall

insti-Kooperativautvecklingscentra.kooperativasamrådamedde lokala- Dagis.VåratServiceföreningenKoop-Servicesamttutet.
lands-myndigheter.berördaochövrigarådetsamrådamed kooperativa-

kommunerochandrating. organ.
boendeservicedelegatio-l 1977:02.glesbygdsdelegationensamrådamed- 1989:01S1988:03.utredningenShandikapputredningen om ser-nen.

Ckonkurrensutredningenstördapsykisktvårdstöd och tillvice. samt
1989:03,

uppdraget,kooperation berörrörandedel forskning somta av- jämställdhetsper-sinaförslageffekternaredovisa ettanalyseraoch urav-
spektiv.

samtliga särskildaochkommittéertill utre-kommittédirektivenbeakta- och angå-1984:05dir.inriktningutredningsförslagensangåendedare
dir.utredningsverksamheteniEG-aspekterbeaktandetende av

1988:43.
utgången oktober1990.föreslutförtArbetet bör avvara

Hemställan
bemyn-regeringenanförthemställerjagvadjagMedhänvisningtill attnu

kooperativaärendenuppgift föredrastatsråd tilldet hardigar att omsom
frågor

kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -
kooperativaföretagsfor-analys den19 meduppdrag göra1976:l att aven- ochområdenochstuderahinderutvecklingsmöjligheter pro-nyamens

verksamhet.kooperativförsvårarblemsom
åtoch biträdesekreterarebesluta sakkunniga. annat utre-experter,att om

daren.
belastabeslutar kostnadernaskallregeringenjagVidarehemställer attatt

Utredningaranslagtrettondehuvudtitelns m.m.
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4

Beslut
bifallerövervägandenochföredragandenssig tillansluterRegeringen

hemställan.hans
Civildepartementel
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STÖDFORMERBILAGA 2 ARBETSPOLITISKA

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PM
Arbetsmarknadsenheten
Agneta Spetz 1991-02-18

STÖDFORMERARBETSMARKNADSPOLITISKA

Ersättning till individen1.

frånErsättning erkänd arbetslöshetskassa eak1.1

Dagpenningens tidigarestorlek är beroende av
årarbetsinkomst. ärbeloppet för kr.Max. 5431991

idag fem dagar veckan.per

arbetsmarknadsstödKontant KAS1.2

årbeviljas inteöverdem är och ärKan 20som
i arbetsvillkoret.medlemmar eak uppfyllermen som

iärBeloppet f.n. kr. dag fem dagar veckan.191 per

båda bidrag skattepliktiga sjukpenningsgru-är ochDessa
ndande.

Utbildningbidrag.1.3

Dagpenningen likaär stor det belopp kursdeltagarensom
varit berättigad till vidför heltidsarbeteskulle ha
frånersättning lägsterkänd arbetslöshetskassa, docken

i beviljasBidragetkr. dag fem dagar veckan.326 per
den som

frånvillkoren ersättninguppfyller för eak eller1.
frånuppburit ersättning läng-har eak under den2.

ersättningtid Dagpenningkan lämnas. lämnassta medsom
till inte berättigad tilldag är dag-kr den326 per som

penning enligt första stycket men
år,har fyllt eller1. 20

vårdnadenhar eller fullgör2. om un-derhållsskyldighet mot eget barn. I
dagpenningenärandra fall kr.230 per

dag

särskilt bidrag kursavgifter,betalas studiere-kan för
läromedel.ochsor

skattepliktigtUtbildningsbidraget är och ATP-grundande
inte sjukpenning- semesterlönegrundande.ellermen

åtgärder:följandeUtbildningsbidrag gäller för bl.a.
arbetsmarknadsutbildning-
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vidgad arbetsprövning VAP- inskrivning vid arbetsmarknadsinstitut Ami-
Bidrag till arbetsgivare2

Beredskapsarbete2.1

fårStatliga arbetsgivare ersättning med %, kommuner100
stödområdet% ioch kommuner60 % och70max. max. en-skilda företagare i% lönekostnaderna50 högstmax. 6avmånader.

långtidsarbetslösa.Rekryteringsstöd2.2 för

statsbidrag beviljas arbetsgivaren motsvarande högst 50
% lönen lönebikostnader månader.högstunder+av 6

Förhöjt rekryteringsstöd invandrare.2.3 för
Statsbidraget till arbetsgivaren är % de50-85 tota-av

fårlalönekostnaderna invandraren lämna arbetet förom
några bibehållenatt studera svenska timmar med lön.
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Utbildning i företag2.4

behåller sinanställde lön. Arbetsgivaren anordnarDen
fårutbildning ersättning utbild-med kroch 40 per
utbildningskostnaden.ningstimme Bidragetför för mot-

prestationerhar rekryteringsutbildningslopats förutom
tekoindustrin.till

Introduktionsstöd arbetshandikappadeför2.5

fårArbetsgivaren ersättning % lönekostnadenmed 90 av
arbetsuppgif-högst timmar introduktion iunder för960

terna.

Lönebidrag arbetshandikappadeför2.6

fårArbetsgivaren tillersättning % lönekost-100 avupp
på arbetsnedsättningennaden beroende hur är.stor Dessa

budgetåretföreslåsflexibla lönebidrag fr.o.m. 1991/92
pågår i vissa län.gälla hela försöklandet. F.n.

Skyddat arbete2.7

offentliga arbetsgivare bi-För skyddat hos kanarbete
utgå inklusivehögst lönekostnaden lö-drag med %75 av

nebikostnader.

utgårstatsbidrag till Stiftelsen täckandeSamhall för
i vid verkstäderna för sky-merkostnader verksamhetenav
arbetshandikappade företagsgruppensddat arbete för samt

fastighetsförvaltning.

Starta-eget-bidrag2.8

tillskott tillBidraget är avsett att ettvara en nys-
fårrörelseidkares försörjning. Bidraget lämnastartad

till arbetslösa som
århar fyllt 201.

offentliga arbetsförmedlingensöker arbete den2. genom
få lämpligtinte kan ett arbete och3.

någonlämpligeninte erbjudasbör arbetsmark-4. annan
åtgärd.nadspolitisk

får tillBidrag bedöms halämnas endast dem godasom
förutsättningar bedriva verksamheten dennaatt och om

få tillfredsställandebedöms lönsamhet.en
pågårJämtlands län försöksverksam-Norrbottens ochI en

innebär riskerarävenatt arbets-het personer somsom
beviljas starta-eget-bidrag.löshet kan

bidrag beviljaskan arbetstagare har arbeteDessutom som
risk bli iinte löper arbetslösa, de falloch attsom

får återbesättaarbetsförmedlingen bidrag-den plats som
är anmäldlämnar, med arbets-stagaren en person som som

på förmedlingen.lös

Näringshjälp2.9
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åtgärderinte kan beredasHandikappade andrasom genom
beviljaspå reguljära kanarbetsmarknaden,denarbete

Bidraget ärnäringshjälp företag.för att starta eget
maskiner el-för och verktygtäcka kostnaderattavsett

för-börjaför verksamhetkostnad attler som egenannan
etagare.

fårNäringshjälp gemensamtlämnas flera personer som
Bidrag lämnas medföretagare.börjar verksamhet egnasom

villkoreninte uppfyllerhögst kronor.30 000 Den som fåfå enligtstarta-eget-bidrag punkt kan2.8för att
ytterligarebidrag kronor.med 00012
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BILAGA 3

OlssonJan

REDOGÖRELSEFÖRSAMMANFATANDE ITALIENSK OCH SPANSK ROO-
PERATION

ITALIEN

Bakgrund

Italien finns registreradeungefärdetI koope-160.000
överrativ. Inte alla är verksamma. emeller-har100 000

erhålla skatteförmånertid gjort anmälan för att och
många någon gång årennästan lika har under de senaste

årsredovisning.inlämnat erfordrad

miljoner italienarebetyder fleraDet att är medlemmar
kooperativ.ettav

kooperativaenskilda företagen självständigaärDe helt
innehållfatta beslut inomatt verksamhetens och formom

lagstiftningen. vanligtför är dockDet att koope-ramen
rativa sig i konsortierföretag sluter för attsamman

effektivt utnyttja sinakunna för sig begränsa-mera var
exempelvis bedrivade kan handlaDet attresurser. om

försäljning organiseraeller attgemensam om gemensam
tillverkning.

Åtskilliga någonkooperativa tillhörföretag dessutom av
Tvåhuvudorganisationerna. dominerar;de fyra dessaav

Konfederationen. finnsoch I Lega de största före-Lega
enskildahar flesttagen och medlemmar. Konfede-Lega I

rationen finns företag, iflera dessa är mindremen
storlek.

imedlemsföretag slutetAntal 1988av

Konfederationen 23.200
17.300Lega

AGCI 5.200
2.400UNCI

kooperativa företagens val huvudorganisation hän-De av
italienskamed det samhällets traditionellasammanger

blockmönster.
kooperativasamlas vänstern dvs de företagI Lega som

socialister kommunister.domineras och finnsIblandav
ocksådär

partier,för särskiltföreträdare andra lilladet repu-
blikanska partiet visst inflytande.har ett

inomKonfederationen finns den katolska sfären äroch
således tvåkristdemokratiskt präglad. övrigastarkt De

sin politiskaorganisationerna anknytning tillhar de
tvåmindre partier finns utanför de stora blocken.som
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också praktiskai huvudorganisation harMedlemsskapet en
får hjälpkooperativa stödföretagen ochskäl. De av

nybildadeviktigtvilket är särskilt förolika slag,
ocksåHuvudorganisationernas uppgiftkooperativ. är att

tillekonomiska behövande koopera-mobilisera resurser
både viamedlemsföretagtiva och deföretag hos andra

finns.offentliga finansieringskällor som

italienska grundlagenDen

Utgångspunkten lagstiftningitalienskaför den som reg-
italienskakooperationen finns i grundlagelerar den n.

artikel kooperationens samhällsroll:fastställsI 45

sociala funktion"Republiken kooperationenserkänner
privatömsesidigvilken är karaktär och utan speku-av

Lagstiftningen lämpligastelationssyfte. medska medel
lämpligafrämja utveckling samtoch dess genomgynna

kontrollåtgärder säkra karaktär och syfte".dess

erhållitkooperativa företagsformen ett eget ut-Att den
på kooperationeni stödberor det hargrundlagenrymme

ideologiska kooperativablockgränserna.tvärs över de De
politiskaprinciperna i läger. Stödet tillallaomfattas

italienskakooperationen förstärks de storaatt treav
kristdemokratiska,politiska partierna det kommu-det- sin inistiska socialistiska har bas de bredaoch det -

folklagren.

tillämpningentolkningen grundlagenskorthet är ochI av
följande.bestämmelser

Åtagandet inteitalienska "republiken"för den avser
lagstiftningnationell ärutanenbart genomförandet av

intressenkooperationensallmän bestämmelse attomen
myndighetsutövning rättspraxis.ihävdas ochska

framgår kooperationen pri-är endagrundlagen att denAv
socialekonomiska ha fun-företagsformvata anses ensom

ktion, vilken stödjas och skyddas staten.ska Dennaav
tvåfunktion i kriterier; ömsesidighetpreciseras och

frånvaro spekulationssyfte.av

kriterierkooperationen uppfyller dessa behandlas denOm
förmånligt tilloffentliga. Motivet positivadendetav

kooperationendiskrimineringen är ett kol-att ses som
lektivt iför hävda deuttryck att svagare grupperna

kooperativtbildatha ett före-attsamhället, genomsom
påmaximera avkastningensträvar eftervarken atttag

uppnå möjligakapital företags-högstasitt eller att
vinst.

kooperativa ramlagstiftningenDen

Ömsesidigheten italienska koopera-för denär grunden
lagstiftningen.tiva

lyder:Lagtexten
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ömsesidigtföretag har konstituera"De ett syfte kansom
sig kooperativa företag med obegränsad eller begrän-som

ansvarighet."sad

såpreciseraslagkommentaren ömsesidigaI det syftet
här:

frånkooperativa skiljer"De företagen sig andraklart
allmänna sigföretag dvs skillnadbolag. grundarDenna
på kooperationens förhärskande ömsesidiga vilketsyfte
består erhållai i organisationenmedlemmarnaatt ska

påtjänstereller arbetstillfällenellervaror gynnsam-
villkor än marknadens medan de allmänna bolagensmare

uppnåsyfte är sinatt förmögenhet och fördelagenom
vinster."

frå-övrigt lagstiftningen tekniskaI tar ett antalupp
kriterier kooperativets bildande,handlar förgor som om

rättigheter skyldigheter,medlemmarnas och den demokra-
tiska organisationen, ledning myndig-och kontroll samt
hetsregistrering.

måletömsesidigakan nämnasDet att det för verksamheten
framgå kooperativetsska klart Förstadga. att dettaav

mål minstaska kräver visstuppfyllas lagen antalett
i nio,medlemmar; normalfallet

när gäller arbetskooperativdet tävlaska of-men som om
fentliga minst ianbud krävs medlemmar och ett konsu-25
mentkooperativ medlemmar.50

tillär lireandel begränsad högstInsatsen 100.000per
lägstkronor och kronor. Medlemmen kan500 255.000

inneha nominelltandelar högstamotsvarande ett belopp
på miljoner, i arbetskooperativen miljonerdock20 30
lire sin in-100.000 kronor Oberoende150.000resp av

medlemmen röst.sats bara en

kooperativa iBolag och företag medlemmarkan ettvara
kooperativ insatsermed obegränsade bolagsmedlemmar-men

aldrig i intemajoritetkan eftersom dena vara upp-
fyller det grundläggande kravet
på ömsesidighet.

kooperativa sektorernaDe

åttalagstiftningen finns olikaEnligt det koo-typer av
på ändamålperativa företag beroende och verksamhet. I

vissa skiljer sigavseenden lagreglerna.

åttaregistrerade i iAntalet företag de sektorerna var
slutet 1988:av

Konsumentkooperation 8.200
Arbetskooperation 34.600
Jordbruk 23.900
Bostadskooperation 68.300
Transportkooperation 2.200
Fiske 1.400
Kreditkooperativ 1.100
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Blandade 18.500

registrerade kooperativ80-talet ökade antaletUnder med
ökningen inomskedde sektorernaDen stora40.000. ar-

betskooperation kooperativ.och blandade Den senare gru-
består kooperativa inte klassi-företag kanppen av som

ficeras enligt gängse regler eller har blandadsom en
bådeexempelvis jordbrukskoo-verksamhet att det är ett

arbetskooperativ. italienskperativ och "glesbygd"ett I
vanligt jordbrukskooperativetsär verksamhetdet att
på såutvidgas utjämnasätt säsongva-detta kanatt man

återbjudariation i sysselsättningen och andra arbeten
medlemmarna.

Statligt spridning kooperativa ideernastöd för deav
från statliga tillstödetfastställer detlag 1971En

spridningkooperationen. handlar de koopera-Den om av
arbetsministeriet tilltiva ideerna. Där sägs haratt

uppgift främja:att

kooperationens utveckling- kooperativa ideernaspridning de kurserav genom- företagsledningen inomkompetensutveckling koope-av-rationen

tillgenomförs läggs största de-för att lagenAnsvaret
på kooperativa huvudorganisationerna.de formlen Denna

privatoffentligtför och ärsamverkan mellan ett van-
ligt i italienska samhället.fenomen det

kooperationenEkonomiskt tillstöd

främja kooperationensenligt grundlagen ut-skaStaten
veckling lämpligamedel.med

statligaTraditionellt stödet handlatdet atthar om
erhållitjämförtkooperationen med andra företagsformer

avgifter.lägre Konkret harskattelättnader och betalat
påskattebelastninginneburit medlemmarnaslägredet en

på åter-viss skattefrihetekonomiska insatskapital och
bäringen. kooperativa företagen betalthar dessutomDe

på myndighetstillståndolikaavgifter och skatterlägre
registreringar.och

Marcora-lagen

utvecklingfrämjar kooperationensitalienska statenDen
krediter försärskilda öronmärkta avsedda enbartgenom

administreradeskrediterkooperativa företag. Dessa
difrån Nazionalebörjan statsägda Lavoro,BNL, Bancaav
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Italiens sigstörsta bank, inom särskildhar koo-som en
perativ avdelning.

mamngivenMarcora-lagen Legge Marcora, efter en sena-
ytterligare finansieringsmöjligheterskapadetor för

kooperationen. inrättades kooperativDels fond, Fon-en
för stödja kooperationensatt konkurrenskraft,cooper,

dels skapades finansieringsinstrument för göraattnya
möjligtdet för anställda krisdrabbadede överatt ta

företag eller för arbetslösa bilda kooperativ.att nya

Arbetskooperationens samorganisation inom harEG, CECOP,
föreslagit italienska bliatt den Marcora-lagen ska en
förebild för EG-direktiv.ett

Foncooper

Målgruppen för kreditgivning iärFoncoopers första hand
två år pånybildade kooperativ med ä Allatre nacken.

kooperativa bostadskooperationensektorer utom kan an-
särskilda krediter.söka dessaom

påerhöll tillskott miljarderFonden lireett 45090
miljoner vidkronor tillföllstarten. Dessutom amorte-

på uteståenderingar räntor tidigareoch särskilda kre-
ditgivning till kooperationen kreditgiv-fonden. Fondens
ning enligt lagstiftningenhar flera syften:

ökad arbetskraftsproduktiviteta och/eller sysselsätt-
ning

varukvalitetb bättre

rationalisering inom detaljhandelnc

oförmånliga lånkonverteringd tillupp procent50av

strukturrationalisering i inklusivee större skala om-
skolning personalav

maximala kreditbeloppetDen vad de projektavser som
inom uppgårfaller de fyra först nämnda kategorierna

till miljoner lire miljon kronor.200 1 gällerVad
gåstrukturrationalisering inkan tillfonden med 2upp

miljarder lire miljoner10 kronor

Krediterna i tillgångar.säkerhet kooperativetsmotges
år frågaKredittiden iär högst maskiner8 och utrus-om

år.tning, i övriga fall är den Amorteringsfriheten12
år.respektiveär 1 2

uppgår tillRäntan högst marknadsräntan.50 procent av

Nykooperativt finansiellt stöd

höga arbetslösheten tillDen under 80-talet ledde nya
initiativ för sysselsättning. kooperativaatt skapa Den

viktigföretagsformen ispelade roll sammanhanget.en
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ocksåinnehöllMarcora-lagen särskilda bestämmelser "om
brådskande åtgärder bibehålla sysselsättningsni-för att
vån". påi första inriktatMedan Foncooper hand attvar
införa teknik strukturomvandlingoch genomförany en
inom existerande kooperationenden bestämmelsernavar omåtgärder påsysselsättningsfrämhjande inriktade stö-att
dja bildandet kooperativ.av nya

Finansieringen kooperativende hade pelare;treav nya
de arbetslösa, kooperativt finansinsti-och ägdastaten
tut.

blivit permitteradeAnställda avskedade eller ellersom
erhållerpermitteringhotas enligtavsked ellersom av

förmånliglagen finansiering bildaför att ett koopera-
tiv.

Medlemsinsatsen i kooperativet miljonerhög; lireär 4
inbetalasdvs kronor vid bil-20.000 hälften skavarav

dandet.
avgångs-Medlemsinsatsen emellertid utgöraskan detav

vederlag eller del detta den anställde har rättav som
till sinnär han anställning.slutar

avstå frånkan den anställde arbetslöshetser-Dessutom
sättning. motprestation bidrag tillstatenSom ettger

på årskooperativet belopp högstett motsvarar tresom
arbetslöshetsersättning.

kooperativa finansinstitut ägs arbetskoopera-De avsom
tiv statliga bidragetspelar nyckelroll. kanali-Deten

uppgånämligen via Bidraget intedessa. kan dockseras
gångertill finansinstitutetshögre änett belopp tre

kapital.eget

sysselsättningskrisen i mittenAtt 80-talet först ochav
industriarbetarnafrämst motivet tilldrabbade attvar

fick priviligierad möjlighetdessa att omvandla deen
i till kooperativ.företag de arbetade

till nykooperativenmedel förfogande förstodDe som
uppgick vid till miljarder lire miljonerstarten 45090
kronor dvs detsamma för Foncooper.som

Ovrigt finansiellt stöd

ocksåitalienska särskilda bidragstatenDen ochger
krediter "främjande utvecklingochsom avser av un-

i Syditalien."gdomsföretagande denna landsända ärI ar-
dramatiska.betslöshetstalen

från särskilt inriktadär ärlag 1985 motDenna som un-
gdomskooperativ inom jordbruk, industrimed verksamhet

turism.och

Vid bedömningen prioriteras projekt innebär intro-som
duktion teknik. detta sammanhang särs-I tarav ny man
kild till produktionen till substitutionhänsyn lederom

frånimportvaror icke-EG-land, energisparande ellerav
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organisatoriskavanceradatt använda teknikom man avser
försäljningför administration.inomoch

tillgångKonsumentkooperationen tillhar haft subven-
tionerade krediter kreditramsedan gäller1975. Denna
inte ocksåenskildabara konsumentföreningenden utan

"konsortium"ett föreningar.av
Krediterna investeringar iska användas till lokaler och
utrustning.

För rationalisera, moderniseraatt datoriseraoch den
kooperativa detaljhandeln i Syditalien sär-statenger
skilda bidrag. 1988

största ekonomiskaDet till kooperationen till-stödet
faller emellertid jordbruket. jordbrukskooperativaDe

erhåller lågföretagen tillförskott ränta inommycket
femårsplanerför de upprättar för produktio-ramen man

nen.

generösa till kooperationen inom jordbruks-Det stödet
påsektorn sannolikthar positivhaft effekt deen nya

kooperativ vuxit italienskifram bergsbygd ochsom som
inte ocksåbara är inom jordbruketverksamma utan som

områden.inomhar verksamhet andra

koogerativenDe nya

kooperativ bildas i Italien varjeEtt stort antal nya
år. många gångerkooperativen tillkommit inomNy- har

områden.otraditionella

bådekooperativen varitDe har ett uttryck för attnya
fåenskildalösa den människans behov arbeteatt ettav

utnyttja sinaoch kunna yrkeskunskaper och för lösaatt
samhällsproblem gällt miljö, social fritidsom omsorg,

kultur.och

Framväxten ungdomskooperativende sk under 80-taletav
visar kooperationensden utbredning. Utvecklingennya

påstöddes offentliga olika idet sätt för att syfteav
åt år.skapaatt arbete ungdomar mellan och18 29

italienskaBakgrunden högaden ungdomsarbetslöshe-var
inte utbildadedrabbar sämstten. Denna bara de grupper-

också i utsträckningutan mycket de högutbilda-storna
de.

frånstudie visarslutet 80-talet attEn 70 procentav
ungdomskooperativen inom tjänstesektorn.etablerasav

säljer sina tjänster till offentlig förvaltning,Man
till till enskildaföretag och personer.

fårnybildade kooperativen stöd de kommunala ochDe av
regionala myndigheterna offentligöronmärktgenom upp-

områdenhandling inom olika fritid, socialt kultur,ex
anläggningsskötsel.ochomsorg
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områdetPå sig nykooperativendet kulturella iengagerar
bibliotek, bio,bokhandlar, kulturcentra, radioteater,

vård restaurering historiskaochsamt byggnadsverkav
minnesmärken.och kulturella

skolområdet organiserar kooperativendeInom kursernya
pedagogiska hjälpmedel.produceraroch

ocksåsköter hemhjälpdaghem och förskolor,De och van-hälsovård.lig

ocksåkooperativen sig inom fritids-De engageradenya
sektorn rekreation-och tog för lunchmatsalar,ansvaret

såsomsanläggningar turistanläggningarsporthallar, och
ridstall mm

ocksåkooperativen privatade konkurrerar medMen nya
på traditionella tjänstemarknadenföretag säljerden och

tjänster inom revision, tekniskavancerade data, reklam,
ekonomiskoch konsultverksamhet.

Kvinnornas iantal har ökat märkbart och med den nya
kooperationens Traditionelltframväxt. nämligenfanns
kvinnorna i i inom jordbruketförsta hand säsongarbete

i okvalificerade inom arbetskooperativaoch yrken och
konsumentkooperativa företag.

tilltill kvinnor ledningenhar och med valts förNu
socialakooperativen inomflera de det kul-ochav nya

området.turella
långt till verklig jäms-fortfarande är det kvarMen

kvinnornatälldhet föreftersom det mesta fortfarande
utbildningsämre än männen.har

Kooperativ inom socialaden sektorn

privata inslaget i italiensk social har all-Det omsorg
tid varit katolska kyrkan, dess prästerstort. ochDen
församlingsmedlemmar sig.har engagerat

Från"Privatiseringen" sociala ökar.den sektorn bör-av
privatpersonerfrämstjan det först ochhandlade om som

frivilligt social ersättning.med utanarbetade omsorg
emellertid initiativen blivit struktureradeharNu mera

kontinuitet kvalitet.högreoch Därförför garanteraatt
kooperativa störreföretagen alltspelar de roll.en

politikerna.sanktionerats pri-Utvecklingen har Detav
ståttalternativet varit tilldethar enda budsvata som

förmåttoffentliga inte till-sektorn atteftersom den
lång tidhar kommunerna underbehoven. Dessutomgodose

anställningsstopp.haft

offentliga moraliskamyndigheter förutomhar deterörda
tjänster kooperativa tillde företagenstödet köpt av

marknadsmässiga villkor. iVerksamheten regleras ofta
sjukvårdsdistrikt italienskadenmellan kommun,avtal

sjukvårdenmyndighet förregionala ellersvararsom
koonerativt företag. bestämmerregion berört Avtaletoch
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innehåll tjänsterersättningoch för de utförs. Sam-som
manfattningsvis kan säga att kommunalpolitikernaman

ochstyr skapar för verksamheten medan dennaramarna
genomförs i privat regi utanför den kommunala förvalt-
ningen.

synvinkellegal företräds "privata"Ur det alternativet
två associationsformer, dels kooperativaden företag-av

föreningen.sformen dels

Utvecklingen har skapat ramlagstiftningett behov av en
för bättreatt kunna socialaspelreglerna för denange

isker kooperativaden företagsformen.omsorg som

socialaden urskiljer iInom sektorn Italien treman
olika påkooperativ. Klassificeringentyper berorav

ändamålkooperativets vilket i sin bestämmertur medlem-
skretsens utseende.

Sociala tjänstekooperativ cooperative di servizi1.
sociali

sociala tjänstekooperativen enligt italienskaDe är lag-
regler arbetskooperativa företag. Medlemmarna sinhar

området.utbildningyrkesverksamhet inomoch socialadet
bildat kooperativet iharDe syfte sigatt skaffa arbe-

upprätthålla sinate, och förkovra yrkeskunskaper samt
erhållaför ekonomisk ersättning sittatt för arbete. De

erbjuder sina tjänster till offentliga enskildadet och
uppnå mål.för sittatt

Kooperativ för social solidaritet2. cooperative di
solidaritá sociale

Ändamålet med denna kooperativtyp är soli-att medav
dariteten människorgrund socialsom ge omsorg.

målet.utförs i kooperativetarbetetGenom uppfyllssom
i tillArbetet är sociala tjänstekooperati-motsats det

målinte i sig.vet ett

Kooperativen social solidaritetför sitthar iursprung
frivilligarbetet och har blandad medlemskrets. Med-en

frivilligarbetande också bestålemmarna kan vara men av
i kooperativet.medlemmar arbetarsom

finns drygt kooperativDet 1.000 denna typ, denu av
i Italien.flesta är huvudsakligenDe arbetskoo-norra

perativ kooperativ.eller blandade trettiotalEtt är
jordbrukskooperativ.

kooperativa företagsformenDen medlemmarnases av som enåstadkommarationell organisation för socialatt omsorg,
inte för ekonomisk vinning.att arbete eller Dege som

kooperativets iverksamhet är första intehandgynnas av
människor,medlemmarna utan de medlemmarnasom engage-

sig hjälpa.för attrar
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italienska parlamentets utskott förDet arbete soci-och
trygghet har lagförslagal utarbetat ett för att ge en

för i kooperativ.verksamheten dessaramny

Enligt förslaget kooperativetska syftet med vara
sociala integrationen socialtden Fy-av svaga grupper.

psykisktsiskt och handikappade, missbrukare narkoti-av
svårka och alkohol, äldre, familjesitua-barn med enex-fångartion, nämns.

består bådeKooperativet medlemmar utför avlönatav som
för kooperativets räkningarbete frivilligarbe-och avfårej ersättning sina tjänster.tare för försla-Isom

uttryckligensägs kollektivavtalget att och arbetsrätt
fråninte gäller för de bortsett reglernasenare om ar-

yrkessjukdom.betarskydd och

Frivilligarbetarna i minoritetska bland medlemmar-vara
na.

råder uttryckligt vinstdelningDet ett förbud inommot
Överskottetkooperativet. finansieraska socialaden

återbetalasverksamheten. tillInsatsen nominelladet
vidvärdet dödsfall upplösningeller kooeprativet.av

Eventuellt överskott vid upplösning tillfaller till-engångarna kooperativandra liknande slag.av

kooperativIntegrerade3.

integrerade kooperativet klassificerasDet ett "a-som
rbetskooperativ" därför att ska medlemmarnadet arbe-ge

bestårekonomisk vinning.te och Medlemskretsen emel-
bådelertid socialarbetareyrkesverksamma ochav av per-

fysiska psykiska handikappmed och samt dessassoner
anförvanter.

svårigheternaBakgrunden till kooperativdessa är dels
åtmed skaffa handikappade avinstitutio-att arbete dels

vården.naliseringen psykiatriskaden slutnaav

Enligt tillförslaget lagstiftning minstska 40ny pro-
arbetsförmåga.cent medlemarna ha begränsad Förav en

arbetsförmågantredjedel dessa ska mycket ned-av vara
minstsatt, procent.70

kooperativets integreraär alkoholisterOm syfte att
eller narkotiskamissbrukare i arbetslivnormaltett ska

medlemskretsenminst sådanahälften utgöras med-av av
lemmar.

hälsovårdsdistriktRegioner, kommuner och kan göra un-
till allmänna upphandlingsbestämmelsernadedantag och

ingå särskilda upphandling tjä-avtal de ochom av varor
kooperativ.produceras dessanster som av

Brukarsamverkan

Italien brukarkooperation ihar eller brukarsamverkanI
sociala i sin i pensionä-den första hand basomsorgen
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fritidsverksamhet.självförvaltade skerDennarernas
Pensionärernafrivilligarbetet grund.medofta sva-som erhålliti lokaler desjälva för verksamheten avsomrar på Självför-sätt.kommit över annatellerkommunerna

koloniträdgårdarockså pensio-valtningen gäller de som
sköter.när anlägger och

fritidsverksamhet brukarsamverkan mycketövrig ärI van-
kooperativ huvudsakli-organisationerlig ochoch svarar

i italienska samhället.detför denna sektorgen

regionernaitalienskaDe

åtagandeinteinnebär ettbarabestämmelserGrundlagens
statligalagstiftningsmakten dennationella ochdenför

de lagari lika hög styraförvaltningen gradskautan
påförsamlingarnapolitisktstiftas valdadeavsom förvaltni-åtgärdernivå regionaladenregional deoch

genomför.ngen
"särskildbestår medregioner, femItalien 20 varavav

status".
ilagstiftande kompetensenligt grundlagenharDe senare lagstiftafrågor. regionernaövriga kankooperativa De

hälsovård, jordbruk, han-turism, handel,bland annatom småindustri yrkesutbildning.och samttverk

alla deemellertid intehindrar attbegränsningDenna
tillstödbetydelsefulltregionernaitalienska ettger både ekonomis-kooperativa Detta skersektorn.den genom påståsjälvaupphandling. kanverketbidrag och Ika man

kooperativaregioneritalienska deflestadeatt gynnar
kooperativa före-företag.framför andra Deföretagen

villockså ställning närpriviligieradhar mantagen en åbero-offentliga sektorn.privatisera den Mandelar av
socialakooperationens grundläggandei sammanhangetpar

karaktär.

tvåbestår principilagstiftningenregionala avDen
till koo-dengenerellt stödhandlarDentyper. ena om spridningutvecklingenperativa bland annat avgenom

ocksåutbildning. taStödet kanidéerkooperativa och
såsom bildar "koo-organisatoriska uttryck attsig man

nivå.påråd" regionalperativa motsvarandeeller

lagstiftningenbestår i attandra typenDen man genom områdeninomsärskild roll dekooperationentilldelar en fiske,jordbruk, handel,inflytande;regionen harsom också hälsovård, socialsmåindustri och hantverk men
ungdomssysselsätting.ochomsorg

kooperativaemilianska modellenDen

Italien koope-i mellerstaochär främstDet somnorra
sigregionerna utmärkervuxit sig Blandrationen stark.

särskilt Emilien-Romagna.
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kooperationen betydelsefullregion spelardennaI en
viktigt människor samverkarattärIdén detattroll. om assozianismo.djupt rotadsina ärlösa problemför att

iframgår regionens stadgar,bland annat somDet egnaav
regiona-vid för denliknas grundlagkannärmastedet en

förverkligaregionen skaförvaltningen. sägsDär attla
utvecklingen blandsociala annatekonomiska ochden

attgenom

utvecklingenfrämja av- harspekulationssyfte ochkooperation utan som enen-- funktionsocial
ejlivetekonomiskainomföreningsverksamhet det som-- vinstintressendrivs av

småföretagochhantverk--
förändring dis-konsumentintressetfrämja avgenom en- småföretagens organisa-särskilttributionen gynnarsom

konsumentkooperationentioner och

självförvaltningtillinitiativ syftaralla somgynna- ekonomiska verksamhetersociala ochav

frånramlagstiftningen kan ettkooperativa 1990 varaDen
på sinregionenåskådningsexempel utövarhurintressant

funktion.lagstiftande

pååberopar sig grundlaglandetsfrämstFörst och man
regionens stadgar.och

kooperationenåtar stödja utvecklaochsigRegionen att
åtgärder:olikagenom

yrkesutbildningKompetensutveckling ocha
företagledningsfrågor ochstärkarådgivning för attib

kooperativa företageniserarational de
tillgångenrådgivning underlättaför attfinansiellc

fi-kooperationenspå samordnaför attkredi ochter
nansieringsbehov

såteknik produkter attochspridning pro-d nyaav ny
konkurrenskraft ökarduktivitet och

feasability-studiermarknadsundersökningar oche
utvecklingkooperationensforskningf om marknadspotential ochkooperationensfrämjandeg av

export
produktionstekniskorganisatorisk ochfinansiell,h

rådgivning

påsig koop-förlitar att degenomförandetvad manavser tillsjälva del skahuvudorganisationerna storerativa
uppnå finansieraochdettaattsyfteansvaret.bära I

dessaavtaldärförregionen medsluterverksamheten or-
ganisationer.

följande fyraprojekt efterprioriteravillRegionen
kriterier:
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innovationer inom teknologi produktionsorgani-och-sation
miljövänliga produktionsmetoder- social inriktning- förstärkning regionalt områdenutsattaav-

Via inrättadeslagen olika institutioner:flera nya
För bildadesdet första "Commissione regionale laperCooperazione" rådregionalt-ett kooperativt före-med-trädare för myndigheter, kooperativa organisationer,
företagarföreningar fackligaoch organisationer.
För det andra skapades regionalt informationsorganett
för emilianskaden kooperationen ärsyfte att samlavarspå sig bred kunskap kooperationens utveckling.en om
För det tredje bidrog regionen till låne-att grunda ett
garantiinstitut tillsammans kooperationen.med Genom
institutet upplåningenunderlättas för enskildade koo-
perativa företagen eftersom kan ställaman gemensammasäkerheter. Samtidigt lånevolymenökar blir billiga-och
re.

För fjärdedet bildade regionen och kooperationen enstiftelse för studier, seminarier histo-ochsom svarar
riskt arkiv.

emilianskEn intresselag är lagenannan av om sys-åtgärder,selsättningsfrämjande kom första1987. Isomåtgärdernainriktashand gentemot kooperationen och an-dra samverkande företagsorganisationer exempelvis hant-
småföretagarföreningarna.verks- och

erhållerlagenGenom ungdomskooperativen startbidragett
investeringsbidrag. Bådeoch ett initialstödet inve-och

uppgårsteringsbidraget till högst 70 verkli-procent av
kostnader dock högst miljoner lire100ga 500.000 kro-

nor.

För berättigade måsteatt till stöd ungdomskoope-vara
bestårativen till minst 60 procent medlemmar mellanavår.18 och 29

stödet till projekt påuppfyller kravges som
nivåtekniskhög-

sysselsättningseffekt-
kvinnlighög andel- integration i arbetslivetav svaga grupper-

SPANIEN

Bakgrund
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Spanien präglas stark nykooperativ utveckling,av en som
tillskrivas skäl.flera Francoregimenskan Efter fall

påpolitikeninriktades den spanska befästaatt demokra-
åter-Kooperationentin. i demokratiskablev del denen

ocksåvilket iuppbyggnaden, befästes den spanska kon-
stitutionens artikel offentligasäger "detatt129.2 ska
främja kooperativa via lämplig lagstiftning".företag

ocksåSpanien kooperativ traditionhade tidensedanen
på.inbördeskriget tillbakaföre att falla spanskaDen

dåkooperationen istarkastede Europa. Tra-var en av
ditionen vidare diktatu-kunde föras även under de mörka
råren. MondragonkooperativetMest välkänt är växtesom
till idagett enormt konglomerat har 000 medlem-21som

i kooperativ omsättningtillsammans195 med mot-mar en
miljardersvarande 15 svenska kronor.

Kooperationen emellertidblev under och70- 80-talet
framför allt för bekämpametod arbetslösheten.atten

femårsperiodenUnder startades över koo-1985-89 10 000
perativ, arbetskooperativden övervägande delen och per-

aktiebolag.sonalägda Antalet arbetsplatser/medlemmar
tio jobb iökade med 117 Ett skapades000. denav nya

kooperativa sektorn. kooperativaTotalt hela densvarar
uppskattningsvis sysselsättnings-sektorn för 400.000

itillfällen kooperativ.30.000

sysselsättningsskapande tillmätesroll koopera-Den som
tionen i Spanien innebär offentliga idet stödetatt

går tillförsta hand
påkooperativ utveckling i regionerlandsbygden och som

domineras krisbranscher till ungdomskooperativ.samtav

årkooperativa bil-att de företagen underGenom senare
huvudorganisationer tillvarata sinadat för att gemen-

intressen sin ikan de alltmer göra röst hörd detsamma
stiftatsspanska samhället. lagar för stödjahar attNya

på nivå påkooperationen, nationell regionaldels dels
nivå. självständiga regionerna nämligenDe spanska har

ifråga kooperativ lagstiftning.kompetensegen om
erhållitaktiebolag""personalägdaDessutom har en egen

någotjuridisk unikt iform, helt Europa.

kooperativaDen lagen

Sedan spanien kooperativa1987 har modernasteEuropas
ocksålagstiftning. regionalaför den lag-Den ger ramen

stiftningen.

påkonstitutionensFörutom spanska krav detden att of-
främja kooperationen lämplig lagstif-fentliga ska genom

i motivtning för lagen:nämns preambeln flera den nya
Förutsättningarna ökar, möj-för medlemmarnas kontroll

till kapitalförsörjningligheterna förbättras, förut-
relationerna till icke-medlemmarför klar-sättningarna

gors.
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finnsartikel definition det koo-förstalagensI en av
perativa företaget.

kapitalkooperativ variabeltär företagett med"Ett
vilketdemokratisk förvaltning i med-struktur ochsamt

frittutträdet förär öppet ochlemsskapet personer som
intressen.socio-ekonomiska behov ochhar gemensamma

itillgodoses gemenskap företagandeDessa varsgenom
förhållande tilltillfaller i koo-medlemmarnaresultat

påaktivitetperativets när kravet reservergemensamma
uppfyllts.

fastslåsartikeln lagen uttol-första dessutom attdenI
Kooperativaprinciper Internationellakar de densom

kooperativaAlliansen företagenformulerat deoch som
följa.ska

ömsesidighetsprincipen, kooperativets verksamhetattdvs
lagensmedlemmarna, brytsska deenbart avegnagynna ocksåkooperativen i vissa fall kanbestämmelser attom förmån Moti-icke-medlemmar.tillbedriva förverksamhet

grundläggandetill sägs att ett dedettavet avvara
i den koopera-synnerhetproblemen för företagsamheten,

uppnåekonomiska verklighetitiva, är dagensatt en
bibehålla konkurrens-tillräckligt förvolym attstor

kraften.

inte nydaningen,Emellertid innebär den spanskebetonar
principen koo-mot attlagförfattaren, att bryter omman
i vinstsyfte inteinte bedrivas ochperativa företag ska

i i övrigt. stadgarprinciperna lagen Lagenheller mot
från riktasvinster verksamhethärrördeatt somsom

obligatoriskatillförastill icke-medlemmar denska re-
servfonden.

ipreciseras antaltill icke-medlemmarRelationerna ett
lagensav

arbetsmi-exceptionellavissa fall kanbestämmelser. I
tillåtakontrollmyndighet,nisteriet, undantagärsom

från framförgäller allt hela koopera-reglerna. Det om
står på icke-existens samarbete medtivets spel och ett

kooperativet.nödvändigt räddaför attmedlemmar anses

bildandekooperativets nämnaskanlagreglernaBland om
Siffranminsta ärkriteriet medlemmarför antal 5.att

små ikollektiv bedrivasmotiveras även ska kunnaattav
"sekundärkooperativ" dvskooperativ gällerNär detform.

minimian-kooperativ,bildas ärkooperativ andraavsom
talet medlemmar.2

innehållakooperativets skastadgaför vadReglerna pre-
krävs detatti punkter; bland annatciseras tretton

vilken verksamhet skakooperativa företaget mananger
målet.socialabedriva uppfylla detför att

juridiskafysiskaprimärkooperativ ochförutomkanI
offentligtmyndigheter ägdaoffentliga ochävenpersoner

sekundärkooperativen begränsasbliföretag medlemmar. I
kooperativ.till andradäremot medlemskretsen
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kooperativa inklusiveföretagI sekundärkooperativ- -inte arbetskooperativär jordbrukskooperativ,ellersom
ocksåmedlemsskapetkan göras öppet för "arbetande med-

fastighetsskötaren ilemmar" ett bostadskooperativ.exv.
på likaär villkorDetta medlemsskap vanligamed medlem-

frånbortsett att de "arbetande medlemmarna"mars garan-
minst statliggällande minimilön.teras kooperativetOm

inte måstekan betala den arbetande medlemmen övriga
medlemmar samfällt för lönen.svara

finnsDärutöver möjligheter till "associerat medlem-ett
bådesskap". kan emellertid inteMan vanlig medlemvara

"associerad".och

associerade sinDet medlemsskapet ihar grund behovet av
främja kooperativets utvecklingatt ekonomiska ka-samt

pitalförsörjning.

Associerad juridiskmedlem kan fysiskellervara person
offentlig myndighetsamt offentligteller ägt företag.

associerade tillsammansmedlemmarna bidraDe kan med
tredjedelhögst insatskapitalet.det totalaen av

erhållerassocierade återbäringingenDe medlemmarna
påavkastningen insatta uppgårkapitalutan deras till

överenskommen ränta. associeradeDe medlemmarnaen er-håller högst 20 procent av
kooperativets sammanlagda röster även derasom samman-

insatslagda överstiga siffra.skulle denna

associerad inte väljas ordinariemedlem kanEn sty-som
erhållarelsemedlem väl iplats styrelsen utan röst-men

rätt.

kooperativa principendet företaget gällerI medlemen -ocksåinnebär associeraderöst. Det att den medlemmenen
högst röst.har en

kooperativ olikadär omöjligtett det skäl ärI attav
samtidigt inrättasamla alla medlemmar kan ettman re-

presentantskap.

påekonomiska bestämmelser siktetar stärkaLagens att
kapitalförsörjning soliditet. ocksåoch kanDet noteras

tvåöverskottetdel efter skatt ska avsättas tillatt av
obligatoriska fonder, dels reservfond, dels ut-en en
bildningsfond.

återföra återbäringenkan bestämmaMedlemmarna attom
insatskapitalet.till

klassificerar kooperativenspanska lagen iDen kate-13
gorier:

Arbetskooperativ
brukarkooperativochKonsument-

Bostadskooperativ
Jordbrukskooperativ
Sambruk
Fiskekooperativ
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Tjänstekooperativ
Transportkooperativ
Försäkringskooperativ
Hälsovårdskooperativ
Utbildningskooperativ
Elevkooperativ
Kreditkooperativ

målArbetskooperativen vanligaste.är har attde De som
åt utbjudasina attarbete medlemmarskapa varorgenom

tjänster för. Högstmedlemmarna 10och pro-som svarar
får icke-medlemmar.antalet arbetande Omcent varaav

privatägtarbetskooperativet företag kanförvärvar ett
ministeriet höja tillgränsen procent.40

brukarkooperativ kooperativaär företagKonsument- och
åtombesörjer tjänster med-införskaffar ochvarorsom

kooperativfamiljer. ävenkanoch deraslemmarna Dessa
påicke-medlemmarbedriva verksamhet sammagynnarsom

villkor medlemmarna.som

tjänste-Brukarkooperativen förkan etableras all slags
hälsovårdkonsumtion. ochRestauranger, transporter

liksomi kulturverksamhet.nämns lagen sparande och

inte tillBostadskooperativens begränsas fy-medlemmar
blijuridiskasiska kan med-ävenutan personerpersoner

kooperativetsvill sigskaffa lokalerlemmar de genomom
försorg.

juri-Jordbrukskooperativets fysiskaär ochmedlemskrets
bedriver verksamhetdiska äger mark och detpersoner som

Kooperativetbondekooperativatraditionellai former.
icke räk-för medlemmarsrätt utöva verksamhethar att

till verksamheten,ning den totalaprocent40 avupp
i Spanien.jämförelsevisJordbrukskooperationen är svag

fiske-organiserar inomFiskekooperativ helamedlemmar
fiskebåtenfrån till denrinäringen ägdaden gemensamt

förädlingen.gemensamma
speciell kategori i den lag-utgör spanskasambruket en

upplåterinnebärstiftningen. medlemmarnaattsambruket
kooperativet förvaltar ochegendommark eller annan som

i jordbrukssyfte.exploaterar
beståbåde aktiva passivaKooperativet och med-kan av

ocksåär öppet för de lantarbetareMedlemsskapetlemmar.
räkning.för sambruketsarbetarsom

tilli vanligasambrukskooperativet kan motsats detI - myndigheter,offentligajordbrukskooperativet offent-- samfälligheter allmänningarliga diverse ochföretag,
bli medlemmar.

icke-medlem-förverksamheten kan skeHögst procent5 av
räkning.mars

teknisktTjänstekooperativet öppet förär alla som genom
vill sinekonomiskt förstärka verk-samarbeteoch egen

Tjänstekooperativen kan församhet. gemensammasvara
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utrustning,inköp, försäljning,gemensam gemensam gemen-
lokaler osv.samma

tvåtransportkooperativet är medlemmarnaI slag, delsav
ägerde transportfordon dels de utför transport-som som

tjänster. Transportkooperativet är kooperativofta ett
tjänstekooperativetshar roll.som

frånFörsäkringskooperativet har skildatre varandra
former.

första är kooperativtDen ett företag täcker medlem-som
uppstår.risker först när Premienskadefall be-marnas

alltså itals efterhand.

andra försäkringskooperativDen typen är tradi-detav
tionella ömsesidiga försäkringsbolaget där medlemmarnas
risker täcks premie.förutbetaldgenom en

tredje företagsformenDen kan sägas motsvara ett arbets-
kooperativt försäkringsbolag medlemmarna ägerdvs för-
säkringsbolaget säljer försäkringstjänster tilloch ut-
omstående.

Hälsovårdskooperativen enligtär den spanska lagen enpå tvåvariant försäkringskooperativade formerna. Iav
det fallet är syftet förbättraatt medlemmarnas häl-ena

täckaoch deras kostnadersa
sjukdom.för det andraI fallet handlar det att med-om

bedriver ilemmarna arbetskooperativvrksamheten form
hälsovårdstjänster utomstående.säljeroch till

ocksåUtbildningskooperativets tvåverksamhet har syf-
ten.

Å beståsidan kan medlemmarna föräldrar iochena av
vissa organiserar sin utbildningfall elever i koo-som
perativ form. kooperativetdetta fall betraktas enligtI

brukarkooperativ.lagen ettsom
Ä beståsidanandra kan medlemmarna lärare och peda-av

utbildninggenomför utbildnin-och producerargoger som
gsmaterial. kooperativetdetta fall betraktasI ettsom
arbetskooperativ.

påinriktatElevkooperativet självförvalt-är elevernas
ning anskaffning utbildningsmaterialbl vad avsera av

förvaltning anläggningaroch vad typavser av gemensamma
matasalar, bostädersporthallar, mm.

också statligaregleras kontrollmyndighet-lagen denI
arbetsministeriets befogenheter.gns,

vill främjalagen kooperativaDessutom de huvudorgani-
sationerna lagstifta enskildaatt de koopera-genom om
tiva fritt sig tillföretagens rätt anslutaatt en ge-

intresseorganisation.mensam

Intresseorganisationerna har karaktärhelt änannanen
sekundärkooperativen. utbildningförra förDe ochsvarar

påtryckningarkonsulthjälp politi-utövarsamt gentemot
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sammanslutningarärmyndigheter. medker och De senare
ekonomiska sociala medlemmarna bestämmer.och syften som

rådkoogerativtslutligen i ettetableras lagen Con--rådgivandesejo Superior Cooperativismodel som organ- Rådetfrågor. interegeringen i kooperativa hartill
remissinstansrollenenbart som

också konflikterskiljenämnd ianlitas mel-kanutan som
kooperativolika kooperativ och dessettlan och mellan

medlemmar.

aktiebolagPersonalägda

i "personalägda ak-Spanien unik dethar företagsformen
Anönimatiebo1aget"; Laboral.SociedadSAL -

"äkta"aktiebolaget koo-personalägda är varken ettDet
lagstiftningens prin-perativ i enlighet spanskamed den

aktiebolag.kapitalistiskttraditionelltciper eller ett

många står emellertid personalägda ak-detavseendenI
aktiebolaget. Blandtiebolaget kooperativet ännärmare

på demokratiska inslaget, attkan peka detannat man
ärendenvissa offentliga samt attstödformer är desamma

båda handläggsgäller företagsformerna sammaavsom
avdelning inom arbetsministeriet.

ietableradesMotiven till företagsformenden somnya
år ibeskrivs preambel.lagstiftning lagensspansk 1986

drabbadeekonomiska krisen 80-taletochunder 70-Den
hårt. följden. FörSpanien Företagsnedläggningar blev

mångaianställasina deförsvara arbetsplatser togatt
i, rekonstru-efteröver företagen de arbetade oftafall

ti-betydligt mindre personalstyrka änktion och med en
isindigare. fortsätta verksamhetFöretagen kunde ny

delvisregi, personalägt.helt eller

för-ägdaarbetslösa gemensamtandra fall startadeI nya
etag.

påsig till delstorföretagandet baseradeDet yngrenya
möttegrund. Detmänniskor medbestämmandetoch hade som

politiker.positivt allmänhet ochhosgensvar
juridiskingen lämplig företagsformdetDäremot fanns

personalägda företagen.för de nya
då ficktillkom,existerade lagen ettredanbolagDe som

rättsligt enklare att startaskydd och det blev nya.

denSamtidigt uppfyllaspanska parlamentetkunde det
påbud offentliga skakonstitutionens detattspanska om

i underlätta delämpliga instrumentinrätta syfte att
produktionsmedlen.anställdas ägande av

i finns ungefärdet dag 5 000uppskattar attMan perso-
tillsammans arbe-aktiebolag drygt 100 000nalägda med

ägare.tande
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aktiebolagpersonalägdaLagen om

i sinsägerpersonalägda bolag första del fö-Lagen om
ljande:

Minst aktiekapitalet ägas51 procent ska denav av-
fast

i företaget.anställda personalen

Minst aktieägare.personalen ska85 procent Iav vara- mindredet fall bolaget anställda räckerhar än det25
med 75 procent.

minstägareAntalet ska 4.vara-
iaktiebolagslagen tillämpligallmänna spanska ärDen- frågor uttryckligen ialla reglerasde lagensom per-om

aktiebolag.sonalägda

inneha aktieka-ägare kan än procentIngen 25mer av- frånpitalet offentliga statliga, regionalabortsett
eller kommunala ägaeller bolag. kanDeorgan senare

till aktiekapitalet.procent49upp av
utomståendesrespektivePersonalens ägande företräds- olika aktier.slags förvärvaPersonalen kan utom-genom

ståendes aktier personalaktier.tilloch konvertera dem

vill sälja personalaktie ärAnställd hembudsskyl-som- intedig i aktieävförsta hand anställd ärgentemot som
i inneharanställdaandra hand gentemot redangare, som

personalaktier.

Vid anställnings hembudsskyldig-upphörande gäller samma
het.

vinsten minst till särskildavsättasska procentAv 10-
reservfond

avgiftsregler,lagens del behandlas skatte- ochandraI
aktiebolagenpersonalägdabetalar debland annat mycket

låga lån.vid bolagsändringregistreringsavgifter och De
åtnjuter avskrivningsregler sinafria under fem första
år bolagsskattereduktionliksom viss efter ansökan hos
finansministeriet.

skatteförmånerna måsteerhålla det personalägdaFör att
årsvinsten tillavsätta procent reservfon-bolaget 50 av

den.

ocksåerhållesSkatteförmåner är ibolaget verksamtom
bedriverinom vilken branschpolitikstatenbransch enen

omställning.förnyelse ochför

skillnaderna arbetskoogerativetviktigaste mellan ochDe
någraipersonalägda bolaget kan punk-sammanfattasdet

ter:
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måsteAlla medlemmar/ägare i kooperativet iarbeta- i tillåtsdetta; det personalägda utomståendebolaget
medlemmar/ägare.

måstekooperativEtt minstavsätta till15 procent- re-
servfonden, bolaget 10 procent.

fårkooperativEtt ha högst icke-medlemmar10 procent-
anställda, det personalägda bolaget eller15som 25 pro-påberoendecent storlek.

Ett personalägt bolag betalar vinsten i35 procent- av
skatt, kooperativett 18 procent.

Offentligt tillstöd Deronaläqda aktiebolag och koope-
rativ

kooperativaDet företaget och det aktiebo-personalägda
någralaget i påuppbär fall statligt stöd gynnsammarevillkor än andra företagsformer. deI flesta stödordn-

ingar rekryteringsstöd,t tillstöd teknikutveck-ex-ling, exportstöd är emellertid bestämmelserna lik-mm -artade för alla företag.

områden inom vilkaDe kooperativa företag och persona-
aktiebolaglägda villkorhar följande:ärgynnsamma

subventioner till investeringar tillgångari1. fasta
ränta ligger 6 procent under marknads-ges genom en som

räntan. investeringsbeloppet75 procent bidrags-ärav
årAmorteringstidengrundande. årsär med6 ett amorte-

ringsfrihet.

biståndTekniskt2. bidrag till 50 procentges som upp
kostnader för tekniska utredningar, rekryteringav av

personal mm

Kooperativ3. eller personalägt aktiebolag bildatssomårsmed över arbetslöshet eller1 arbetslösaav personer
år erhållerungdomar under 25 respektive500.000 250.000

Capesetas medlem respektive27.000 kronor13.500per
långtidsarbetslösaför respektive arbetslösa.yngre

Information utbildning4. och för medlemmar och ledande
särskildapersonal stöds insatser. För verksamhe-genom

ten bland huvudorganisationernaannat och koope-svarar
rativa utbildningsstiftelser.

sådan kooperativ stiftelseEn är Fundescoop, som orga-niserar utbildning konsultinsatser.och genomför Finans-
ieringen utbildningen huvudsakligensker via statenav

något.socialfond MålgruppenbidrarEGs är koopera-men
tiva företag, småföretag,personalägda aktiebolag och
något visar bestårdessa företagskategorieratt tresom

mindre stårföretag införofta problem ochav som samma
dessutom betraktas sammanhängande likvärdigochsom en
komponent betydelse för ekonomiskaden utvecklingen.av
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Bilaga 4

DRIFT AV SABBATSBERGB QJUKHUBPEQSONALKOOPERATIV
samhällsekonomisk bedömningEn

I EDNINGi

inombeslutsunderlagmodell för of-En1.1
fentlig sekor

226genomgången avsnitt visaärnedan attmedSyftet
överskådligenhetlig modell kan användasoch förhur en Genomgångenoffentligainom sektorn. fall-denbeslut av

föregås i avsnittsjukhusstudien Sabbatsbergs 1 avav
beskrivning tagitsöversiktlig modell,denna somaven

riksrevisionsverketinom RRV.fram

företagsekonomiskasamhällsekonomiska grundochDen som
Påpå teoretiskaär väl etablerad. detmodellen bygger

innehåller inga med dettaden nyheter. Detplanet nya
beslutsunderlag är modellenattsätt att presentera ett

på visarenhetligt pedagogiskt sätt parallelltochett
kommunalekonomiska,förändrings samhällsekonomiska,en

statsfinansiella företagseko-landstingsekonomiska, och
nomiska lönsamhet.

ärFör1.2 vem en
förändring lönsam

tjänstemän politi-ochModellen bör underlätta förkunna
hålla ekonomiskaisär olika Idag före-begrepp.ker att

någotdet beslutsunderlag attkommer ofta ettatt anger
samtidigt"ekonomiskt talarlönsamt",är utan att man om

inte ovanligtvilket ärekonomibegrepp Detsom avses. påinriktatlönsamhetsbegreppet denär snävtatt egna
förvaltningens ekonomi.

hålla isär olikaVikten lönsamhetsbegreppendeattav
framgår ekonomiskafigur utfallet fördär det tre1,av
fallstudier redovisas.genomförtRRVsom

framgår nedläggningfigur iHagaskolan1 attAv aven
kommunalekonomisktför Skiljeboskolan lön-stället ärav

samhällsekonomiskt olönsam. berorDettakanskesam, men
på ekonomiska kalkylen endast omfattarkommunal-att den

intäkteri försådant ellerkostnaderresulterarsom påverkar ekonomi.därmed kommunens Iochkommunen som
tillsamhällsekonomiska bedömningen även hänsyntasden

påverkar ekonomi.inte kommunenseffekterrad somen
starroperation istället föromedelbart, attprivatEn

på regi,i offentlig ärmånader operation land-vänta 10
samhällsekonomiskt lönsam.stingsekonomiskt olönsam, men

på operationen belastarförkostnadernaattDetta beror
operation-ekonomi kortarelandstingets medan nyttan av
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tillfaller patienterna självasköer arbetsgi-och deras
starrpatienter iFörvärvsarbetande vanligaär fallvare.

på väntetiden till operation,kvar arbetet under fram
arbetsförmåga.lönmed full med nedsattmen

Figur Lönsamhet enligt fallstudiernade tre1.

Nedläggning Privat Installationstar-
hiss iroperation iHagaskolanav av

trevåningshusi stället för stället för
skiljeskolan offentlig med

lång väntetid

samhällsekono- olönsam lönsam olönsam
misk lönsamhet

lönsamlönsamKoommunalekono- -misk lönsamhet

Landstingseko- lönsamolönsam-nomisk lönsam-
het

statsfinansiell olönsam- -
lönsamhet

Företagsekono- lönsam olönsam-misk lönsamhet

trevåningshusInstallation hissar i tillupphovav ger
såväl samhällsekonomiska kommunalekonomiska, lands-som
tingsekonomiska, företagsekonomiskastatsfinansiella och

två hissinstallationenEnligt kriteriereffekter. är lön-
enligt övrigade är den olönsam.tresam,

är börslutsatserna dessa resultat att beslutsfattarnaav
olika innanväga lönsamhetbegrepp varandra de fattarmot

sina beslut.

modell förRRVs1.3
konsekvensutred-
ning

beskrivas enligt figurModellen kan Konsekvensutred-2.
alltsåningen, beskrivningen tillväntade effekterav

tvåbestårföljd förändring, olika delar. Denav en av ena
samhällsekonomiskaär den ärreala, delen. andra denDen

finansiella i nedläggningdelen. Ibland, fallet med avsom
påverkas finansiellaskola, bara de kalkylerna,en en av
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kommunalekonomiska. vid hissin-andraI fall, tden som ex
påverkas samtligastallationen, finansiella kalkyler.

Figur omfattningModellens2.

KONSEKVENSUTREDNING

I I
I I

SAMHÄLLSEKONOMISK BEDÖMNING FINANSIELL
KALKYL

l
lI 1 | |

FÖRE-STATSFINANSIELL KOMUNAL- LANDSTINGS-
TAGS-
KALKYL EKONOMISK EKONOMISK EKONO-
MISK

KALKYLKALKYL KALKYL

Avgränsningar1.4

utgångspunkt presentationsmodellen ärför att de stude-En
förändringarna sig marginelltrade för mycketendastvar

påverkar offentligasvenska sektorn. Där-storleken denav
påför inte indirekta negativabehandlas effekterde den

ekonomin ökningtotala samhälls- skatteuttagetavsom en
offentligt finansierade hissinstal-skulle vidkräva, t ex

lationer.

på samhällsekonomin sänkningpositiva effekterDe som en
offentliga skulle medföra,sektorns kostnader tden exav

nedläggning intevid skola, behandlas heller.av en

Presentationsmo-1.5
dellens schema

förändringsPresentationen fördelar nackdelarochav en
enhetligthjälp grundbultmed analysschema.görs ett Enav

viktigaär fakta besluts-modellen att samla allaför som
på överskådligt enhetligt sätt.behöver ochettfattaren
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några sidormed kom-Analysschemat kan sedan kompletteras
Bakgrundsmaterialet, kan omfat-menterande text. som vara

bilagor.lämpligen i antalettpresenterastande,

samhällsekonomiska bedöm-alltidbehövs för denschemaEtt
varje finansiellförbehövs schemaningen. ettDessutom

bedömningensamhällsekonomiskaför denkalkyl. schemat
frånpå finansiella kalky-deskiljer sig punkterett par

lerna.

bedömningen allasamhällsekonomiska medtardenI man
åstadkomma denresursinsatser behövs för attreala som

följer effek-förändringen. alla realaDärefterstuderade
Förbrukningenförändringen.följerter resurseravavsom

i för-minustecken kr.schemat -med X Genombetecknas
besparingar eller skapaändringen görakan resur-nyaman Även negativa medeffektermarknadsvärde kr.med Yser uppstå.marknadsvärde kan

på fö-samhällsekonomiska är uppbyggtanalysschematDet
ljande sätt:

bedömningSamhällsekonomiskFigur 3.

Resursinsatser Värde

krmarknadsvärdeMed -X

Effekter

krmarknadsvärde YMed
+/-marknadsvärdeUtan

ochkr +/-Y-XTotalt

negativa marknadsvärde, tPositiva effekter utanoch som
uppstårtrivsel,miljö ökad ofta.ellerförändradex

minustecken.plus- ellerenbart medVärdet dessa angesav
Är inomliten sätts tecknetbetydelseeffekten paren-av
tes.

på sättfinansiella analysschemat är uppbyggtDet samma
skillnadensamhällsekonomiska, med den attdet mensom

intäkter/besparingarrespektiverubrikerna kostnaderär
långpå kortendast de ellerposter tassamt att upp om

organisationpåverkar ekonomin för den studeras.sikt som

vissfinansiella hur för-kalkylerna studerardeI man en
frånpåverkar till och kommu-ändring strömmen av pengar
besparingarVidlandstinget, eller företaget.statennen,

påverkas situationen att kostnadernafinansielladen genom
går minus,i medminskar. betecknas schematutPengar som

in betecknas med plus.flyterpengar som
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FinansiellFigur kalkyl4.

Värde
Kostnader kr-X

Intäkter/Besparingar krY

Totalt krY-X

Regeringens1.6 bes-
tällning av en

förmodell ett
bättre beslutsun-
derlag

från årfick begränsningsförordningenRRV 1987genom som
upp-gift stödja myndigheterna iatt arbetet med konsekven-

ningar tillämpningsföre-sutred- för regler. RRVsAvnya
framgårskrifter till begränsningsförordningen dessaatt

utredningar i samhällsekonomiskaska göras form bedöm-av
ningar.

Regeringen fastslagithar konsekvensutredningar,att
frånmyndigheternasutöver för regler, och med den 1egna

januari ska genomföras även för1990 de lagar och för-
ordningar myndigheterna administrerar. beslutetIsom
hänvisas till ekonomiskanär det gällerRRV de konsekven-

regelgivningen.serna av

i1.7 Beslutsunderlag
två steg

olika iExpertkunskaperna de presentationsmo-posternaom
stårvariera.dellens ischema kan del fallI be-en man

fråga,börja medan utredningsarbetetatt studeragrepp en
långi drivits tid.andra fall har under

tvålämpligt iOfta är det fram beslutsunderlagetatt ta
steg.

påöversiktliga bedömningargörs grundvalI steg 1 av
tillgänglig information. visarErfarenheternaredan att

på tid.genomföraskan enkelt och kortsteg sorterarl Man
påinformationen systematiskt beskriversättett och sedan

kvantitativt i kvalitativtkr eller med ord och/eller
olika resursinsatser Praktikfalletoch effekter.tecken

sjukhuspersonalkooperativ drift ärför Sabbatsbergsav
steg l-exempel.ett
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information än vad stegkräver 1beslutetOm noggrannare
går tillvidare ökar kun-steg 2. steg 2kan Q mange, man ingår bedömningarna.olika i Ende posterskaperna somom

kvantifieras iminus värderas kronor.ochdel plus och

Varning för part-1.8
sinlagor

såvälmanipuleras gällerdetkan ochAlla beslutsunderlag
finansiellasamhällsekonomiska bedömningar förför som

tillställning ettskakalkyler. När beslutsfattare ta
börjadärför medsamhällsekonomiskt börbeslutsunderlag de

fråga fram.sig varför beslutsunderlaget togsatt

partsin-ärbeslutsunderlagetOfta är det uppenbart att en
offentligaanvändning medelmotiv förskalaga avsom ge dåändamål.något underlagetgäller granskaför Det att

på stämmer. Oftaslutsatsernaför säker attatt varanoga
olikainom vilketrimligt intervall kost-finns det ett

dåPartsinlaganeffektvärderingar kankan falla.nads- och
bedömningar detmedvetet haelleromedvetet gynnarsom

känslighets-analy-göraattönskade slutresultatet. Genom
också minskarrimligaärandra värden,med sommensomser stårstudiens slutsatserundersökalönsamheten, kan omman

sig vid antaganden.även ogynnsamma
står lämpligtär detintressenter varandraolika emotNär

sidansdenbeslutsunderlag speglarfram ettatt ta enasom
sidans uppfatt-uppfattning speglar den andraoch ett som

förbeskriver sedan punkt punktning. bilagaI var-manen åt. På sättskiljer sig kommerbedömningarna dettaför
ändrat huvud-i avsnitt avseendepraktikfallet nedan2 -sjukhus i Stockholm attvid Sabbatsbergsmannaskap -

hanteras.

be-Beslutsfattare1.9
öppethöver ett

underlag

tillgånghabekvämt för beslutsfattare attskulleDet vara
beslutsunderlagtill lägger fram det "sanna"experter som

rekommendation göra.entydig skallvad deomger ensom så bästaemellertid enkel. DetVerkligheten sällanär un-
över-beslutsfattarnadettordederlaget engervara som

skådlig bild av
på resursinsatserolika ochstorleken- samhällsekonomiska bedöm-i deneffekter

ningen,

intäkter/besparingarolika kostnader och- finansiellai kalkylernade

materialet.iosäkerheten-
utifrån öppen ochpolitikernasista hand är detI ensom

alternativens för- nack-redovisning ochtillförlitlig av
handlingsfrihet be-Politikernasbeslut.delar ska fatta

beslutsunderlag. Ettnaturligtvis inte braettgränsas av
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utifrånsådant vidarehjälperunderlag däremot att ettdem
riktigaperspektiv fatta de besluten.

bättreEtt be-1.10
slutsunderlag ge;

besgaringagstora

investeringarkonsumtionoffentliga ochsektornsDen
åruppgå till miljarder 1990. dettaberäknas drygt Av400

sjukvård. Inriktningenmiljarderutgör drygt 100 avren
mängdoffentliga bestäms beslut.verksam- hetenden enav

enskildavid besluten förbättrasdebeslutsunderlagetOm
besparingar göras.effektivitetsvinster ochkan stora
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NÅGRAÖVERTABELL STORA KOOPERATIVA ORGANISATIONERS VIKTI-

GASTE DATA

ÅR 1989

OMSÄTT-ORGANI- MARKN 14E n L A n -. .SATION ANDELAR ANTAL STALLDA NING
ANTAL MILJAR-

DER xx.

KF %20 2 1 60.000 60,Milj.

Folksam liv%16 4.000 1-bil%25
% hem37

%2 6
villa

%HSB 14,9 642.000 5.500 12,9

OK %18,5 1 3 3.500 8,Milj.

Riksbyg- %13,8 145.000 3.800 3,1
gen

LRF 500.000 49.000 68-

TOTALT 4,7 125.800 163.4

KooperativaKälla: Institutet
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1.Nordiska ministerrådets skriftserie NU:

2.Maktutredningens islutbetänkande Makten
Sverige. SOU 1990:44.

3.Kooperationsutredningens huvudbetänkande SOU 19-
Kooperationen i samhället81:60

översikt någraomsättning, i4.En medlemsantalav m.m.
åter-kooperativa organisationernade störstaav

finns i någraöver viktigatabell data för stö-
kooperativa organisationer.rre

Källa: Folkrörelseutredningens5. betänkande viJu mer
tillsammans.är SOU 1987:33. S. 60.

detaljerad översikt nykooperationens6.En fram-mer av
finns iväxt KooperationWadeskog/Larsson. vägar-till samverkan. Sid.Ds 1990:65. ff.27

frånEnligt meddelande EG-kommissionens7. DG XIII
till den förhandlingsdelegationen isvenska Bryssel.

i detta Lindkvist/Westenholz.8.Se sammanhang Medarbeta-
räg företag ida Historisknorden. ellerparentes

Ministerrådframtida möjlighet Nordisk NU: 1987-
:l.

i detta Jobring, Kooperativ9.Se sammanhang Rörel-Ove.
utveckling i teori praktik.Om och BAS/Koope-se,

rativa Institutet. skriften diskuterasI1988.
ingående olika kooperativatyper rörelser ochav
människors olika beve kelsegrunder väljaför att en
kooperativ organisation för förverkliga sinaatt spe-mål.ciella

information10.För ekonomiskalagen föreningarmer om om
årsFöreningslagen,t.ex. Rodhe, Knut. 987 lagse

ekonomiska föreningar. förlag.LT:s 8:eom
Boråsuppl. 1988.

kooperationsutredningens Kooperationen11.Se betänkande
samhället. Kapitel KooperationenSOU 1981:60, 5,1

skårkapitalet ioch kooperationsut-samt John
redningens Kooperativadelbetänkande företag.

kapSOU 1984:54, 24.

Bertil KooperativtTronet. kapital.12.Se t.ex.
Konsumentkooperativa finansieringsformer fi-och

ieringsproblem Rabén Sjög-1946-1978. ochnans
Nilsson.Jerker1979; Det konsumentkoope-ren.

rativa företaget. SjögrenRaben Forsk-1983;
frånningsuppsatser företagsekonomiska

institutionen vid Jonnergård/-universitetLunds
Lagnevik/Svensson/Wijk.

exempel nämnas Riksbyggenskan fastig-13.som start av
individuellthets bolag aktieägande,med Konsum

införandeStockholms bonusssystem, OK-Peto-av
diskussioner bolagiseringleums 0K-medlemska-om av
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påintroduktion "folkbörs" Folk-pet och samt
associations-funderingar kring förändradsams

form. -
14.Diskussionen isärskilthar förekommit samband med

företagsbeskattningsutredningens förslag1989 om
kooperativa möj-avskaffande företagetsdetav

lighet enligt till ikommunalskattelagen avdrag
påsin rörelse för butdelningen räntan medlemmar-av

insatser.nas

i jordbrukskoope-och debatt15.se reportage den danska
tionens idêtidskrift Andelsbladet under 1990.ra-

kooperativeuropeiskt.ex. Olsson, lag.16.se Jan. En
Kooperativa institu-Mötesplats Europa 2/1990.nr.

Junitet. 1990.

på17.Framställningen i avsnitt idetta bygger huvudsak
Sven-Åke. stencilBöök, kooperativa kapitalet.Det

påtill inledning seminarium 24/11 Koopera-1983,
tiva institutet.

rådet.Kooperativa18. PM 1985-12-16. Tage
Oh. Uppbyggnaden KOOPERATIONSKAPITAL,av

beredning.till ytterligareFörslag

Demokrati i19.Maktutredningens slutbetänkande och makt
Sverige. SOU 1990:44.
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förtroendeuppdragsutredningens20.Se slutbetänkande
påFörtroendevald 90-talet. SOU 1989:108.

italiensksammanfattande2l.En redogörelse för och spa-återfinnskooperationnsk i bilaga 3

förhållandeutförligare beskrivning22.För EG:sen av
till kooperationen Olsson, Jan. KOOPERATIONENse

Koopi.OCH EG. 1990.

Ramadier,23.Pau1 generalsekreterare, inomDG XXIII EG.

återges24.Beskrivning i BilmodellRRV:s 2.av
beskrivning samhällsekonomiskaEn RRV:s metodav

ocksåfinns i skrift Samhällsekonomiskverkets
metod för bättre beslutsunderlg. in-Ett-formationsmaterial. RRV 1988.

bilagabetänkandets finnsdel25.1 närmare3, 1 en
redovisning rådgiv-kooperativahur den lokalaav

årfinansieratsnings- verksamheten under 1990.

återfinnsenligt benämning26.Avsnitt iRRV:s huvud2
avsnitt samhällsskonomiskaundertexten 6 konse-

kooperativ utveckling inom skil-kven- ser av en
samhälls- sektorer.da
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