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Förord

Arbetslösheten bostadsområdena Svårighe-i de oroväckande hög.ärutsatta
påtaglig.lösa detta problem Det finns ingen generell lösning,ärten att som

i trollslag omintetgör arbetslösheten. Olika lösningar sökas inombörett
flera fält. återfinnasEtt dessa fält Storstadskommittén denkan inomtrorav
kooperativa verksamheten. Därför ikommittén Kooperativa Institutetgav
uppdrag kartlägga förekomsten kooperativ iverksamhet deatt utsattaav
områdena föreslåoch hur kooperativ kan starta.nya

återges fråndennaI och kommenteras kooperativa verksamheterrapport
storstadsområdena Stockholm, Göteborg hur deoch Malmö. beskrivsHär
har vuxit fram ideologiskt och ekonomiskt.

innehåller frånRapporten inga ställningstaganden kommitténs sida. Det
vår förhoppning den skall bidra tilltill ökad kunskap och stimuleraär att

debatt den kooperativa verksamhetens möjligheter.om

Stockholm i 1996mars

Kerstin Alnebratt
Ordföranden i Storstadskommittén





SOU 1996:54 Innehåll 1

Innehåll

Sammanfattning 3

Inledning 7

Storstadskommittén 7
Uppdraget 8
Rapporten 9
Kooperation och kooperativa begrepp 10

storstadsområdenaKooperation i 13

Kooperation i Göteborg 13
Kooperation i Malmö 16
Kooperation i Stockholm 17

Kooperativa exempel 21

Kooperativ i korthet, Göteborg 21
Kooperativ i korthet, Malmö 22

iKooperativ korthet, Stockholm 23

Bilkooperativ, lånekooperativ,och inköpskooperativ 28spar-
Eriksbo Kooperativa Affär 29
Vårdkooperativet LIV 33
Föreningen Galaxen 37
Teater i husX Drömmarnas 42
Arbetskooperativet Crenova 44
Freinetskolan Kastanjen 45
Stamparkens Vänner Och Brukare 47

åtgärderSammanfattande kommentarer och förslag till 49

Startorsaker 49
Den kooperativa formen 50

bostadsområdetKooperativets roll i 51
Samverkan mellan boende och proffs 53
Kooperativ verksamhet och storstadsproblem 53
Förebilder, modeller, kännedom möjligheter 55om
Stöd i politik och förvaltning 57



Innehåll SOU 1996:542

Stöd villkor, "hjälp till Självhjälp 58egna
Råd och vägledning 60
Utbildning 60
Samverkan med bildningsverksamhet 63
Samverkan anslagsgivaremed och beställare 64
Finansiering 66
Nätverksbanker 66
Stiftelsen för nykooperativt företagande 67
Arbetsmodell kooperativt före-för utveckling arbetstillfällen genomav nya

småföretagandetagande, och lokal företagarsamverkan 68
Samverkan med de kooperativa företagen 69stora

åtgärderProjekt och kan leda till utvecklingsom av
storstadskooperativ 73

Projekt Göteborgsregionenkan leda till storstadskooperation i 73som
LET S 73Bergsjön
Gemensam 74start
"Psykiatriprojekt 1 " 75
"Invandrarprojekt 1 " 75
"Invandrarprojekt 2" 76
"Utbildningsprojekt" 76

Projekt Malmöregionenkan leda till storstadskooperation i 77som
"Invandrarprojekt 3 " 77
"Invandrarprojekt 4 " 77

KraftUng 78
oslagbaraDen staden -Lindeborg 79

"Psykiatriprojekt 2" 81

Projekt kan leda till storstadskooperation i Stockholmsregionen 81som
Livstycket 81

själva iRinkebyUnga bygger 81
Projektvaggan och fler 82Tre
Arbetslivsinstitutet Jobbex 83

-projektetALF 84
yrverketF 84

StockholmsArbetsmarknadsprojekt stad 85i
tock-Förslag till handlingsprogram för utveckling kooperativ Sinyaav

ytterstadsområdenholms 86

Kontaktadresser 91



Sammanfattning 3SOU 1996:54

Sammanfattning

institutet, Koopi, i uppdragStorstadskomittén har Kooperativa attgett sam-
storstadsområdena erfarenhe-ochkooperativ i demanställa exempel tre

något till bostads-från koppladeKooperativen skadessa. sätt ettter vara
sådana kommit-område problembidra till motverkaeller boendet, att som

något sysselsättning.slagstén ska uppmärksamma skapasamt
åtgärder ochingår också för stimuleraförslaguppdragetI attatt ge

frågantill delfler kooperativ. detskapa förutsättningar för Här är stor om
ledafrån kanarbetsmarknadsprojekterfarenheter olikaatt ta somvara

kooperativ.till deltagarna startaratt
Kooperativ Utvecklingscentra,LokalaKoopi har samverkat med de

frågabåde inventeringii Stockholm, Göteborg och Malmö,LKU, avom
åtgärder.från gäller förslag tillerfarenheter dessa och detkooperativ och när

efter-hinder,spegla möjligheterAvsikten med änärrapporten att snarare
fältet"folkska spridas tillStorstadskommitténs avsikt denär attsom

inspiration kunskapskälla för koopera-använda den ochska kunnasom som
tiva lösningar.

nyttiga erfarenheterGoda exempel och

innehåller inventeringar helaSom bakgrundsteckning rapporten popu-aven
Fördel-respektive Göteborg.kooperativ i Stockholmlationen relevantaav

beskrivs och i vilkapersonalkooperativningen brukar- och typer av
blandbostadsområden belägna. konstaterasstadsdelar och de Härär annat

betydligtdaghemföräldrakooperativabrukarkooperativ mestadels äratt --
bostadsområdena,medelklassområden medanvanligare i i deän utsatta per-

i desonalkooperativen i utsträckning förekommer ävenstörre senare.
mindrebeskrivna elleromnämnda ochtrettio kooperativDrygt är mer

tvåsprå-långtidssjuka,Alltifrån viaarbetskooperativ för psykisktgrundligt.
personalkooperativ folkhög-fritidshem,föräldrakooperativa dag- ochkiga

konsumentkoo-lågutbildade annorlundainvandrare, vanligskola för menen
idrottsföreningartill sporthall med fyraperativ livsmedelsbutik, somen

medlemmar.
villkorhistorik, verksamhet,beskrivs grundligt medSju kooperativ mer

tillfinns följande orsakeroch framtidsutsikter. Bland dessa startatatt man
representerade:kooperativ
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nedläggningshot efterfrågad verksamhet0 mot en
politiskt beslut verksamhet bådemed särskilda kvaliteter till form ochO om
innehåll

frågaupplevd bristsituation i vissa aktiviteter0 en om
behov verksamhetsform utvecklas med deltagarna, exempelvis0 av en som
från rehabiliteringsprojekt till självständigt företag
behov självständig form för verksamhet enligt särskilda idéer0 av en

Bland de framhållergenerella erfarenheter vi i finns vissarapportensom
visar de speciella villkor gäller för kooperativ i storstadsmiljö.som som

flera våraI exempel visar sig betydelsen bostadsföretaget eller bo-attav av
stadsrättsföreningen fastigheterna områdei kooperativetsäger stödjersom
verksamheten. Ofta det helt avgörande för fåär kooperativet det kan till-att
gång till lokaler för sin ocksåverksamhet. kan till hjälpDet förstorvara
kooperativet samrådakunna med fastighetsägaren och moraliskt stöd.att
Stödet grundas fastighetsägaren inser bådeverksamheten kanatt att ge
sociala och ekonomiska vinster bostadsområdet,för minskad omflytt-som
ning, social kontroll, minskad skadegörelsestörre och huvudöver taget ett
större och varsamhet tillgångarnamed de iengagemang gemensamma om-
rådet från de boendes sida.

fleraI fall kan vi hur utifrånbygemenskap framväxersortsse en engage-
i kooperativ. Sociala kontakter och lokal identitetmanget ett gemensamt en
självklarheter iär by landet kan utvecklas i storskaligtäven ettsom en

och bostadsområde. utgångspunktMed denna det bättre fleräranonymt
de boende i verksamheten. månGenom i möjligasteattav som engageras

bygga frivilliga mångainsatser, kan människor kan i praktisktengageras
arbete och ansvartagande för angelägenhet.en gemensam

Det visar ocksåsig kooperativ i storskaligt bostads-att ett gemensamt ett
område välkomnar frivilliga fråninsatser medlemmar kan motverkasom
isolering och stärka självkänslan långtidssjukskrivna,för till exempel för-
tidspensionärer och arbetslösa.

Slutligen har vi exempel kooperativ skola präglasatt en som av sam-
hällsansvar och helhetstänkande kan motverka segregation väl-attgenom
komna alla olika elever och använda deras erfarenheter ochgrupper av var-
dagsverklighet i skolarbetet. förståEleverna lär sig sammanhang och blir

arbetsättet i skolan kompetenta förändra med demokratiskaatt meto-genom
der.

Som övergripande slutsats behovet öka den allmänna kunskapenär attav
och kännedomen den kooperativa företagsformen de viktigaste,om en av
för kooperation ska bli möjlig lösning för fler. Det handlaratt atten om
utbilda bådeoch informera blivande kooperatörer och alla olika samhällsak-

kommer i kontakt ocksåtörer med dessa. handlarDet spridaattsom om
kooperativa exempel och modeller förebilder och möjliga lösningar.som
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förut-Sammanfattningsvis visar erfarenheterna följande punkter äratt
jordmån kooperativ utvecklingsättningar för god fören

verksamhetsidéeraffärs- och0 nya
stöd för förverkliga dessaatt-

utvecklade former för samverkan mellan offentlig verksamhet, koopera-0
tiv föreningaroch

skyddad start-
kombinerad finansiering-

brukarinflytandedecentraliserad ledning och-
prioritering lokala entreprenaderav-

för finansieringformer0 nya
deltagarnas försörjning, kombinera ersättningar-
företagsstarten, skyddad startperiod-
kombinera bidrag affärsmässig finansieringoch-
nätverksbanker-
Stiftelsen för nykooperativt företagande-

tidO

Projekt kooperativ potentialmed

befintligaTjugo projekt till kooperativ bildas ellerkan leda att attsom nya
detkooperativs verksamhet utvecklas beskrivs i Mestadels ärrapporten. ar-

varierande in-betsmarknadsprojekt med statliga bidrag, med mycketmen
målsättningar.initiativtagare och Flera syftar till deltagarnatressenter, att ge

finner lämplig,kompetens genomföra sina idéer i form deatt menen som
utveck-kanbygger arbetsgrupper med demokratiskt beslutsfattande som

förverkliga före-las till kooperativ. behöver inte alltid handlaDet att enom
tidsbegränsadetagsidé, kan till exempel föreningsverksamhet ellerutan vara

projekt för bestämt syfte.ett
gårarbetsmarknadsprojekten in förverkar bli vanligare iDet attatt man

anställning,förbereda deltagarna för verksamt liv inte förutsätterett som en
idéer idem verktyg och självförtroende genomföra sinaatt attgenom ge

verksamhetprimära stimuleraden form bäst. verkarDet attsom passar vara
och handlingskraft, med hjälp andra igärna av en grupp.

övrigt beskrivs projekt syftar till skapa den oslagbaraI sta-ett attsom
Överstyrelsen Riksbyg-civil beredskap, HSB ochden, där bland andra för

bostadsområden för öka derasvill stärka lokalsamhället i moderna attgen
uthållighet ko-och säkerhet och inre hot", bland annatmot yttre genom
operativa lösningar.

sinagår byggaprojekt ungdomar med problem skaEtt annat ut att
fåsamtidigt utbildning till byggnadsarbetare,bostäder och kunna somegna

framtid. Ungdomarna ska före-ordning sin tillvaro och sinsättett att
slås ochtillsammans bilda kooperativ för organisera byggarbetetatt ett att
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frånteckna avtal med framförbyggherren. Förebilderna hämtade alltär
England.

målsättningarArbetssätt och i projekten kan sammanfattas i följande
punkter

till önskningar, idéer, kreativitet initiativoch0 ta vara
utgå från utbildning, kompetens och intressen0

stimulera till initiativ, aktivitet, företagande
utgå från befintliga föreningar, projekt och verksamheterO

studieförbunden-
offentliga verksamheter-
hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar-
bostadsföretag-
arbetsförmedlingar-
frivilligorganisationer, frivilligcentraler, resursbanker etc.-

matcha lokalsamhällets brister ochoch behov,0 gruppens resurser resur-
lokala behov med lokalamötaser, resurser

utbilda i företagande, föreningsverksamhet, projektarbete0
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Inledning

i led. förstauppdrag DetBakgrunden till denna är trerapport ett rege-var
Storstadskommitté medtillsättandetringens direktiv i fjol sär-av enom

Kooperativakommitténs uppdrag tilluppgifter. andra ledetskilda Det var
Koopikapitel.redovisas i följ andeKoopi, det arbeteinstitutet, utföraatt som

Kooperativa Utvecklings-hjälp de Lokalaför det tredje i sin tagithar tur av
kortfattatkapitel beskriverstorstäderna. förstai de DettaLKU, trecentra,

något innehållet koopera-ochbakgrunden, arbetet med samtrapporten om
Koopi ochpresentationer LKU:na.och företeelser, inklusivetiva begrepp av

Storstadskommittén

storstadsområden","Levnadsvillkor itillsatt utredning,Regeringen har en
levnadsvillkoren förändraförutsättningar ochmed syftet skapa bättreatt

och Malmö, främstStockholm, Göteborgmänniskor bor i storstädernasom
utredningskommitténbostadsområden. direktiven tilli förorternas Iutsatta

dialog med be-huvuduppgift skall idir. 1995:35 dess attatt varaanges
åtgärder",områdena föreslå blandinitierarörda i och att:annat genom

betydelse föråtgärdsprogram aktiviteter kan hakartlägga och andra0 som
bostadsområdenautveckling i de aktuellapositiven
bostadsområdena bättre förtill riktlinjer hurlämna förslag för än närva-0

både fri-samhälleliga ochtillvara sina totalarande ska kunna ta resurser,
uppgiftsgrän-traditionellaoch hindervilliga, samverkan utangenom av

ser
ochföreslå lagar, jinansieringssystem organisationer,förändringar i0

möjligheterundanröja hinder ochkan öppnasom
konkreta projektgenomföra eller stödjainitiativ till ochta0

Storstadskom-också förutsättningarna förbeskrivs de konkretadirektivenI
mitténs arbete:

områden punkterstorstäderna därgäller i de är:Det tre0 svaga
lekmiljöfysisk närmiljö, bostädernas skick,

fritidsverksamhetkulturellt utbud, övrig
flyttningsbenägenhet

sociala problembrottslighet,
arbetsmarknadsåtgärdersocialtjänst ochsamordningsvag av
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brist stöd till barn och ungdomar med särskilda behov
överrepresentation av:

invandrare, dåligaofta med kunskaper i svenska-
mångaarbetslösa ungdomar frånoch slagits utvarav personer som- - -

arbetsmarknaden
socialbidragstagare
förtidspensionerade
ensamhushåll
ensamstående mammor-

dåligmed fysisk och psykisk hälsapersoner-
missbrukare-

Resurser och möjligheter finns, det gäller skapa förutsättningar för0 att att
tillvara demta

Utifrån dessa förutsättningar ska kommitténs arbete tillsyfta att:

motverka följer bl.a.segregation arbetslöshet och sig0 yttrarsom av som
bl.a. i skillnaderna mellan bostadsområ-attraktiva och icke attraktivaatt
den ökar
hindra dåligutslagning och livet, enskilda tillträde tilli arbets-0 starten ge
marknaden och den övriga samhällsgemenskapen

fokus barnsätta och ungdomar0
avlägsna hinder för medborgarnas aktivitet, de boende och de0 egen ge

områdenaarbetar i möjligheter områden,utveckla sina utvecklaattsom
brukarinflytande

åtgärderinitiera aktiviteteroch inom socialtjänst,främst utbildning,0 ar-
betsmarknad
utveckla samverkan och samarbete mellan olika myndigheter, skola,0 so-
cialtjänst, föreningar, organisationer och befolkning, utnyttja kompetens
och medel gemensamt

handlar alltsåDet finna och stimulera okonventionella lösningarattom
problem där nuvarande insatser inte räcker till. allmänna medlen dry-De ska

med hjälp samordning och samverkan med frivilligautgas av av resurserna
insatser.

Uppdraget

Kooperativa institutet, se fåttKoopi nedan, har Storstadskommitténs upp-
drag för det första, inventera och beskriva sysselsättningsfrämjande ko-att,

lösningar i de storstadsområdena.operativa Uppdraget innebär kon-tre att
kret sådanavisa det finns lösningar och dokumentera erfarenheteratt att som
kan komma andra till bostadsområden.godo, framför allt i utsatta

alltsåVi har sysselsättningsperspektiv, boende- elleränett ettsnarare ser-
viceperspektiv. det skaMen handla kooperativa verksamheter där bo-om
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stadsområdet eller utgångspunkt.storstadsmiljön viktig Sysselsätt-är en
ningsperspektivet innebär utifråninte heller kooperativ kommit tillatt som
de boendes bostadsområdetbehov service och verksamheter i ointres-ärav

Sådana kooperativ kan mycket väl dels skapa sysselsättning och delssanta.
bostadsområdet.motverka andra problem i

det åstadkomma sådanaFör andra ska vi visa hur kan koope-man mer av
rativa åtgärderlösningar, exempel och förslag kan sti-attgenom ge som

sådanmulera och understödja utveckling.en
såledesVi vill två frågor:belysa följande

Hur kan kooperativa lösningar motverka problem och bidra till vändaO att
bostadsområdenautvecklingen i de storstädernautsatta runt

sådanHur ska tillväga för stimulera och understödja koope-0 attman en
rativ utveckling

Rapporten

Denna resultatet samarbete mellan Koopi och de Lokalaärrapport ettav
Kooperativa seUtvecklingscentra, nedan, i ochLKU Göteborg, Malmö
Stockholm, Michael Wolde Giorgis, Kooperativ Konsult i Göteborg,genom
Rickard och BodilPersson Almgren, KoopUtveckling i Malmö Evasamt
Johansson och Jan Forslund, Kooperativt IdéCentrum i Stockholm.

harLKU:na ombetts Koopi inventera intressanta och relevanta ko-attav
operativ någraoch korta basuppgifter dem. Därefter välja dessa,utge om av
vilka de själva bedömer har intressant verksamhet och utveckling, ochen
återge erfarenheter framtidsutsikter.och Sätten samla information haratt
varierat mellan vilketLKU:na, förklarar den skiftande karaktären de upp-
gifter i har sig registerdata, enkä-Man använtpresenteras rapporten.som av

intervjuer och befintlig dokumentation.ter,
exempel kooperativDe i har valts förpresenteras rapporten, attsom

belysa olika kooperativa former och verksamheter i storstadsmiljö. Syftet är
alltså inte beståndetvisa hela relevanta kooperativ. denFör öns-att av som
kar komma i kontakt kooperativmed finns adresser och tele-omnämns,som
fonnummer till storstads-LKU:na Koopi i slutetsamt rapporten.av

ocksåhar åtgärderLKU:na bidragit med förslag till förändringar hosoch
och kommuner för understödja framväxten fler kooperativ istat att stor-av

stadsområdena, särskilt sysselsättningslösningar. Förslagen har sinsom
rådgivnings-,grund i deras erfarenhet utbildnings- stödverksamhetochav

till och blivande kooperativ. beskrivs tjugotal exempelI rapporten ettnya
åtgärder pågåendei form eller planerade projekt förutsättningarmedav

upphov till kooperation. Förslagen i det sista kapitlet handlar blandatt ge
annat om
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kooperativa före-organisationer, bildningsverksamhet,samverkan med0
och olika samhällsorgantag

affärsidéerO
utbildning, information och mobilisering0
finansiering0

anspråkprojekt intebeskrivningar olika kooperativ ochDe görsom ges av
inter-fullständiga eller objektiva. bygger ochvarken De texteratt vara

vjuer sin bild verksamheten och dess villkor.där inblandade personer ger av
andra fram-Därför finns det skäl somliga fakta har utelämnats ochatt tro att

hållits. emellertid visa möjligheter,Syftet med ärrapporten att snarare
och självhinder, och erfarenheter, för läsaren läraän attta avvara

vidare med.

Kooperation kooperativa begreppoch

behövadel kooperativa och uttryck kanI används termerrapporten somen
förklaras och definieras.

kooperativaverksamhet bedrivs i enlighet med deKooperation är som
andraprinciperna. enskilda företag ellerGrunden är att en grupp personer,

gårorganisationer driva ekonomisk verksamhet deför att somsamman en
för i demokratiskaalla behöver och de ochgemensamt styr ansvararsom

alltså drivs enligtformer. kooperativ företagMan kan ärsäga att ett ett som
ändamåletföreningsdemokratiska principer med tillgodose medlemmar-att

behov verksamheten.nas av
brukarkooperativ där med-Kooperativet kan konsument- ellerettvara

kooperativet till-lemmarna använder tjänster eller anläggningar somvaror,
handahåller. medlem-arbets- eller personalkooperativ därDet kan ettvara

sin försörjning och sitt yrke, kanskebehov klaraär utövaatt att en-marnas
benämningligt idéer. Arbetskooperativ används verk-särskilda även som

står ordina-utanför densamhet med kooperativa förtecken för grupper som
Kooperativet kanrie arbetsmarknaden; i realiteten brukarkooperativ.snarare

också företagproducentkooperativ där medlemmarna i regel ärett somvara
tillgång råvararor,behöver tjänster och tillavsättning för sina produkter eller

deutrustning, administration med för sin produktion. Detta är tremera
modifieras.grundformerna kooperativ ibland kombineras ochav som

kooperativ.kooperatör princip medlem iEn iär är etten person som
ekonomisksvensk lagstiftning finns den juridiska associationsformenI

förening Kooperation bedrivs iavpassad för kooperativ verksamhet.ärsom
förening,vissa aktiebolag och ideellfall i andra juridiska former, främst

används be-den ekonomiska föreningen helt dominerande. Iblandärmen
ekonomisk Bostadsrätts-kooperativ och föreninggreppen som synonymer.

bostadsrättslagstift-föreningar ekonomiska föreningar med särskildär en
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måste fåning. Alla ekonomiska föreningar sina godkända däref-stadgar och
registreras hos Patent- och registreringsverket i Sundsvall.ter

Kooperativa de konsumentkooperativa företa-institutet, Koopi, är stora
påverka sådantsamarbetsorgan, med uppgift bevaka, analysera ochattgens

har med den kooperativa Med-verksamhetsformens villkor göra.attsom
lemmar i Koopi Folksam, HSB, Riksbyggen, OK ochKF, Fonus.är

På tjugo platser i landet ñnns Lokala Utvecklingscentra,Kooperativa
i respektive stöd tillLKU, län vägledning, utbildning och annatsom ger

vill kooperativ. finansieras olika konstellatio-LKU:nastartagrupper som av
kooperativa företag, myndigheter, kommuner och landsting samtetc.ner av

från rådgivningsverksamhet.intäkter bi-har begränsat statligtDe även ett
för rådgivning.drag inledande kostnadsfriatt ge
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storstadsområdenaKooperation i

dettaI kapitel översikt kooperationen i de storstads-över svenskatreges en
områdena. mångaDen uppfattning hur och vilka slags koopera-ger en om
tiva verksamheter har fram, med de speciella förutsättningarväxtsom som
storstadsmiljön erbjuder.

börjanI varje avsnitt visas tabell antalet ekonomiska för-överav en
eningar i respektive storstadsregion, enligt SCB:s indelning omfattarsom
delvis andra kommuner länen. Bostadsrättsföreningarnaän redovisas sepa-

eftersom de flest till frånantalet och lätta särskiljaär övriga. Dess-rat att
de principiellt intressanta i dettaär sammanhang eftersom deutom är en

form kooperativ organisering bostadsområden.i Siffrorna omfattar inteav
alla verksamma ekonomiska sådanaföreningar, enbart betalarutan som

och/eller arbetsgivaravgift. innebärDet bland bostadsrätts-att annatmoms
föreningar någoninte har anställd och inte heller betalar arvoden,utsom
saknas i tabellerna.

I Göteborgs- och Stockholmsavsnitten följer efter tabellen en samman-
ställning antalet kooperativa verksamheter olika grundarDentyper.av av
sig inventering utförts det lokala kooperativa utvecklingscent-en som av

LKU i respektive stad.rat

Kooperation i Göteborg

Utmärkande för Göteborgs-regionen tvåjämfört med de andra storstadsom-
rådena, bland det finns fåär relativt bostadsrättsföreningar seannat att ta-
bellen nedan. Bostadskooperationen alltså förhållandevis utveck-är svagt
lad i denna region. Inte heller Göteborgs frånkommun avviker det mönstret.

tvåI kommunerna bostadsrättsföreningarna betydligt övrigaär färre änav
ekonomiska föreningar, vilket storstadsområdena.unikt i de övrigtär Itre
kan vi konstatera tvåungefär tredjedelar de ekonomiska föreningarnaatt av
i regionen inte bostadsrättsföreningar finns i Göteborgsär kommun.som

Göteborgs LKU, Kooperativ Konsult, har inventerat beståndet ekono-av
miska föreningar i Göteborgs kommun och dragit vissa fördel-slutsatser om
ningen stadsdelar bostadsområden.och Observera siffrorna nedanatt
bygger föreningsregisterPRV:s registrerade ekonomiska föreningaröver
och därför inte ovanståendede siffrornamotsäger gäller ekonomiskasom
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och/ellerregistrerade förEkonomiska föreningar med företagsverksamhet moms
1995. Källa: SCB:sarbetsgivaravgift storstadsregionens kommuner, vecka 30i cen-

trala företagsregister BASUN

Göteborgs-regionen
Antal bostads-ekonomiskaAntal
rättsföreningarföreningarKommun

16KUNGSBACKA 27
HÄRRYDA 105

9PARTILLE 5
ÖCKERÖ 319

17STENUNGSUND 4
TJÖRN 104
GÖTEBORG 348206
MÖLNDAL 4413
KUNGÄLV 319

25ALE 9
15LERUM 13

528Samtliga 314

förekomsten ko-företagsverksamhet. Inventeringen visarföreningar med av
områden något verksamheternasochoperativ olikaverksamhet ut-om

veckling i storstaden Göteborg.och karaktär
föreningar registre-ekonomiskafinns i Göteborgs kommun 728Totalt

den absolutabostadsrättsföreningarrade, hälften antingendrygt ärvarav
syfteinköpsföreningar medolika formermerparten, villaföreningar, attav

avlopps-föreningar. Re-tillhandahålla butik, eller ochbillig vattenmat utan
beskrivs nedan.ekonomiska föreningarGöteborgssterande 295 av

vård skolormed övrig och är nästBarnomsorg tillsammans samtomsorg
räknat i antal ko-kooperativa sektorn,bostadsrättsföreningarna den största

också framför allt den koope-ojämförligt fortast, hittillsoperativ. Den växer
ekonomiska för-omfattar 70rativa barnomsorgen för närvarande runtsom

i Göteborgkooperativa daghemeningar. verkliga antaletbör detNoteras att
mestadelsekonomiska föreningarnabetydligt de130. Förutomär större, ca

föräldrakoo-daghemmenideella de kooperativaföreningar. 90 ärprocent av
personalkooperativ.perativ och resten

områdenikooperativa daghemmenövervägande delen deDen startasav
egnahemsom-medel- eller överklass. Oftadomineras välutbildadsom av en

befolkasråden stadsdelarcentralai stadens ytterkanter, även som avmen
KonsultEnligt Kooperativutbildade människor.och akademisktyngre

har varitotillfredsställda behoven barnomsorgspeglar detta de somavvar
barnanstorm-kommunen har varitoch mötastörst sämst attsomvar

ningen.
återfinns i Göteborg,deltidsförskolorde hittills kooperativaAv 8 an-som

pedagogisk idéuttaladpersonalkooperativ. med7 Merparten enges vara
jämnt utspriddakooperativ liggerbas för verksamheten. Dessa översom

staden.
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finns kooperativa skolor, och 4Det 9 fördelade 5 föräldrakooperativ
personalkooperativ. spriddapersonalkooperativa skolorna ligger jämntDe

staden medan de föräldrakooperativa de nordöstra stads-över väger över
delarna, vilka har högst anbetslöshet, flest invandrare medel-och de lägsta
betygen i Göteborg. Kooperativ Konsult delvis kan startan-attmenar man se
det dessa föräldrakooperativa skolor underkännade utbild-denettav som av
ningsverksamhet staden erbjudit i förorterna.

Övriga omsorgskooperativ, hittills endast 3 till antalet; finsk dag-är en
vårdhemcentral, för psykiskt sjuka och boendekooperativ handi-förett ett

kappade.
Sammanlagt finns 72 kulturkooperativ i Göteborg. De verksammaär

Mångainom musik, författande, film. härhantverk, foto och deteater, av
verksamheterna har sprungit den gamla Fritidsförvaltningens verksam-ur
het. kulturområdetkooperativa representationenDen stark och kom-är

förmodligen fortsätta det.attmer vara
Den traditionella kooperationen till antalet ekonomiska föreningar.40är

mångaTittar hur inom tradi-arbetar respektive sektor intar denman som
tionella kooperationen överlägsen tätplats. finner vi företagHär somen
Konsum OK Sverige,Väst, Västra Riksbyggen, HSB mfl.

mångalika tillNästan antalet den traditionella kooperationen ärsom en
kategori småkan kallas kunskapskooperativ; tjänsteföretag huvud-som vars
sakliga produkt baserad akademisk kompetens. Flera de här koope-är av

ocksårativen har mindre ocheller starka band till Göteborgs universitetmer
andra forskningsinstitutioner. Vissa kunskapskooperativ tjänar para-som
ply för enskilda näringsidkare med bakgrund, somen grupp gemensam

nåanvänder kooperativet för effektivare till sin kanmarknad. Detatt ut
handla marknadsföring, utbyta och förmedla kontakter,attom gemensam

lokaler och administration yrkesgrupper idag harDeetc.gemensamma som
paraplykooperativ arkitekter, designers och journalister. finnsDetärstartat

också områdetantal konsultverksamheter med för ovanlig associa-ett en
tionsforrn och i vissa fall mindre vanliga tjänster, miljökonsulter ochsom
kooperativa konsulter.

åkerierI Göteborg finner vi producentkooperativ. och28 18 dessa ärav
taxiverksamhet. enskilda sigMedlemmarna alla näringsidkare slutitär som

för marknadsföra sin tjänst och i likhet med de nämndaattsamman ovan
paraplykooperativen utnyttja administrativa rutiner. äld-Dengemensamma

Öv-organisationen, Taxi Göteborg, startade 1928 och fungerar idag.änsta
frånriga 10 allt torvbränneri till begravningsbärare och elek-representerar

tronikföretag.
finns "idébuma" vadDet antal kooperativ främst sysslar medett som

brukar kallas alternativ handel, det vill inköp och försäljningsägasom av
ekologiskt frånodlade livsmedel, kooperativ i tredje världen Detetc.varor
typiska idébuma sinkooperativet startade under tidigt 80-tal och vill med
verksamhet alternativ till vad uppfattar expolatering män-ettge man som av
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niskor Såvitteller Kooperativ Konsult kan bedöma sker för närva-natur.
område.rande ingen tillväxt dettastörre

Slutligen finns sparkasseföreningar syfte förränta medlem-6 är attvars
insatta medel och fungera inköpsföreningar. för-Allaattmarnas som sex

något Spår-eningarna anknutna till företag, till exempel Göteborgsär som
årSparkasseförening. Samtliga ochvägars mellan 40 50 gamla.är

områdenaInom de flesta de kooperativa verksamhe-uppräknade deärav
fåtal år.datum. äldre tio endast den traditio-Ett Detär än ärterna sentav

nella kooperationen, producentkooperativen sparkasseföreningarnaoch
till övervägande delen etablerades för flera decennier sedan.som

Sammanfattningsvis tyder materialet, enligt Kooperativ Konsult, att
kooperativde finns främst välutbildade människor,relativtstartatssom av

åtminstoneeller bådemed stabil social bas. stöds de flestaDetta atten av
kooperativen bostadsområdenfinns i dominansmed medel- och över-en av

nå-klass och de personalkooperativ till delen kräverstörreatt startatssom
form högre utbildning. slutsats den kooperativa for-En är attgon av annan

åren dåförefaller ha upplevt de detrenässans senaste startatsmen en en
måstemängd kooperativ. Dock vi för materialet inte visarattreservera oss

mångahur år.kooperativ lagts ned undersom senare

Kooperation i Malmö

frånTill skillnad Göteborgs-regionen har bostadskooperationen i Malmö
framgårmed kranskommuner mycket stark ställning, vilket tabellenen av

nedan. Samtidigt övrigaantalet ekonomiska föreningar inte uppseende-är
lågt.väckande, förhållandevisvarken högt eller Dock det dessaär av som

finns i huvudkommunen. Framför allt hardet Lund Malmöär utöversom
antal.störreett

Malmöområdet någonI inte gjorts sammanställninghar det detaljerad av
olika kooperativ motsvarande de i Göteborg och Stockholm.typer av

Ekonomiska föreningar med företagsverksamhet registrerade för och/ellermoms
arbetsgivaravgift i storstadsregionens kommuner, vecka 30 1995. Källa: SCB:s cen-
trala företagsregister BASUN

Malmö-regionen
Antal ekonomiska Antal bostads-

Kommun föreningar rättsföreningar
STAFFANSTORP 10 21
BURLÖV 3 15
VELLINGE 9 39
KÄVLINGE 7 43
LOMMA 4 22
SVEDALA 6 35
MALMÖ 73 458
LUND 44 220
TRELLEBORG 10 105
Samtliga 166 958
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Kooperation i Stockholm

Stockholms-regionen har i kraft sin folkmängd det klart antaletstörstaav
storstadsområdena.ekonomiska föreningar de Liksom harGöteborgtreav

tvåStockholms kommun tredjedelarungefär regionens samtliga ekono-av
nedanstå-miska föreningar, framgårbostadsrättsföreningar, vilketutom av

ende tabell. Bostadskooperationen utbredd, inte i utsträck-är men samma
ning i Malmö-regionen.som

Stockholms-regionen omfattar statistiskt alla kommuner i Stock-sett
holms län nämligen Södertälje, Norrtälje och Nynäshamn. Dessautom tre,
redovisas i fotnot under tabellen.en
Ekonomiska föreningar med företagsverksamhet registrerade för och/ellermoms
arbetsgivaravgift i storstadsregionens kommuner, vecka 30 1995. Källa: SCB:s cen-
trala företagsregister BASUN

Stockholms-regionen
Antal ekonomiska Antal bostads-

Kommun föreningar rättsföreningar
UPPLANDS-VÄSBY 5 22
VALLENTUNA 13 39
ÖSTERÅKER 2 32
VÄRMDÖ 20 21
JÄRFÄLLA 9 53
EKERÖ 6 15
HUDDINGE 15 52
BOTKYRKA 10 55
SALEM 5 7
HANINGE 11 56
TYRESÖ 7 23
UPPLANDS-BRO 4 21
TÄBY 12 49
DANDERYD 10 19
SOLLENTUNA 16 51
STOCKHOLM 402 1096
NACKA 22 63
SUNDBYBERG 4 25
SOLNA 12 70
LIDINGÖ 5 32
VAXHOLM 5 10
SIGTUNA 3 9
Samtliga 608 1850

Stockholmslän Södertälje 23 ekför, brf, Norrtälje 19 ekför, brf och90 94 Nynäs-utom
hamn för,10 ek 40 brf.

ocksåLKU i Stockholm, Kooperativt IdéCentrum, gjorthar en samman-
frånställning baserad uppgifter registrerade ekonomiska föreningarom

PRV, till frånskillnad Göteborg omfattar den hela länet. harDessutommen
uppgifter kooperativ eller kooperativ-liknande verksamheteranväntman om

fråni andra juridiska former, företrädesvis ideell förening, hämtatssom
månKIC:s register. har försökt i möjligaste lokalisera verksam-Maneget att

miljonprogramområden mångaheter finns i och hur dessa ärsom ange av
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kooperativa företagentotala viss kooperativ.antalet Desorts storaav en
finns inte inte heller andra kooperativa verksam-med i kartläggningen och

bostadsområdesanknytning. alltså tillfinns flera skälheter saknar Detsom
från företagsverksamma ekonomiskade siffror följer skiljer sig deatt som

föreningarna i tabellen.
i hela Stockholms län.Det finns 65 arbetskooperativ olika slag Härca av

del medfinns del inom media, kultur och andra tjänster, samtstor enen
fritids-, hobby- eller bisysslo-hantverksproduktion. Vissa karaktärenär av

miljonprogramområden.kooperativ. Omkring arbetskooperativ finns i5
miljonpro-daghem eller förskolor finns 10 iAv 57 personalkooperativa

gramområdena. till drygt 300 och 16Föräldrakooperativen uppskattar man
miljonprogramområden.dem finns iav

sexårsverksamheterfritidshem totalt 6Personalkooperativa och är
miljonprogramområde. Bland de 14stycken, finns i1 verksamhet ettvarav

miljonprogramområde.föräldrakooperativen ifinns inget ett
kommit till fritids-antal mellanstadieverksamheter har förEtt ersättaatt

lågstadiebarn. ideellahem tillgängligt Oftast detbara för ärärsom numera
stårföreningar skolan, vilken förföräldrar samarbetar med persona-av som
miljonprogram-len. Undantag personalkooperativ, inget finns i2är varav

till antalet och 10 dessaDe föräldradrivna verksamheterna 65ärmet. av
miljonprogramområden.finns i

också ungdomarfinns fritidsverksamheter olika slag för barn,Det 5 av
miljonprogramområde.eller idessa finnsEtt ettvuxna. av
personalkooperativa friskolor i Stock-det gäller skolor finns det 9När

miljonprogramområden. föräldra-holms län och dem ligger i Av de 55 av
område.sådantkooperativa ligger iskolorna det 1är ettsom

och för-sysslar med inköpDet finns 20 ekonomiska föreningarrunt som
medling driva butik. 4främst sina medlemmar, utan attmatvaror avav

miljonprogramområden. Inköpsföreningarna lämnadesdessa finns i utan-
för Göteborgs-kartläggningen.

psykiskt handi-8 arbetstränings- och sysselsättningsverksamheter för
får delta-kappade i länet registrerade ekonomiska föreningar. regelIär som

sjukbidrag,kombinationgarna/medlemmarna ingen reguljär lön, utan en av
pension eller dylikt och stimulans-peng.

så frivillig-länet finns ungefär frivilligverksamheter, kalladeI 10 "nya
centraler, ideella föreningar. förmed-resursbanker eller liknande, i regel De

frivillig institutioner, arbetarlar arbetskraft till privatpersoner och men
sådanaockså verksamhetermed självhjälpsgrupper med 2skapaatt mera.

miljonprogramområden.finns i
påtagligt kooperativen finnsKIC sammanfattar med det äratt somav

miljonprogramområden.i Stockholms fördom" deDen säger att nyasom
alltså kartläggningen,kooperativen medelklassföreteelse, bekräftasär en av

då-miljonprogramområdena befolkningenhar delarI storamenar man. av
liga samhället. Flertalet tillhörkunskaper i svenska och det svenskaom
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påpekarnågon företagande,inte har traditiondessutom mangrupper som av
KIC.

tvååtminstonekooperativ i Storstockholm bekräftarkartaDenna över av
Göteborgs-sammanställningen Dels koope-inslagen i den bild attgav.som

medelklassområden i de bo-vanligare irativ huvud änöver är utsattataget
frågastadsområden iför, dels detta mindre markantvi intresserar ärattoss

och andra brukarkoopera-personalkooperativ det gäller föräldra-än närom
tiv.
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Kooperativa exempel

kooperativ belyser blanddetta kapitel följer exempel verksammaI som
ändamålmånga utgångspunkter sig i ko-och uttryckde olika tarannat som

valda med tankeoperativa verksamheter i storstadsregionema. De är att
stånågot det gälleri avseende ska kunna modell för andra,de när attsom

tillStorstadskommittén harmotkraft till de slags problem upp-somvara en
på. problemgruppergift hitta lösningar Antingen människoräratt ur

ocksåuppgifterna ellerkooperativet och aktiva i utförandetmedlemmar i av
tillförmotverkar problem ellerkooperativets verksamhet slagär ett somav

på. Många gångernågot bostadsområden finns kom-har bristutsatta ensom
kooperativeni och kooperativ. Vissabination dessa aspekter ett avsammaav

ocksågrundligt beskrivna. V1beskrivs helt kort, medan andra är tar uppmer
tillgodose viktigamodeller kooperativa lösningar skulle kunnaförtre som

tillgång någrabostadsområde, till be-där vi inte harbehov i ett utsatt men
fall-kooperativ Kapitlet avslutas med sju längreskrivningar verksammaav .

och framtidsutsikter.beskrivningar med historik, verksamhet, villkor
något kooperativen finns adresserskulle vilja kontaktaFör den som av

Kooperativ KonsultKoopi, Kooperativt IdéCentrum,och telefonnummer till
och KoopUtveckling i slutet rapporten.av

korthet, GöteborgKooperativ i

skolkooperativ ekonomisk föreningAssaredskolan

arbetarstadsdel.föräldrakooperativ skola i gammalAssaredskolan är enen
lägga ned skolan. Idag har Assa-startade 1991 sedan kommunen tänktDen

mellanstadienivålåg- och det finns planerredskolan elever och125
i kooperativet.anställdabygga med högstadium. Femton äratt ut personer

Assaredskolan.spelar roll förkooperativa organisationsformenDen storen
demokra-idéerBland försöker aktivt realisera läroplanensannat om enman

tisk skola.

Tähti Aftonstjärna ekonomisk föreningIlka

pensionärer.dagcentral för finsktalandeIlka Tähti eller Aftonstjärna är en
då målgruppennärområdet,tillDagcentralen har ingen särskild anknytning

såvälmycket förkooperativa formen betydervitt spridd staden. Denär över
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anställda besökare. demokratiskaDet arbetssättet viktigt eftersomärsom
del verksamheten baseras frivilliga insatser. Vidstor startenen av var

meningen hela verksamheten skulle skötas ideellt, har kommitatt men man
fram till arbetsinsatsen alldeles för och för beroende kontinuitetäratt stor av
för helt bestårläggas ideella krafter. dagsläget kooperativetsöver Iatt
personal antal frivilliga heltidsanställd, lönebidragsanställdett samtav en en

tvåoch ALU-anställda.

Musikens hus ekonomisk förening

Musikens hus startades 1984 Göteborgs kommun. januari ombil-I 1993av
dades verksamheten till självständigt arbetskooperativ, idagmed sjuett
medlemmar och anställda. bedriverMan omfattande verksamhet med ut-en
hyrning dels husets åldrarrepetitionslokaler till lokala musiker i alla ochav
dels studios och för olika bland rockkonserterannatscener arrangemang,
och barnteater. Musikens hus ligger i mångastadsdelen Majorna med ung-

ålderdomar i och med inriktning.rätt I och med verksamheten tidi-rätt att
drevs fritidsförvaltningen och platsen redan inarbetadenamnetgare av var

kooperativet sådanteoretiskt skulle dock,när Rentöver.tog menar man, en
verksamhet fungera bra helst. Den kooperativa formenvar som anser man
har betydelse. demokratiskaDen styrelseformen alla delaktigagörstor äratt
i beslutsprocessen och för det blandstörretar ett annatansvar gemensamma,

verkligen fåsig för fram till verksamheten.ansträngaatt attgenom pengar
framhållerMan samtidigt den fårbeslutsfattande inte föratt gruppen vara
för inte urholka den demokratiskastor, att processen.

Kortedala Bergsjöns Idrotts- Motionscenter ekonomisk
förening

Föreningen förvaltar idrottshall och har fyra idrottsföreningar med-en som
lemmar. Idrottshallen fyller social funktion för dem använderstoren som
den, främst ungdomar. Den kooperativa formen praktiskt"ettser man som
arrangemang. Dessutom bygger den ekonomiska föreningen styrel-en
seform alla familjära med. Anläggningen skapar ordinarie arbetstill-är ett
fälle, för intendent sköter anläggningen. sig intendentenUnder haren som

ALU-anställda månad.byts sjätte Intendenttjänsten finansie-tre utsom var
lokalhyror frånoch intäkter solarium och verksam-ras genom gym, annan

het.

Kooperativ i korthet, Malmö

Efter sonderingar med olika kommunala förvaltningar och enheter samt ge-
nomgång uppdrag och register KoopUtveckling iav egna uppger man
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få kooperativ imycketdet finnsSkåne, ligger i Malmö,det LKU attsom
detHittills hari kartläggning.in dennaMalmö/Lund-regionen som passar

igång föreningar i denfå ekonomiskavarithuvud stor-trögtöver atttaget
landsbyg-i länet,finns antagligen flerstadsregionen, Det utemenar man.

harkommunerdet händer. FleradetSamtidigtden. ärattnoterar man nu
gångKoopUtvecklingkooperativa modellen och ärdenvisat intresse för

försäkringskassan,ochkommunernamed bland andramed i samarbeteatt,
och Helsingborg.i Malmö, Lundigång sysselsättningsfrämjande projektdra

från sidadet offentligaskooperationintresse förgenerellt ökatEtt uppger
medelfinns sökamöjligheterdeorsak. En är attsom nuannanman vara en

sysselsättningsfrämjande fonder.EU:sur
i Malmöekonomisk föreningCooperativa Uruguayaintressant fallEtt är

tillochdagis/fritis.bensinmack, kiosk och Importdriver butik, exportsom
svårtdockTuristbussverksamhet i Sverige. Detfrån äroch attUruguay.

tvåeftersom deverksamhet närupplysningar deras mansom svararom
dåligt.förstår mycketoch svenskaringer pratar

nedan.ochTvå Crenova,andra exempel, Teater X presenteras

StockholmKooperativ i korthet,
föreningDelfi ideellFöräldrakooperativet

minstför barn medgrekiska, iTvåspråkigt svenska och Tenstadaghem, en
familjer.Elva medlemmaranställda i föreningen.grekisk förälder. Fyra

Initiativet till koope-inköp.administration, städning ochFöräldrarna sköter
ochbrist barnomsorgOrsakenföräldrar.rativet 1987togs varav en grupp

sedvanligttvåspråkighet. finansierasVerksamheten sättbehov genomav
föräldraavgifter.från socialdistriktet ochavtalsersättning

Solåsen föreningekonomiskFörskolan

svenska ochTvåspråkig förskolaPersonalkooperativ i Akalla. satsarsom
kommunaltspråkträning. tidigareFyraoch mycketiranska traditioner an-

anställda.ställda och fyra nya

föreningekonomiskakooperativaBotkyrka grannars

ekonomiska intressenmedlemmarnasBrukarkooperativ. Främja attgenom
ochhantverkare, affärsmänhjälpautrustning förskaffa lokaler, attetc. pro-

sänka prisernasin kompetens,inte kunnatfessionella utöva samt attsom
och tjänster.varor
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89:an Hyresgästemas ekonomiska förening i Edsberg

Förenings-organisations-brukarkooperativ. Främja medlemmarnas ekono-
miska intressen tillhandahålla såsomboservice städning, flytt-attgenom
hjälp, blomvattning, husdjursmatning och daglig tillsyn. Samarbete med
kommunala bostadsföretaget Sollentunahem. Verksamheten finansieras
med verksamhetsbidrag från Sollentunahem, medlemsavgifter och intäkter
från verksamheten. områdescaféDriver basen i verksamheten. Tillärsom
servicehusets tillhandahållsboende väntjänster i form städning, flytt-av

Övernattningslägenhethjälp, blomvattning med Uthyrning lokaler.mera. av
området.i Förutom personalen deltar medlemmar Tvåmed ideellt arbete.

ocksåanställda medlemmar området,är och boende i arbetstillfäl-som nya
len. Mellan 400 och 500 medlemmar. Orsaken till startadeatt attman var

ville ordna café mötesplats för de boende i Edsberg.ettman som

Rubinen ekonomisk förening

Personalkooperativ i Rinkeby. Fritidshem för zigenska barn, och dri-startat
zigensk personal. Projektbidrag från allmännavet arvsfonden och avtals-av

frånersättning stadsdelsnämnden i Rinkeby. 2-3 arbetstillfällen. Tydlig om-
rådes- och grupptillhörighet. Viktigt förebild gårdet bra. Docksom om pro-
blem just nu.

Spanska kooperativet Omega ekonomisk förening

Brukarkooperativ i Hässelby. Inköpsförening, utbildning med mera.

Nyokabi Swahilisk kultur ekonomisk förening-

Arbetskooperativ i Tyresö. Handel, kulturellt utbyte.

Ryckets ekonomiska förening

Brukarkooperativ Rågsved.i Café, dagligvaruverksamhet.

Akropol BBK FTH ideell förening

Föräldrakooperativt fritidshem i Rinkeby knutet till basketbollklubb.en

Arbetskooperativet Kupan ekonomisk förening

Förenings-organisations-kooperativ Södermalm i Stockholm. Mellan-
vård för ungdomar.utsatta
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Kooperaform ekonomisk förening

med invandrarkvinnor.Arbetskooperativ centralt i Stockholm. Hantverk

HSB ekonomisk föreningReimersholme Boservice

Pensionärslubb Reimersholme, bo-Medlemmar HSB Stockholm, HSBär
föräldrakooperativtstadsrättsföreningarna daghem. För-ön samt ett

området socialdistrikt ientreprenad för 4eningen utför viss hemtjänst i
Hemtjänsten kom-pensionärer frivillig arbetskraft.Stockholm, med som

så boende.granntjänster, tillgängliga för alla För-pletteras med kallade
området, utlämning paket,eningen driver postkontoret i medäven post-av

dylikt. samtligaförsäljning frimärken och Iförskott och brev samtstora av
mindretrettio pensionärer ellerverksamheter ungefärärsammantaget mer

aktiva.

föreningArbetskooperativet Nyckeln ekonomisk

hantverks-Brukarkooperativ i Tillverkar, bereder och saluförGustavsberg.
sysselsätt-reparationer. Verkar för arbete,produkter. Utför legoarbete och

medlemmarnaning, arbetsträningsmöjligheter och gemenskap för ärsom
Tvålandsting.före psykiatripatienter. Entreprenad kommun ochdetta an-

består årsskiftet.verksamheten efterställda, arbetstillfällen. Oklartnya om
bostadsområdesanknytning.Ingen

Kooperativet ekonomisk föreningFyren

i snickeri ochBrukarkooperativ i Bedriver hantverk formNynäshamn. av
textil. T-shirt-tryck. Försäljning beställningsarbeten. Verksamhetenoch ger

Uppdragsgi-sysselsättning under arbetsliknande former arbetsträning.samt
Två också med-psykiatriska kliniken i Nynäshamn. anställda ärär somvare

initiativStartade 1990lemmar. Totalt har kooperativet 13 medlemmar.
arbetsträningbehovpersonal inom psykiatrin. Syftet täcka detatt avav var

inte kra-finns för med psykisk sjukdom/handikapp klararsomsom personer
betalarinom finansieras landstingetSamhall. Verksamheten attven genom

försäljning.lokal och löner inkomstsamt genom av

MångkulturelltRinkeby folkbildningscentrum,folkhögskola,
ekonomisk förening

Utbildning, praktik ochorganisationskooperativ i Rinkeby.Personal- och
lågutbil-arbetsmarknadskunskap till främstaktiviteter för praktiskatt ge

etniska Grund-dade invandrare. Utbildning till grupper.av resurspersoner
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läggande vuxenutbildning, gymnasial utbildning, högskoleutbildning. Verk-
samheter riktade till barn och kvinnor läxläsning. 34 anställda, 20varav

medlemmar iär kooperativet. 20 arbetstillfällen, främst invandrare. To-nya
talt 45 medlemmar, föreningar.även Startades 1991 folkbildare.av en grupp
Orsaken såg det fanns kunskaper och kompetensatt inteattvar man som
utnyttjades i invandrarområden. långsiktighet.Det fattades Målet är att
skapa arbetsplatser för invandrare. Man samarbetar med olika föreningar

syriska, finländska och hyresgästföreningen arbetsförmedlingen,som samt
försäkringskassan och socialtjänsten. Verksamheten finansieras för-genom
säljning kurser, kursavgifter och anslag. Upptagningsområde Husby,ärav
Rinkeby, Tensta och närliggande områden, med sammanlagt ungefär 60 000
invånare.

Fittjahöjdens barn- och ungdomscenter ekonomisk förening

Personalkooperativ i Fittja, Botkyrka kommun. Driver parklek och fritids-
gård, med bland bad, bakning, sångkör,skapande, fri lek, utflykterannat
och friluftsaktiviteter fritidsgården,i disco, tjejgrupp, dans/gymnas-samt,
tik, körkortsteori, projektgrupper resor, studiebesök och före-stormöten,
läsningar. Entreprenadavtal med Botkyrka kommun. Tio anställda, varav
fyra kooperativetsär enda medlemmar. Gårdsdemokrati för besökarna/-
deltagarna. Grupper där deltagarna planerar, beslutar, ochansvarar genom-
för verksamheten. Kooperativet startades 1992 fyra bildadeav personer som
den ekonomiska föreningen med avsikt arbeta i verksamheten. Orsak tillatt

frånuppdrag kommunen.starten Kooperativet målsättningharettvar som
fungera kontaktcentrum för de boende iatt Fittja.ett Verksamheten fi-som

nansieras kommunen enligt entreprenadavtalet. Man samarbetar medav po-
lis, socialtjänst, skola med flera företagare i för vettig syssel-samt centrum
sättning för ungdomarna.

Stenby ekonomisk förening personalkooperativ

Driver daghem tvåmed avdelningar fritidsgårdoch för årungdomar 13-19
i Rinkeby. Tretton anställda, fem de hittills endaär medlemmarna ivarav
kooperativet. Startades 1992 de fem medlemmarna för skapa sigattav ar-
betstillfällen, åttavarefter arbetstillfällen tillkommit. Samarbetar mednya
Rinkeby Stadsdelsnämnd och Rinkebyskolan. Finansieras med entreprena-
dersättning och anslag.

halvmånenVita ekonomisk förening

Föräldrakooperativt daghem för muslimska barn i Skärholmen tvåmed av-
delningar. Kooperativet familjer från hela Stockholmstar kommun.emot



SOU 1996:54 exempelKooperativa 27

Sex anställda medlem. har praktikanterMan arbetsförmed-varav en genom
lingen och arbetslösa föräldrar till fåttbarn i barnomsorgskön har arbete i
kooperativet. Totalt familjer.medlemmar Föräldrar sköter inköpsexton
och reparationer. Daghemmet utifrånstartades 1993 föräldrar,av en grupp
behov barnomsorg bedrivs i enlighet med islam och möjlig-av som som ger
het lära barnen islam. Finansieras andra föräldrakooperativ medatt om som

frånentreprenadersättning kommunen föräldraavgifter.samt

Återbrukscentret Tippen

Drivs den ideella föreningen Tippen. Second hand-varuhus i Skarpnäckav
och eventuellt inom kort butik i centrala Stockholm. Renoveringsverkstä-en
der för begagnade saker säljs i varuhuset. Textilverkstad lapptäcke-som -

Dekorationsmålningproduktion och snickeri. Elreparationertygrester.av
tvåutförs elektriker. för hämtning skänktaTransport saker. Föreningenav av

ingår i miljönätverk och har kretsloppssamarbete med Holland. Totaltett
39 anställda i form invandrarpraktikär ALU, och arbetsträning.personer av

de anställdaTre medlemmar i föreningen totalt för närvarandeärav som
har tolv medlemmar. Diskuterat ombilda till ekonomisk förening. Manatt
har planerings- måndagoch arbetsmöten varje för attgemensamma enga-

och motivera. Grupputveckling tillsammans med beteendevetare. Verk-gera
samheten startade 1995 initiativ Föreningen Tippen uttryck förav som

längtan skapa projekt integrerar Miljö-Sysselsättning-Fritid-att etten som
Kultur. Metoden hand saker folk tänkerär kasta och skapaatt ta om som
miljö-sysselsättning för ungdomar. Verksamheten finansieras bidraggenom
från frånUngdomsstyrelsen intäkter försäljningen. samarbetarMansamt
med arbetsförmedlingen det gäller ALU-platser och invandrarförvalt-när
ningen för praktikplatser.

Kretslöpama ekonomisk förening

Arbetskooperativ i Skärholmen/Sätra. Genom driva projekt ochatt egna
delta i andras med utbildning vill sprida kunskap miljö- och krets-man om
loppstänkande, bland utbilda ungdomar till miljöambassa-annat attgenom
dörer. Verksamheten integrerar teori och praktik produktiongenom egen

miljöprodukter kompostbänkar med mera och försäljning dessa. IT-av av
projekt för sprida området.och söka kunskap Man vänder sig i förstaatt
hand till arbetslösa ungdomar i Skärholmen/Sätra. Kooperativet har fyra
deltidsanställda. Dessa ytterligare kooperativets medlem-ärsamt en person

Föreningen startades 1994 helt eller delvis arbetslösa mil-mar. av en grupp
jöintresserade med olika yrkesbakgrund. Syftet skapaattpersoner var ar-
betstillfällen för medlemmarna och sprida kunskap miljö och kretslopp-om

Målsättningenstänkande. projekt och utbildning vidga verk-är att genom
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samheten för skapa ytterligare arbetstillfällen.att Man samarbetar med Ko-
operativt IdéCentrum, Socialdistriktet i Skärholmen och Föreningen Gyl-
lene Spiken se avsnittet arbetsmarknadsprojekt. Verksamheten finan-om
sieras med projektbidrag för arbetsmarknadsprojekt från Stockholms Stad.

Bilkooperativ, lånekooperativ,ochspar-
inköpskooperativ
I detta avsnitt vi kooperativa modellertar medtre förutsätt-rättupp som
ningar kan bidra till utveckla och berika bostadsområde.att ett utsatt

För det första det bilkooperativ,är kallat bilpool,även i och med attsom
det medlemmarna tillgång till bil till Överkomlig ocksåkostnad kanger göra
omvärlden tillgänlig, såoch vis kanske motverka isolering och göramer

människor slipper hänvisadeatt till det begränsade utbudet servicevara av
och verksamheter området.i På KoopUtveckling Skånei har intrycketman

intresset för bilkooperativ ökar.att Man det finns flera anledningarattmenar
till detta, viktig orsak fårfolkär mindre sigatt röra med. Manmen en att
framhåller bilkooperativ kan lösa kommunikationsproblematt områdeni

Rosengård, där många saknar bil.som
För det andra lånekooperativ,och credit unions, med med-spar- som

lemmarnas identitet och intressen boende områdetigemensamma som som
grund, kan dem bättre kontroll sin ekonomi,över sparande till bättrege en

bankernaränta lånaän och möjlighet bankerna nej.att när Sär-sägerpengar
skilt hushåll lågamed inkomster behöver ekonomisk buffert, dels för atten
bättre klara eventuell arbetslöshet och dels kompensation för minskadesom
bidrag och subventioner från samhället. Det finns här tydlig relevans fören
sådana bostadsområden aktuella iär Storstadskommitténs arbete.som

För det tredje inköpskooperativ för inköp förbruknings-gemensamma av
något slag, fråndirekt grossist eller producent.varor av

Koopi har utförligare information och skrifter dessa kooperativa lös-om
ningar.
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Fallbeskrivning 1.

Eriksbo Kooperativa EKAAffär Livs
ekonomisk förening
EKA Livs konsumentkooperativär livsmedelsbutik mitt i stadsdelenen
Eriksbo, del Angered iär Göteborgs förorter. Affärsidén ärsom en av norra

långtenkel ifrån unik; bra till bra priser. Affärsytan kvm650ärmen varor
och butiken omkring tio miljoneromsätter kronor. Kooperativet har för när-
varande fem heltidsanställda inklusive föreståndaren.

Årsom-Butiken har tidigare drivits medIca, sju anställda.mestav som
sättningen har varit i 17 miljoner under 80-talet, imestsom uppe ca men

lågkonjunkturen,takt med lågprisbutikeroch och stormarknader brederatt
sig alltmer i förorterna har konkurrensläget skärptsut och omsättningen

sjunkit. Detta ledde till såldeIca 1993 butiken till privat intressent.att en
Denne lyckades driva butiken i månaders12 tid innan han ochäven gav upp

såldei sin till området.boende itur en grupp
Butiken inom bostadsområdetär och den geografiskt kon-närmstaensam

kurrenten medelstorär Ica- butik kilometers avstånd. Med biltreen ca
kan emellertid sig till stadens absolut billigaste livsmedels-ta ettman par av
butiker tilloch Obs stormarknad tio minuter.

riksboE

Eriksbo klassisk miljär med knappt lägenhetertusenen
stod färdigbyggd Området1970. ligger lite avsides, med bo-närmastesom

stadsområde tvåungefär kilometer bort och däremellan vacker Denatur.
första årentio Eriksbos historia innehöll alla de ingredienser gjortav som
miljonprogramsstadsdelarna ökända; omfattande social mångautslagning,
arbetslösa, hög andel invandrare, missbruk och ungdomsbrottslighet.

Idag skiljer sig Eriksbo frånemellertid övriga stadsdelar i Göteborg ge-
starkt fäste för kooperativa idéer. Omkringatt ett 1980 flyttadenom vara en

entusiastiska människor till Eriksbo. sågDe sin främstagrupp unga som
mission i livet exemplets makt visa gårdet förändraatt samhäl-att attgenom
let. Genom omfattande årsarbete under flera tid har de förstaett eldsjälarna
lyckats igångdra omfattande kooperativ aktivitet området. Fråni haatten
börjat med tillsammans med bostadsföretaget Familjebostäderatt ansvara
för drift och budget, har de boende föräldrakooperativt daghem,startat ett

föräldrakooperativ låg- och mellanstadieskola, föräldrakooperativen en
högstadieskola, kooperativt driven fritidsgårdett ochgemensamtgym, en

driven parklek med djur, LivsEKA och slutligengemensamten numera
också kooperativ Områdetvideobutik. har inte någonhaft hyreshöjningen
de åren, bland tack de boende har tagitsenaste tre annat att över trapp-vare
städning områdetsoch skötsel grönytor.av
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långEn historia

Det första projektet där hyresgästerna direkt inbjöds med iatt ettvara samar-
bete, Familjebostäder 1986 beviljats ombyggnadspengarnär för att to-var
talrenovera det vid det här nedgångna bostadsområdet.laget ganska Via Hy-
resgästföreningen ingicks överenskommelse områdesstyrelseutseen om en
bestående tvåfyra eriksbobor, politiker för Familje-samt representantav en
bostäder. boendesDe valdes inom den förening bildatsrepresentanter som
för förvalta bostäderna Eriksbo MångaKooperativa Förening. deatt av-
boende tidigare varit skeptiska fåbörjade för vadögonensom nu somupp
hände området.i

Från till1986 1990 genomgick Eriksbo häpnadsväckande förändring.en
Den miljön förändrades radikalt, alla lägenheter renoveradesyttre varav
vissa byggdes fullständigt, fasaderna fick områ-ansiktslyftning ochom en
det gick till det inte känna igen.yttre att

Samtidigt människor började dessa områdes-konkreta resultatsom se av
styrelsens arbete, korn de kommunala besparingsbetingen bli kännbara.att

boendeDe beslöt sig för den metod dittills visat sig fungeraprövaatt som
för bostadsområdet-ändra hela började områ-bilda föreningar. Näratt man
dets lilla fritidspark någothotades nedläggning förmåddeav som engagera-
människor tidigare inte varit aktiva bildades Eriksbo parkförening försom -

del för driften parken. utbrett missnöjeEtt med huratt ta ansvareten av av
den kommunala skolan fungerade resulterade slutligen i ko-starten av en
operativ skola. Därför det i Eriksbo ganska områdesbu-naturligt näratt,var
tiken fungerade illa, områdettillgripa den för vanliga metoden hanteraatt
problem; vi det själva.gör

Starten

Den tagit butiken efter misslyckadesöver Ica med driva den,attperson som
vilket ledde till kunderna vårenden. Under 1994 inleddesövergav för-att
handlingar mellan butiksägaren Tvåoch eriksbobor. månaderen grupp se-

i juni, bildades måletekonomisk förening med driftenövertaattnare, en
Påbutiken det konstituerande fick omedelbart 100mötetsnarast.av man

medlemmar, alla erlade insats 100 kronor, innan vissteredan desom en om
affärsprojektet skulle kunna drivas i land. Föreningens styrelse sigsatteom

i intensiva förhandlingar med Familjebostäder, ledde till före-genast attsom
gick med ställa banklånborgenär för miljoner1,5taget att ettupp som

kronor till föreningen. I september 1994 slutligen, övergick butiken i den
ekonomiska föreningens och blev Eriksbo Kooperativa Affär.ägo

Målsättningen åretför det första årligaoptimistiskt till höja densattes att
omsättningen till tio miljoner Frånkronor styrelsens sida klarnetto. var man

uppgiften inte kunde klarasöver ideell basis, det behövdesatt utan att
hållaproffs. För kostnaderna beslöt sig dock för försökaatt attnere man
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med kombination frivillig personal och anställda. butiksförestån-Enen av
dare och fyra övriga anställda rekryterades.

Personalfinansieringen under de månadernaförsta sköttes med hjälpsex
arbetsmarknadsstöd. Ytterligare ekonomisk starthjälp bidrog Familjebo-av

städer med; förutom borgensåtagandet erbjöd förmånlig hy-ytterstman en
ressättning halvår.under Det stöd LivsEKA har behövt i övrigt har varitett
minimalt, tack den kunskap långaoch den erfarenhet områ-istoravare man
det har och driva kooperativa verksamheter.att startaav

Driften

Butiken fungerar idag normal livsmedelsbutik. främstaDen synligasom en
skillnaden mellan EKA och vanlig butik finner i bemanningen. Till-en man

med den ordinarie personalen det i dagsläget tjugotalärsammans ett perso-
frivilligt och betalning arbetar i affären. Arbetsuppgifterna ochutanner som

frekvensen skiljer sig mellan olika beroende arbetssituation ipersoner,
ålder,övrigt, kunskap frånDet finns allt de pensionärer varjeetc. tors-som

dag hjälper till och packar och prismärker via före detta charkute-upp varor,
rister hoppar in och hjälper till vid sjukdom och arbetstoppar, till desom

tomglas och plockar i hyllorna tredjetar söndag.emot Till exempelsom var
arbetade rullstolsbunden tidigare ganska passiv isole-ochen man, som var
rad, med telefonjour för frånmatbeställningar pesionärer. Han plockade
också ihop beställda någonoch vidtalade kunde bära hemvaror som varorna
till beställaren. Flera arbetshandikappade frivilliga, obetaldagörpersoner
insatser i Livs.EKA bidrar hållaDet till igång bådedem fysiskt ochatt
psykiskt.

jfekterE

områdetFör har det betytt oerhört mycket den enda livsmedelsbutikenatt
finns kvar. Det finns brett bland de boende området;iett engagemang av
drygt hushåll900 350 betalandeär medlemmar i EKA. Det fortfarandeär
relativt lätt rekrytera frivilliga till butiksarbetet, ocksåvilketatt pekar ett
brett stöd. Dock det främsta stödet för butikenär Eriksbos invånareatt an-
vänder den sin närbutik. måttEtt för butiken ärengagemanget attsom

dagskassorna undernär sjönk drastiskt och styrelsen skickade utsommaren
flygblad med betydelsen "Du behövsett kund hos oss ökade försälj-som

ningen omedelbart och kassörskorna fick många oroliga kunderta emot som
ville det fara för butikens fortlevnad.veta om var

Omsättningssiffrorna pekar för åretdet första resultat underett strax
det målet.uppsatta

Problem

För närvarande har föreningen problem fâmed ekonomin ihop.att att
Det saknas 500 000 kronor och har beslutat sig för avskeda denattca man
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utbildaköttfärdigstyckatstället köpaoch ianställde styckmästaren samt att
skulle,Ovriga sysslorcharksysslor.vissapersonal i skötaövrig att resonerar

frivilliga.kunna skötas avman,

Framtid

införoptimismråder lite kärva läget,idag, detstyrelsen storInom trots en
denbörjat tullaoch jämnt har poten-framtiden. Man nättatt manmenar

socialbutiken tilllångtgående planerfinns görabutiken har.tial Det att en
butikenprofileraockså viljaområdet. uttaladfinnsiträffpunkt Det atten

också annorlundabutik,kundvänligbillig ochinte bara utan som ensom en
bokhyllavisarmed dettavadexempelbutik. Som man enmenarman

antikvariat.kommission försäljerböckermed begagnade ettsom man
stånd hemgjordamedlitetområdet konstnäri boendejulas hadeI etten

dylikt.adventsljusstakar och
områdets kooperativaförsörjaframtiden försökaiMan även attavser

djup-med hjälpnybakt bröd,medkooperativa daghemmetoch detskola av
iinvesteratharbröd i affären. Manbakas tillin ochfryst deg köps ensom

kommerkundernarenovering hosefterantik kaffekvarn att an-en avsom
säljasatsning störrehar inlettkaffe.mala färskt Manvändas för attatt en

målaigångFrivilliga harbeställning.nystyckat köttkvantiteter attsatt
cateringverksamhet.finnsbutiken. Idéerganska tristai tidigaredenom

så vidare.Och
butiken.föroptimistiska andai använtsAllt sker startaattsomsamma

Flinkshandelsmandigitaladenibland arbetsnamnetStyrelsen använder
försökateknikmed modernTankenbutiken.sin vision ärbutik för attav

vishandelsboden,återskapa gammaldagslite den som manatt sammaav
i hela stads-och bykänslastabilitetåterskapa gamla tiderslitelyckats att av

butik,går och deraseriksbobornafår det förutvisa hurdelen. Framtiden
förutsättningarnågonstans finnsdetdetkänner ärspontant att ommanmen

Kooperativdå i Eriksbo,detsådan idé skall lyckas, ärför att summeraren
Konsult.
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Fallbeskrivning 2.

Vårdkooperativet LillkullegatansLIV

vårdhem ekonomisk förening
Vårdkooperativet iLIV Göteborg startade sin verksamhet i januari 1992 ef-

politiskt vårdhembeslut den kooperativa modellen iprövater ett att ettom
långtidssjuka.för målsättningenpsykiskt politiskaDen skapaatt ettvar

småskaligt och hemlikt vården,alternativ inom den psykiatriska i Göte-som
tidigareborg i första hand bedrevs vid Lillhagens sjukhus.

Anledningen till valde den kooperativa formen statsmak-att attman var
vid denna tid starkt uppmuntrade personal inom den offentliga sektornterna

knoppa och kooperativaJust den formen specielltatt starta eget.av po-var
svallvågornapulär i efter nyligen avslutad statlig utredning ko-en om nya

från hålloperativa lösningar. gjorde politiskt bedömningenMan att ett eget
verksamhetsansvar skulle kunna öka den arbetsinsatsen och frigöra in-egna
neboende kreativitet hos personalen. kommunen denFör skulle detta öka
ekonomiska vårdeffektiviteten; kalkylerade helt enkelt med attman mer
till lägre kostnad.en

utsågsSom lämplig plats för kooperativet kommunägd belä-vackerten
två våningar trädgårdgammal sekelskiftesvilla och i denmed storgen en

Örgrytevälbärgade stadsdelen stadensnära centum.

Starten

Beslutsunderlag och modeller för kooperativstarten tillhandahölls Ko-av
operativ Konsult. sjukvårds-När beslutet kooperativ fattatsstart ettom av av
politikerna och vilken de föreslagna modellernaenats attman om av som var

sjukvårdsförvaltningenföredra, fick föreståndareuppdraget rekryteraatt en
intresserad kooperativ. fick dubbelDennaatt starta ettsom var av person en

både föreståndareroll och nykooperatör, med full frihet att utsom som
och Föreståndarenrekrytera personal till sitt kooperativ. kundenya ensam

såvälbestämma kooperativets sammansättning kvalifi-medlemmarnassom
kationer.

medarbetareDe anställdes hade alla skötarutbildning och flerasex som
års erfarenhet vården. Vård-arbete inom den traditionella psykiatriskaav

frånhemmet hade början sju platser och med hjälp rekryteradesav annonser
från långvårdsavdelningarpatienterna och akutavdelningar i Göteborgs

sjukvårdsdistrikt.södra

idagLIV

drivs personalkooperativLIV med sju medlemmar vilka alla arbetarettsom
Vårdhemmet långtids-i kooperativet. för psykisktär ämnat ärpersoner som

sjuka vård, omvårdnadmed behov fortsatt rehabiliteringoch ochav som
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inte kan eller vill bo själva eller i gruppboende utanför sjukvårdens regi.
Det fungerar främst mellanvårdform mellan sluten psykiatrisk vårdsom en
Lillhagens sjukhus och boende. LIV kan också fungeraett eget ettsom
alternativ vårdtill sluten psykiatrisk klinik för vårdinsatser.tillfälliga

vårdhemmetIdag har nio platser och den enda kunden Göteborgs kom-är
sjukvårdsförvaltning. Målet patientär ska vistas må-högstmuns att en sex

nader vårdhemmet, för därefter kunna fungera i boende.att Föreget att
detta ska kunna uppnås det viktigtär patientgruppens sjukdomsbildatt är
så homogen möjligt. Intagningen till LIV sker efter kollektivt beslutsom ett

personalen vårdhemsföreståndarensefter samrådsamt med chefsöverlä-av
Östrakare vid Sjukhuset.

LIV har avtal med Göteborgs kommunett löper år.fem Kommu-som
åtar sig i avtalet åttaköpa vårdplatserna,de nioatt medan kooperati-nen av

kan sälja den nionde till vill.vet Den andra delen avtalet rörvem man av som
vårddygnskostnaden omförhandlas år.varje Avtalstiden i sammanhangetär

lång,ovanligt vilket motiveras det fråga etableringär heltattav om av en
vårdinrättning i helt former.ny nya

De ursprungliga vårdplatsernasju har succesivt åttautökats till först och
sedan nio platser det gamla personalutrymmet tagits bort.att Motivetgenom
till den utökade verksamheten frånär, villLIV rustadatt mötaattman vara

framtida läge låga vårdkostnaderdärett konkurrensfördel.är Man tyckeren
sig idag ha lyckats optimera förhållandet mellan högt vårdkvalificeraden
och låg kostnad.en

Det nuvarande entreprenadavtalet löper under 1996, varefter detut är me-
ningen LIV skall börja sälja sina tjänsteratt marknad.att öppen Deten
försöker just alla upptänkliga vis förbereda på.sigattman nu

I början rekryterades alla patienter från den slutna psykiatrin. iMen och
med den psykiatrireformen måletdärstora psykiskt sjuka frånär skallatt ut
instutitionerna, så rekryteras patienterna de olika stadsdelsnämn-nu genom
derna i Göteborg.

Stöd

Man frånpoängterar LIV det oerhört viktigt frånär haatt stöd alla delaratt
i den kommunala organisationen, från politiker nedåt.och Kooperativet har
också känt stöd, framför frånallt de politikerett beslutade attsom man
skulle Men grund brist informationstarta. fanns inte motsvarandeav
stöd i organisationen, vilketute ledde tillresten mycketatt startenav var
svår

I förutsättningarna för skapandet ingickLIV betald utbildning i ko-av en
operativt företagande för de kooperatörerna, genomförd Kooperativnya av
Konsult.



exempelSOU 1996:54 35Kooperativa

Effekter

Patienternas livskvalitet förefaller har ökat rehabiliteringenavsevärt genom
skrivits in har kommitStatistiken visar ingen de patienterLIV. att somav

tillbaka, sig till eller till Lillhagens sjukhus. remarkabelt resul-LIV Ettvare
åktåtagitpatienter sig varit människormed tanke de uttat att somman

och in Lillhagens sjukhus.
fått vårdinrätt-Göteborgs har inneburit harFör kommun LIV att man en

effektivt. Följdenning fungerar synnerligen är att man spar pengarsom
vårddygn-patienterna rehabiliteras. har lyckats sänkaDessutom LIVatt

år från fråni redan början ha legat under den kommu-skostnaden rad,tre att
kostnadsnivån. billigare och bättrenala Politikernas förväntningar om en

vård alltsåhar infriats.
fåttvarit ökat ochFör personalen har effekten LIV att ettav man ansvar,

Föreståndarenocksåmed detta resultat.större att prestera samman-en press
fattar tid följande ord: vill idag tillbaka till denden varit med Ingensom

fåtttid. Hade jaggamla organisationen, det har varit oerhört slitsammen en
det igen jag inte jag hade haft kraft till det. tilläggersäker Hongöra är att

Och med skratt:raskt: Men det har varit varenda svettdroppe."värt ett
några"Men det klart, det synd inte har kvar längre,är är vänneratt man

eftersom inte tid träffas."har attman

Problem

fåKooperativet har sin korta livstid upplevt relativt problem,under men
ändå varit motigt.grund problemens har det mycketartav

från hållpolitisktförsta problemet hade sin grund iDet större att man
kooperativ.inte hade bemödat sig med förankra sitt beslutatt att starta ettom

mellannivå inställning,Framför allt chefer visade olika negativsätt en
från hälsa de medlemmar i kooperativet tidigarehelt enkelt slutaatt som

relativt ryktessprid-arbetade inom Göteborgs kommun till omfattandeen
vår-utmåladesning där kooperativet hot hela den psykiatriskaett motsom

den i inte heller i alla lägen upplevt kunnat litaGöteborg. LIV har att man
den information kommit kommunens instanser, vissa perso-som genom

från sig information överhuvudtaget.har varit ytterligt ovilliga lämnaattner
innebär detta naturligtvis problem eftersom helt beroendeFör LIV ärman

påfres-sin har situationen varit mycketenda kunds beslut. Sammantagetav
fåtttande inneburit kooperativet klara sig självtoch har ochgott ont att

stöd politikernas moraliska.änutan annat
varit femtioprocentig personalomsättning sedanNästa problem har en

informationen det blivande kooperativet inte all-Genomstarten. att om var
många ursprungligaoch utbredd inom organisationen det i denmän per-var

Föreståndaren:sig in "Mansonalstyrkan inte visste vadsom man gav
få litetrodde helt enkelt kooperativ innebar skulle sägaatt attatt ett man mer

till inte beredd allt skulle följa. Bristenom, men man var ansvar som
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kunskap kooperativt företagande skulle täckas den kursom upp genom
Kooperativ Konsult personalen upplevde denna utbildningattgav, men var

fråni kortaste laget. hade sida önskat sig lite tidMan personalens attmer
förhållandena,acklimatisera sig till de nuvarande inte minst börja tänkaatt

Föreståndareni prissätta sina tjänster och betalt. sammanfat-termer att taav
det hela följande vis: anställd gick hela"När personalen väl dettar var

väldigt ifort, vi förväntades snabbkurs i kooperation och sedanen vara
gång såfull fort möjligt."som

sjukvårdenTill sist inneburithar de ständiga omorganisationerna pro-av
blem. har genomlevt förändringar inom loppet ochLIV störretre tre ettav

år. stått sjukvårdsorga-halvt vanligaGenom kooperativet har utanför denatt
svårt få innehålletnisationen ihar det varit information syftet ochatt om

svårtomorganisationerna, vilket har gjort varit överblicka kon-det haratt att
sekvenserna för LIV.

Framtid

för-Det hotet personalkooperativet ligger idag i eventuellaLIVstörsta mot
ändringar i den kommunala ekonomin. den sektor där verkar finnsI man

vården. Föreståndarenidag ingen ochkonkurrent förutom den kommunala
också vissahennes arbetskamrater relativt ljust framtiden, harser men

farhågor: tillhandahålla vård"Vi kan idag mycket hög kvalitet till etten av
lågt Mångamycket pris. blir stadsdelsnämnderMen, det klart det tufft.är att

vårdkvalitetenidag bara enkronor framför för dem spelarögonen,ser en
Då får många lågpris-lycksökaremindre roll. finns risken vi medatt tampas

svårigheteri branschen. förebygga idagFör dessa LIVatt satsar att
hårtmarknadsföra sig vill profilera sigsina kunder. Mangentemot ettsom

vården,seriöst alternativ till den traditionella erbjuder markna-som en av
vårdformerdens bästa till mycket attraktivt pris.ett

4

.
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Fallbeskrivning 3:

Föreningen Galaxen ideell förening
Galaxens fritidspark ligger i Bergsjön i Göteborgs förorter. Stadsdelennorra
byggdes under miljonprogrammet och de Ungdoms-är mest utsatta.en av
kriminaliteten högst i kommunen. För sedan toppade Bergsjönär ett par

tonårsaborter.riksstatistiken Befolkningens medelinkomst bland deöver är
lägsta i områdetGöteborg. Enligt undersökningar samtidigt vi-deär ett av
deotätaste i kommunen.

invånaresinaBergsjön med totalt 12 000 kan delas in i delar skiljstre som
två mindre berg. del blivit naturliga upptagnings-Den Galaxensav som

område kallas Västra Bergsjön och innefattar cirka 2 000 lägenheter. Där
finns två tvålivsmedelsbutik, daghem, kiosk och servicebutiker. Allen en

service i form köpcentra, bibliotek och övrig kommunalstörreannan av ser-
vice ligger i den delen stadsdelen. till fanns ingenFram 1983 helleröstra av

åren förhållande återkommandeskola i Bergsjön. GenomVästra har detta
påpekats invånarna. Man har uppvaktat generalpoststyrelsen för attav

områdettillpostkontor och kommunen har uppvaktats för utöka denett att
framgångkommunala servicen. Allt vänligt deltagandeänutan ettannan

från de uppvaktade.
Fritidsparken områdetGalaxen byggdes 1970 samtidigt i övrigt ochsom

Frånstartade verksamhet i kommunal regi. riktadebörjan in sig attman
såha kallad bygglek. från små fågel-Barn och ungdomar snickrade allten

holkar till vikingabyar och berg-och-dalbanor i full storlek. mindre stall-Ett
bygge gjorde1976 för barnens skull skaffade in ha i stallet.att get attman en

dåFöga anade denna inrikt-skulle ändra hela verksamhetensatt getman
ning. Allteftersom tiden gick fickändrade verksamheten karaktär. Man
bygga fler stallar för hysa allt fler djur. Idag har Galaxens fritidsparkatt

bondgårdhästar, kor, grisar, änder och höns hel mitt inne i stads-getter, en-
delen.

Parkleken drevs fritidsförvaltningen fram till 1989, grundav men av
åretbudgetbesparingar beslöts det verksamheten antingen skulle läggasatt

ned eller läggas entreprenad. Idag drivs Galaxens fritidspark boen-ut av
deföreningen Galaxen.

Föreningen

Vid 1978 bildades boendeföreningen Galaxen för-stormöteett av en grupp
måletäldrar, med erbjuda stadsdelens ungdomar vettig fritidssyssel-att en

dåsättning. Det enda kommunala utbud fanns tillhanda den lillasom var
parkleken huvudsakligen inriktade sig barnverksamhet.som

föreningensEn första uppgifter finna lokal för olika aktivite-attav var en
lånaEfter förhandlingar ställde kommunen med parkleken.ter. att utupp

tonåringarna,började med lördagsdiskotekDär för vilket blev mycketman
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långt,förslog inte för-Parklekens dryga 30 kvm dansytauppskattat. utan
någotfinnaeningen fick försöka större.

området, Familjebostädertill bostadsföretagen i ochvände sigMan
så dryga 40 kvmställde med lokal. inte mycketDen störreupp en var --

fortsatte meddet föreningens lokal. Härviktigast att manvar egenmen var
två medhöll andra kvällar i veckandiskotek varje lördag, och öppetäven

hjälp frivilliga medlemmar.av
mål områdetshunnit utvidga föreningens tillhadeNu ävenatt geman

två årsgivande fritid. tid höllmeningsfull uppgift och I manenvuxna en
medan förhandladeundervisningslokaler,till i Familjebostäders gamla man

ändamålsenlig Förvaltningenlokal.med fritidsförvaltningen er-en merom
inte fanns för dylikabjöd ingen lösning, med motiveringen detatt pengar

föreningens framställan.ställde sig i princip positiv tillinvesteringar, men
Galaxen, köpte fritidsförvalt-fem efter föreningen1983, starten av

fritidsparken. Föreningen fick där-ningen nybyggd skollokalin sig i näraen
förråd sintillstånd skolmatsalen och intilliggande förvid disponera ettatt

målet fortfarandehade den lokalyta sökt,verksamhet. Nu men varman man
återställamåste lokalen ialltidlokal. Bland annat ursprung-man nuen egen

föreningenlokaler mellanligt skick till kommande skoldag. Samarbetet om
dåtill det före-Gärdsmosseskolan varade ända fram 1990Galaxen och egna

färdigt.ningshuset slutligen stod

Huset

svårt till verksamheten.har aldrig varit för föreningen lossDet att pengar
Årsvåra få lokal. 1986varit finansierahar kommunenDet att att en egen

håll. skick-försöka finna finansiering Manbestämde sig för annatattman
Vi skickadeansökan medel till Socialstyrelsen.ade brev med ettett om

ungefär förening i Bergsjön och fortsattebrev där det stod Goddag vi är en
fåvår till lokal ermed beskriva verksamhet. viKanatt pengar en av

initiativtagarna resulterade iberättar till föreningen. Brevet ett svaren av
till hus, vi har"Nej vi har ingamed innebörden tyvärr, ert men enpengar

gick till Allmännahitta Föreningens brevidé ni kan dem. nästaom var
föreningenbidra med 300 000 kronorArvsfonden 1987 lovade att omsom

två miljoner bygget skulle kosta.kunde hitta de drygt kronorresten somav
Till slut löstes denklara finansieringen.drygtDet ett att uttog genom

samtidigti ungdomssatsning,regeringen bidrog med 300 000 kronoratt en
Familje-anläggningsstöd ochkronor utgick kommunalt400 000 somsom

lånborgenär för 700 000 kronorbostäder gick in samt ettett gavsom
Föreningen samlade själv in 600 000 kro-möbelbidrag 200 000 kronor.

diskotek, lotterier mednor genom mera.
år Galaxen invigatolv bildandet, kunde föreningenoktober 1990, efterI

kommunala parkleken därsin fritidsanläggning alldeles bredvid denegen
gång för den gamlasamtidigtUngefär över ansvaretstartat. tog manman en

Övertagandet möjligtdåparkleken, denna hotades nedläggning 1989. varav
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tack parkleksverksamheten, ända sedan förstaden inköptesatt getenvare
någon1976, beroende tittade till djuren helger och närattvar av persona-

len ledig. tillsyn hadeDenna hela tiden skötts medlemmar i för-var av
eningen Galaxen.

Driften

I dagsläget sköts Galaxens fritidspark entreprenad föreningen. Stads-av
delsförvaltningen betalar motsvarande heltidstjänster för djurenskötatre att
och övrig verksamhet övrigt har föreningenparkleken. I lönebidrags-en
anställd huvudansvarig Galaxhuset. All verksamhetperson som annan
sköts ideellt föreningens medlemmar.av

föreningen vill inteInom kalla sig för kooperativ i traditionellettman
bemärkelse, betraktar sig ideell förening arbetar efterutan mer som en som
kooperativa principer, främst medlemmarnas arbetsplikt i verksam-genom
heten. Idag kan räkna in 210 betalande medlemmar alla harman som en

mångaarbetsplikt år.minst 25 timmar Ungefär lika stödmedlem-ärper
Föreningens lademedlemmar tillsammans ned 7 000 timmar ideelltmar.

beståarbete under 1994. obligatoriska arbetet kan i utföraDet storstäda,att
underhållsarbete anläggningen, djuren,sköta arbeta med ungdomsverk-

någotsamheten eller annat.
räknarMan med idag mellan 150 och besökare dag-200att tar emotman

ligen, fråndel kommer skolor och daghem vill be-gärnastorvarav en som
bondgård bostadsområde.söka levande mitt i etten

Stöd

Det samhälleliga stöd kommit föreningen till hardel primärt varit eko-som
nomiska bidrag till lokaler och verksamhet. Verksamhetsmedlen har tagits

den kommunala föreningsstödskassan, och majoriteten bidragdeur somav
fåttkommit in till husbygget har varit statliga medel. övrigt hjälpI har man

från rådfritidsförvaltningen med bidragsansökningar konkretaoch verk-om
samheten.

Från påpekarföreningens sida del den nuvarandeatt stor styr-man en av
någonkan kommer sig inte har haft hjälp med genomföraatt attav man

verksamheten, vilket tvingat fram brett ansvarstagande hos alla medlem-ett
framhållerMan samtidigt Familjebostäders finansiella stöd ak-ochattmar.

tiva medverkan i finna lokaler har betytt oerhört mycket. Vidareatt menar
frånden hjälp fick tjänstemän Socialstyrelsen i sambandattman man

med den första ansökan bidrag till husbygget ovärderlig. Ytterligareom var
stöd har varit utbildning i föreningsorganisation och enteprenaden genom-
förd frånKooperativ Konsult och finansierad med medel kommunen.av
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Effekter
tillgänglighetverksamhetensFöreningen Galaxens medlemmar attmenar

öppethållandet bättre dehar Bland har utökats förökat. att motsvaraannat
i anlägg-de boendesboendes behov. Vidare att engagemangmenar man

särskilt värde, i det de därigenomningen och verksamheten har tarett att
både situation.för sin och sina barns hela Man tror att engage-ansvar egen

så ocksåkan smitta sigi föreningen Galaxen dessutom attmanget av man
och skola.sig i andra föreningar exempelvis Hem En annanengagerar som

invånare sin stadsdel för-detta engagerade i kaneffekt sätt ärär att som
oerhört betydelsefulltbo kvar i utsträckning andra. Detta ärväntas större än

områdei genomströmning.med högett
Från förvaltningshåll stads-positiva effekter. Inompekar man samma

vi hel del fördelsförvaltningen idag "visst betalaratt en pengarmenar man
tilli dagsläget ungefär miljon kronorföreningen Galaxenstöttaatt per-en-

såvi riktigt kritiska skulle vi kanskesonal och aktiviteter och skall vara-
frågangjort del verksamheten bättre i regi,ha ärmen om manen av egen

viktigtaktiva engagemang oerhörtkan pris människors Det ärsätta ett
själva.människor känner det här har vi gjortatt att

Problem

någraFrån sig inte ha upplevt problem underGalaxens sida störresäger man
från både förvaltningar och in-starttiden. har haft relativt stödMan ett gott

för för-det klart,blandade hyresvärdar. Men sägerär representanten
vårtfått förvarit bättre vi medel bygga huseningen, nog hade det attom

å vi inte hade varit helti tidigare skede. andra sidan kanskeMen,ett mogna
både bondgård ochdet det allt innebär drivaattatt ta trots en enansvar som

verksamhet för de boende.öppen
Även föreningen Galaxen,inte problem fördet kan sägas ettom vara

missnöje i personalgrupp tidigare arbetade medfinns det smula denen som
fritidsfrågor harinom stadsdelsförvaltningen. Gruppenungdomar och

från år,inom samtidigtkrympts tjugo till fyra anställda loppet somav sex
fått verksamhet för. dennaföreningen Galaxen har medel driva Iatt grupp

två års högskola plötsligtundrar hur anställning förr krävdeman en som
frivilligahar uppfattningen Galaxenskan klaras utbildning. Man attutan

höga kvalitet de tidi-och anställda inte bedriver verksamhet samma somav
kommunanställda gjorde.gare

Framtid

Från i nöjd medstadsdelsförvaltningens sida i dagslägetär stort settman
sittverksamhet och ingen anledningföreningen Galaxens omprövaattser

stöd.
projektetföreningen ljust framtiden.Inom Det ärnärmaste attser man

betinga miljonsamla till djurstall kommer närmareattett nytt enpengar som
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kronor, säkra lyckas med. förEnär att garant attsommen man annan
bestå årenföreningens verksamhet skall kunna har goda för-över är att man

bindelser med de lokala politikerna, mycket entusiastiska inför vadärsom
föreningen har gjort ioch stadsdelen.gör
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Fallbeskrivning 4:

i hus ekonomiskTeater X Drömmarnas

förening
början 1989 första planernal de Teater form. Tre utbildadeXtogav ama-

då några årtörteaterledare hade i haft projektuppdrag social- och fritids-
antivåldsprojektförvaltningarna i Malmö. Uppdraget gällde kallat "Till-ett

kan vi innefattade bland filminspelning i samarbeteannatsammans som
med polisen, drama med barn och rollspel. ledarnaEnsamtvuxna av var
engagerad BRIS för information sak.av om samma

När sökte starta-eget-bidrag för sin idé kooperativ neka-ettgruppen om
dådes detta Arbetsförmedlingen hävdade ekonomisk förening inteattman

då fåriktigt företagande. igenomMan lyckades krav skräddar-är ett en
sydd 20 veckors utbildning omfattande ledarskap, kooperation ochteater,
administration, för höja sin företagare ikompetens och sitt yrke.att som

självMan lade utbildningsplanen efter sina behov. hela betaladesDetupp
frånmed socialförvaltningen, kulturarbetsförmedlingen och skolför-pengar

valtningen och sju deltog.personer
aprilDen 1990 bildade kooperativet ekonomisk förening1 Teater Xman

åldrarna år.med sju medlemmar i till19 26
Då mångfacetteradkooperativetväl erbjöd verksamhet tillstartat man en

alla möjliga tänkbara beställare; drama, pedagogisk verksamhet i problem-
såklasser, rollspel, "ring spelar vi", cabaréer företag, barnteater i stads-

parkerna uppdrag kulturstödsförvaltningen, föreställningar i hyres-av
gästföreningar med Under denna period hade kooperativet sju heltids-mera.
anställda.

åretRedan det första omsättningen cirka miljoner1,3 kronor ochvar man
någragick med överskott. bidrag.Detta utan

då herrgård bostadsområ-Gruppens hemvist belägen mitt ivar som nu en
Rosengårddet i Malmö. ingen slump valde ha sin verk-Det att attvar man

Någrasamhet Rosengårddär. medlemmarna bodde i och hadeav gruppen
tidigare områdetarbetat mycket i med ungdomar olikamed problem. Man

nå Herrgårdenville i fortsättningen denna döptes tilläven Drömmar-grupp.
hus, eftersom Teater vill hjälpa människor förverkliga sina dröm-X attnas

ocksåhus finns barnverksamhet, café, skolinformationI Drömmarnasmar.
droger medom mera.

Efter hand har verksamheten inriktats andra saker förutom Manteater.
fått från herrgårdenhar kommunen för och byggaatt ettpengar renovera

någrakök. Just kvinnor kooperativt café ochämnarnytt starta ettnu unga
bageri i lokalerna. igånghoppas komma med skrivarverkstadTeater X en
för invandrare i sina hemländer har arbetat journalister och lik-som som
nande. ocksåplanerar barnkalasarrangör, konstutställ-Man ordnaatt vara

herrgården.ningar och ha naturskola i parken runt
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tvåKooperativet har fem medlemmar fast anställda. Ytterli-ärnu varav
sju någoninte medlemmar har form anställningärgare personer som av

ALU, beredskapsarbete mångaeller rekryteringsstöd. finnsDet därutöver
eller mindre kontinuerligt har arbetat hjälptoch till Fler-teatern.som mer

talet ungdomar har eller har haft problem olika slag.är som av
drivitTeater X har flera projekt i samarbete med skolan och socialförvalt-

ningen i frånMalmö. Bland uppdrag socialförvaltningen tjugoannat ett att
timmar vecka arbeta tjugomed arbetslösa socialbidragsberoende ungdo-per

år.mellan 18 och 24 projektetI använde drama och gruppdynamikmar man
metod för stärka ocksåungdomarnas självförtroende. arbetadeManattsom

kroppsspråk, kroppshållningmed deras och tal. Projekttiden och ettettvar
århalvt två sådanaoch har genomfört perioder. 1995 avslutadesHöstenman

arbetet med de tjugo ungdomarna i den andra projektgruppen.
Socialförvaltningen kommer inte, oklara grunder, fortsätta projek-att

I stället kommer fortsättaTeater X i regi. nyinrättade stads-Dentet. att egen
delsförvaltningen gårhar deltagarplatser i projektet, underreserverat som

ocksåUtmaningen. Andra Stadsdelsförvaltningar intresseradeärnamnet av
platser. tvåkommer frånDessutom socialsekreterare, tagit tjänstledigtsom
kommunen, arbeta projektet.Teater X med Planeringen och rekryte-att
ringen vårenungdomar under och ochgörs Utmaningen star-av sommaren

i september 1996.tar
Man ska dessutom verksamhet, kallad arbetsprövning, för fyrtiostarta en

andra ungdomar, tio problembarn och trettio arbetslösa undomar ivarav
Ävenåldern år.16 till ska24 De arbeta med olika saker i lokalerna. detta

samarbete mellan kooperativet och kommunen. Projekttidenär plane-ärett
rad till och därefter individuell uppföljning under tid.ett en

området hållerKooperativet har slutligen samarbete med HSB iett som
bygga markplansvåningarnaantal bostadshus, där ska bli loka-att ettom
småföretag.ler för frånTanken ungdomarna kooperativets verksamhe-är att
fåska praktik hos dessa företag.ter
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Fallbeskrivning 5 .

i LundArbetskooperativet Crenova
föreningekonomisk

KoopUtvecklingPå Schizofreni ochinitiativ Intresseföreningen Förav
igång KoopUtveckling anställdehösten 1989.drogs projektet hustomtarna

då deltid, med finansierings-den nuvarande projektledaren 60 procent
i län. 13 novemberhjälp försäkringskassan Malmöhus Denbland andraav

så kooperativa ideella föreningen1990 bildades den Hustomtarna som se-
kooperativa ekonomiska föreningen Cre-dermera, i 1992, blev denmars

renovering.associerar till kreativitet ochNamnetnova.
diagno-huvudsakligen före mentalpatienter medMedlemmarna dettaär

förfärdigbehandlade,schizofreni. utskrivna varandeDe ärär mensen som
arbetsmarknad stäl-klara de krav dagensden skull inte redo fulltatt ut som

ler.
möbler och harrenoveringsarbete i fastigheter,Crenova utför renoverar

renovering äldrespecialitetviss tillverkning träprodukter. En är aven av
Lundfönsterbågar. det hus i centralahar själva helaDe renoverattyper av

fått kulturvårdande myndighe-renovering dedär de har sina lokaler. En som
pris.ternas

Eslövtotalt i Lund ochnitton i CrenovaIdag finns tret-varavpersoner
två så och femtonkallade provmedlemmar,medlemmar, ärär ärton an-

femKooperativet har filial i Eslöv därställda kooperativet. personerenav
projektledare ocharbetar, medlemmar. Lund arbetarItre en pro-envarav

finns handle-tjänster betalas kommunen. Dessutomjektassistent, envars av
halvtid, i Eslöv.dare, för närvarande

erhåller dockför de femton anställda,Crenova lönebidrag tretton somav
år får miljonerkooperativet 1,2 kronorned succesivt. Med början itrappas

fåttår från ekono-socialstyrelsen. Tidigare harundersammanlagt tre man
från arvsfonden. Omsätt-miskt stöd bland andra kommunen och allmänna

bidragsdelen.ningen cirka miljon kronor exklusiveidagär en
gång två våningar detprojektKooperativet har attett renovera avnu

utförinrymma café och samlingslokaler. Mangamla för därattvattentornet,
också i och gummibranschen.här visst legoarbete privat företag plast-ett

långvarigt människorarbetemeningsfullt ochCrenova har skapat ett
anställning deninte skulle beredasmed sannolikhet öppnastörstasom

arbetsmarknaden. Kooperativet inte mellansteg vägär mot annatett ett
arbetskooperativ. Samti-företagsmässigt fungerandearbete, det är ettutan

självförsörjande.blir och Dedigt bidragen minskas Crenova mer mersom
KoopUt-samhällsekonomiska och sociala vinsterna är stora, menar man

veckling.
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Fallbeskrivning 6:

Freinetskolan Kastanjen ekonomisk förening
Personalkooperativet Freinetskolan Kastanjen friskola i Botkyrkaär en
kommun söder Stockholm. Beteckningen freinetskola kommer attom av

arbetar enligt pedagogik utarbetats den franske läraren ochman en som av
reforrnpedagogen Célestin Freinet. idéerHans arbetsformerna i skolanom
bygger demokrati och samarbete. Bland menade han klassenannat att
ska fungera kooperativ.ettsom

I Kastanjens presentationsbroschyr tecknas skolans historia följande
sätt:
I Botkyrka kommun finns mångasedan lokalförening den svenskaen av
Freinetrörelsen. Lärare, förskollärare och fritidspedagoger har regelbundet
träffats för lära varandras erfarenheter. Underatt 1989 gjordeav sommaren

studiebesök i Köpenhamn Freinetskolan i Valby. fan-Detgruppen en var
tastiskt hur bra kan arbeta i skolan personal och eleveratt se man om samar-
betar för lösa pedagogiska problem. Efter de positiva upplevelsernaatt be-
stämde lärargrupp freinetskola i kommunen. mångaEfteratt startaen en

igångvi arbetsenhet Borgskolan. Efterturer ha arbetatsatte att treen
stårdär det klart för i fårvi inte det pedagogiskaatt utrymmeoss gruppen

vi behöver för vårasutvecklas vidare. 1994I bestämde vi till höstter-att att
minen 1994 friskola i det nedlagda daghemmet Kastanjen.starta en

Eleverna i den ordning de söker till Kastanjen, förutomtas att man
tillämpar syskonförtur. elevavgifterInga Man vill skolan inte skatas ut. att

alla barn ochstörre än alla kan lära känna varandra. Kastanjenattvara vuxna
kommer fullt utbyggd årskurs120 elever i till nio. finnsDäratt ta emot ett
också daghemsavdelning och integrerat fritidshem med fritidspedago-etten

hjälper bådebarnen före, under och efter skoldagen. Eleverna ärger som
indelade åldersblandadei med tjugo i varje.grupper

Kastanjen anknyter i sitt arbetssätt närområdet.mycket till Eleverna ska
Överi verkligheten och hämta sina erfarenheter.ut huvud ele-ärtagetegna

erfarenhet och intresse viktiga. Teoretiskt och praktisktegetvernas egen ar-
bete "Handens och hjärnans arbete värderas lika. Skolan harvarvas.
mycket utbyte med föräldrarna och drar deras kunskaper och erfa-nytta av
renheter, besöker deras arbetsplatser och hjälp dem i olika aktiviteter.tar av

vill bådeMan barn och föräldrar ska delaktiga i allt sker iatt vara som
skolan. Genom barnen så vi ocksåövertygade deatt är attge ansvar om

och äldre barnen blir låterdestotar vi dem bli delaktiga i deansvar, mer
beslut deras Såvälskoltid."rör barn föräldrar aktiv del itarsom egen som
skolans skötsel underhåll.och Föräldrarna sköter städningen.

Skolan vill eleverna "ett för sin miljö och verklighetge engagemang egen
likaväl för hälpa till förändra samhälletett att attsom motengagemang mer
solidaritet, jämlikhet, kunskap och känsla för alla människors lika värde."
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skola blevi FreinetsskriverpresentationsbroschyrenI att egenman
också i nittiota-vill utveckladet vilärobok och detverkligheten barnens är

elevernavår blir lärobokvackraVi villlets Botkyrka. attnaturatt genomen
sinräddaoch lär sigbuskar och djurbland träd,ofta vistas attute omvara

vi besökerlärobokomkring blirsamhälletmiljö. Vi vill attruntatt genomen
andra heliga byggna-kyrkor ocheller besökerföljer byggenarbetsplatser,

intresseradnågot detmänniskor ärtala medder. Genom vetatt manomsom
hur detmänniskor kan berättafabriker, äldrearbetare om varsomav,

från andra länder, byggereller invandrarei kommunenförr, beslutsfattare
Samtidigt lär sigKastanjen.viförkunskapenbarnen trorsteg steg,upp

faktauppträda artigt, samlamänniskor,umgås med allabarnen attsortersatt
förstå uppbyggt."samhälletoch hur är

vikingati-exempel religion,tillverkstäder medarbetar iBarnen teman,
från tillbarndärfem verkstadsgruppervärlden. finnsden, barn i Det sex

naturverkstad, video-bildverkstad,skrivarverkstad,samarbetar;tretton
läsår sittgånger redovisar alla barnmusicalverkstad. Femverstad och per

gymnasieskolans aula.iför alla föräldrartema
Vår skapavidare: strävan ärpresentationsbroschyrenI säger att enman

erfaren-bidra med sinakanmångkulturell och föräldrarskola där alla elever
Hälftenolika kulturer.tolerans förskola medheter. skaparDet stor aven

villabebyggelse,området skolani ärKastanjen borbarnen närmast som
två tredjedelar elevernahöghusområdena.från Nästanhälften kommer av

svenskatillskolan bidrardockinsvandrarbakgrund.har Man attattanser
ytterligare.inte ökarsegregationenvilketfamiljer väljer bo kvar, gör attatt

omflyttningen.det minskarSamtidigt som
finnsavgörande, detintepersonalkooperativa formenDen menses som

föräldramedverkanockså verksamheten byggerikooperativa aspekter att
Relationernademokratiska former.delaktighet ii hög grad och barnens egen

goda medlikaskulle heller inteoch delaktigheten i lärargruppen envara
för led-personalenhardriftform, Nu gemensamt ansvarman.annan menar

skolan.ningen av
såvälläsår till daghemoch har kösitt andraKastanjen inneär somnu

skola.
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Fallbeskrivning 7.

Stamparkens Och Brukare ideellVänner

förening
Verksamheten i parkleken Stamparken kan hybrid mellansägas vara en
frivilligt föreningsarbete i föreningen Stamparkens Vänner Och Brukare
SVOB, HSB-bostadsrättsförening och Stockholms kommun.en

Östberga,Stamparken ligger i gamla Stockholms södra förorter.en av
bestårStadsdelen till delen HSB-område hushåll,största med 834ettav

byggt grönområdei ring där parkleken Områdetligger. liggerrunt etten
Öst-frånrelativt isolerat villaområden och miljonprogramområdet nya

berga. HSB-bostadsrättsföreningen normalt aktiv.är
hela hade sin någraDet upprinnelse i föräldrar fick tidigaredenatt veta att

helt kommunalt drivna årsskiftetparkleken nedläggningshotad vidvar
1992/93. Under hösten 1992 hade det dessutom kommit besked att ettom
daghem och fritidshem skulle läggas ned. i lägeDetta det skerett närett en
generationsväxling bland området återde boende i och antalet barnfamiljer
Ökar.

Ett sammankallas föräldrarnas begäran för informeramöte att om mo-
tiven för nedläggningen, besparingar i budgeten. sträcker chefär Därsom en
från fritidsförvaltningen föreslåhand halvtidstjänstut att atten genom en
kan kvar i parkleken föräldrarna någotsjälva ställer vis.vara om upp

föreslårHon dessutom föräldrarna kontakt imed LKU:t Stockholm,att tar
KIC.

Med hjälp KIC lyckas brev och fåtelefonkontakter fritids-av man genom
nämnden skjuta beslutet nedläggning och föräldrarnas förslagatt antaom

täcka hälften kostnaderna för parkleken lokalt HSB-att av om man genom
bostadsrättsföreningen kan klara den andra hälften. Detta motsvarade att

ståkommunen föreståndareskulle för och parklekens utomhusmaterialen
medan de boende ståskulle för den andra fritidsledaren och inomhuslo-en
kal. Vid bostadsrättsföreningens i februari 1993 skulle det helastämma av-

del driftsmedel ocksågöras. En skulle tillföras medlemsavgifter ochgenom
föreningsbidrag i planerad brukarförening, sedermera SVOB.en

KIC hjälper till formulera förslag till stadgar för den ideella för-att ett
eningen Stamparkens Vänner Och Brukare. Stadgarna blandsäger annat att
bostadsrättsföreningen ska tillförsäkras inflytande och kontroll genom en
styrelse- och Båderevisorspost. barn, ungdomar och ska haen vuxna repre-
sentation i styrelsen.

Föreningen bildas och den första uppgiften blir mobilisera bo-stora att
stadsrättsföreningens medlemmar inför då det ska beslutasstämman, om en
hyreshöjning kronor25 lägenhet ochper
månad åtagandetför finansiera nåi parkleken. lyckasMan 80att över pro-
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försla-godkännerovanligt välbesöktade boende och den stämmancent av
hyreshöjning.get om

bostadsrättsför-avtal mellan SVOB,vidtar förhandlingarDärefter ettom
islutsfritidsförvaltningen. avtaleningen och Det överensstämmer stortsom

fritids-fram i sitt brev tillföräldrarna lademed det ursprungliga förslag som
delegation tillbrukarinflytande villkoradinkluderarnämnden. Det genom

får beslutföreståndare personalen inte fattainnebärparklekens att omsom
med SVOB:sdrift inteverksamhet, ekonomi eller är överens repre-om man

sentanter.
Samtidigtså tidigare.parklekens verksamhetUnder 1993 fortsätter som

bland de boende.ökatandra saker tyderhänder det ett engagemangsom
och blirordentligt frivilliga krafterutvecklas medValborgsmässofirandet en

så överskott 12och detsuccé. Bland säljs korv ettannatstor annat ger
detjulmarknad genomförs. SVOBmycket uppskattad värvar000 kronor. En

hushållenåret medlemmar.de 834450 somav
uppstod delår verksamhetsformenförsta med denUnder detta ennya

personal, be-och parklekensSVOB:s styrelsemindre konflikter mellan som
respektivebefogenheterhunnit reda vilkarodde inte hade partutatt man

ruti-sig kommitredde dock snabbtskulle ha. överensDetta närut omman
etablerats.och praxis hadener en

få tillnågra till försökaVåren SVOB-medlemmar initiativ1994 atttar
lyckasstånd mellanstadieverksamhet i parkleken. Dekompletterandeen

halvtidstjänstmedverksamhetenmed detta och hösten 1994 startar somen
i föreningsarbetetfrivilliga dras medskolförvaltningen betalar. Allt fler un-

midsommarfi-valborgsfirande,olika arbetsgrupperder 1994 och arrangerar
och julmark-adventsfestkräftskiva, svamputflykter, klädbytardag,rande,

nad.
pensionä-motstånd främstbland de boende,i början visstDet fanns ett

Bland lades flerabidrag till SVOB.bostadsrättsföreningens annatmotrerna,
slopa bidraget,års förordade skulletillmotioner 1994 stämma attsom man

startadesmajoritet. Samtidigtned med förkrossandevilka dock röstades un-
inomhuslokal, i regiparklekenspensionärsverksamheter ider 1994 delen

trivselförening.de boendesav
tid och kontakterfrågan under längrediskuterats inom SVOBEfter att en

brukarskötselvåren fritidsförvaltningenavtal medtagits, slöts 1995 ett om
smâodlingar. Förvaltningenoch syrénbuskarvissa gräsytor, samtrosen-av

trädgårdsverktyg förbrukningsmaterial och dehåller ochmed gräsklippare,
satsning harhåller dennaSVOB med arbetskraften. Genomboende genom

helt nya grupper
någradragits in i arbetet, inte minst män.

Våren 30700 medlemmar, uträt-1995 hade SVOB över personervarav ca
många fler medverkarför SVOB ochregelbundet frivilligt arbete ännutar

tillfälliga insatser.med olika
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Sammanfattande kommentarer och förslag till
åtgärder

Nedan försök formulera erfarenhetergörs och lärdomar iett att mer gene-
rella det berättas de olikasätta koopera-termer, attgenom samman som om
tiven föregåendei kapitel tidigaremed kunskap kooperativ verksamhet.om
Kapitlet bygger framför allt de sju utförliga kooperativa exemplen. Det
innehåller erfarenheter, modeller åtgärder frånäven och förslag de tre
LKU:na.

Till frågadel det kommentarerär gäller kooperativstor om som mer gene-
interellt, endast i storstadssammanhang. ocksåDelvis de lika giltigaär för

andra former verksamhet föreningar eller företag för koopera-av som- -
tion. Icke desto mindre någothar kommentarerna den intresse-sägaatt som

sig för och driva kooperativ med de förutsättningar gälleratt startarar som
för denna rapport.

Kommentarerna har under rubriker behandlar olikagrupperats som
aspekter kooperativens förutsättningar, verksamhet Utifrånoch effekter.av
kommentarerna åtgärderkan slutsatser måstedras till för under-attom som
lätta stimuleraoch fler kooperativ. Under vissa rubriker formulerarstart av
vi eller mindre konkreta förslag.mer

Startorsaker

I exempelsamlingen i förra kapitlet mångakan vi olika orsaker och bak-se
grunder leder fram till kooperativ verksamhet. Detta pekarstartensom av en

kooperation kan ändamålsenlig frånform mängd olikamot att vara en en
utgångpunkter. Gemensamt kooperation uppstårär särskild verk-näratt en
samhet behövd och behovet inteär tillgodoses tillfredsställande någotnär

Vissa verksamhetersätt. mycket medvetet kooperativ,annat startas som
övergårandra efterhand i kooperativ form, deltagarna utvecklat sittnären

samarbete eller andra omständigheter kräver det.när
Vi har till exempelsett prov

nedläggningshot efterfrågad verksamhet0 mot en
politiskt beslut verksamhet bådemed särskilda kvaliteter till form och0 om
innehåll

upplevd frågabristsituation i vissa aktiviteteren om
behov verksamhetsform utvecklas med deltagarna, exempelvisav en som
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självständigt företagfrån rehabiliteringsprojekt till
idéerenligt särskildaför verksamhetsjälvständig formbehov0 av en

kooperativa formenDen

kooperativ, tillvårat för vad det innebäruttryckStarta är att starta ettett
något blirtillsammansfrån Människoreget.skillnad starta göratt som

brukarkooperativ ellerdetangelägenhet. Oavsett är ettomgemensamen
så därbetonandet detpersonalkooperativ finnsett som engemensammaav

väljer; ko-arbetsmetoderpräglar devärderingsmässig grund. Detta ettman
ochfrämjar samarbeteofta benäget arbetaoperativ sättär ettatt som
ochbrukare, kundermedlemmar,konkurrens, blandgemenskap, änsnarare

klienter.
de boendetroligen betydelseStamparken hade detexempletI attstor re-

sammanslutning. Närbostadsrättsföreningenhadedan gemensamsom en
ochekonomiskamobilisera de boendes sättadet gällde attatt av enresurser

för-underlättades dettaverksamhet,lokal till parklekens avsevärt attav
också verksamhe-denDärigenom bleveningen kunde beslut därom.ta nya

upplåtel-Medangelägenhet.snabbt alla boendesi Stamparkenten en annan
svårare åstadkomma alltvaritdet sannoliktbostadsrätt hadeseform än att

detta.
personalkooperativ, tenderarMånga vissabrukarkooperativ, även attmen

bidra och delta ivälkomnamänniskorverksamheter där är attöppnavara
beredskapsarbe-ochprojektanställda, ALU-verksamheten. anställda,Fast

mindrearbetsplikt, ellerellerpraktikanter och frivilliga, med utantare, mer
också verksamhets-ibland iöppenhet sigkontinuerligt. Denna attyttrar nya

så visKooperativet alstrarkanske knoppasfram ochväxer sys-av.grenar
medlemmarna.selsätting för andraäven än

så lät-det iblandbedriver, kanvilken verksamhetBeroende varaman
ekonomiskbegäranfå anslagsgivare förgehör hos offentligaatttare en om

traditionelltkooperativeller hjälp än ärär ettett manomom manannan
förtroendeuppenbarligendet ingebolag. vissa sammanhang kanI större att

Kanske förutsätts detförening vanligt företag.än attett manav envara mer
Kooperativ haruppsåt, vinstintresse.ärligare, idealistiskthar utanett mer

iblandbåde vilket kanförening och företag,egenheten att envaravara
fördel, ibland nackdel.en

Vårdkooperativet LIVbetydelse förkooperativa formen harDen stor ge-
underlättaricke-hierarkiska beslutsprocessenden demokratiskaatt an-nom

sprids till helacirkulerar ochoch informationsvarstagande gör att persona-
sålla ovidkommande och koncen-alltpersonalen bortlen. Därigenom kan

fyller denDärmedpå viktigast patienternas behov.detsig ärtrera som -
rehabiliteringockså funktion för patienternasviktigkooperativa formen en

uppnå så behand-godatill lyckasoch starkt bidragande orsakär att manen
framhåller Kooperativ Konsult.lingsresultat, man
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mångaKooperativt IdéCentrum personalkooperativ, framförattmenar
sådanaallt drivs någonkvinnor, inte kan tänka sig form försom av annan

sin förhållandevis mångaverksamhet. Detta visar sig bland iannat att av-
knoppningar i kommuner och landsting har blivit kooperativ och inte aktie-

mångabolag. Erfarenheten ojfentliganställda går in isäger ogärnaatt en
roll företagare. hantera detta välja företagsformEtt sätt äratt attsom en som
tillåter dem och kontroll iägandet företaget,överatt ta gemensamt ansvar
det vill kooperativ.säga

Flera exempel finns verksamheter har börjat projekt föratt som psy-
kiatripatienter eller andra arbetshandikappade, efter utvecklasför handatt

och och självbestämmande för deltagarna, vilket harmot mer mer ansvar
så småningomföljts bildat ekonomisk förening ochatt ageratav man en

självständigt företag. Arbetskooperativet Crenova inteärettmer som en
åtgärdtidsbegränsad förberedelse till riktigt arbete, funge-utan ettsom

rande företag utvecklats med sina medlemmar och kommer fortsättaattsom
ocksådet. kooperativaDen formen central eftersom deltagarna krä-göra är

och behöver känna sig delaktiga i alla beslut arbetet och arbets-rörver som
platsen. skulle de inteAnnars delta konstruktivt sätt.ett

bostadsområdetKooperativets iroll

bostadsområdena.Vissa kooperativ fyller flerfaldiga funktioner i Förutom
efterfrågaderbjuder så invånarede service, i utföradeatt atten engagerar

sammanhållningen,verksamheten. självfallet i första handDetta gagnar
mellan de boende aktiva troligen i krets. Detär även störresom men en

också mångai fall möjligheter för olika bidra med insat-öppnar attgrupper
förmåga.efter sinser

bostadsområdenFör brukarstyrda verksamheter i storstädernas kan det
viktigt vidga sina uppgifterefter för kunna omfatta ochsträvaatt att attvara

så många området.möjligt i synnerhet i falletIengagera som om som-
Stamparken alla boende med och finansierar verksamhetenär ettgenom-

hyrespåslag.särskilt
Kopplingen mellan de utnyttjandeboendes behov, stöd ochengagemang,

å åsidan och verksamhetens existens och kvalitet den andra mycketärena
tydligare i kooperativ i kommunalt eller privat driven verksamhet.änett en

har positivDetta effekt de boendes uppslutning bakom verksamhetenen
och starkare känsla för behov och villkor Sam-ärattger en gemensamma.
manhållning och beslutsamhet blir följden. Förändringar i verksamheten för

samförståndexempelvis klara ekonomin, kan ske i med de berörs,att som
vilket förhindrar människor kooperativet i besvikelse ellerövergeratt ren
protest.

förortsområdeKooperativ samverkan mellan människor i kanett ettvara
bygemenskap. Skillnaden det i bynmedansätt upprätta äratt sorts atten

ofta faller sig naturligt samverka i byalag eller ekonomisk föreningatt ett en
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någon så såför angelägenhet, det i förortenär attsnarare mangemensam
någonvarken till varandras behov och önskningar eller kännerkänner större

finns och de sociala kontakterna grundgemenskap. I byn gemenskapen som
ytterligare.för samverkan, vilken i och för sig kan stärka banden I förorten

kan försök till samverkan gemenskap och kontakter inte funnitsett ge som
tidigare.

bostadsområdetsamhällsansvarbrukarkooperativ har inbyggt förEtt ett
där medlemmmarna bor. Eller med andra ord verksamheten in isätts ettatt

livssitutation. Därför behöversammanhang medlemmarnas helastörre av
långtsåibland inte till tillgodose andra deras behovsteget att genomvara av

och utvidga verksamheten med inslag medlemmarnautvecklaatt nya som
efterfrågar.

verksamhet syftar till intressera och boende iEn ettatt om-som engagera
råde området.synlig i Omhar naturligtvis fördel belägen välatt varaen av

angelägenhet, detden har den karaktären den ska alla boendes kanatt vara
ocksåfinnas viss symbolisk i den ligger "mitt byn".verkan iatten

På gjorts lite förKooperativ Konsult det hittills har ganskaattmanmenar
stimulera och hjälpa fram kooperativa lösningar i storstädernas utsattaatt

bostadsområden. kooperation kan komma spelaMan docktror att att storen
områden. hållbar ochframtida roll i dessa grundförutsättning förEn en

djupgående förändring problemen i förorterna emellertid alla för-är attav
frånslag till lösningar sig aktivt deltagande de direkt berörda.grundar ett

iSom exempel utvecklingen Eriksbo.tar man
påpeka Eriksboviktigt inte bytt ut människorna iDet är att att man

under förändringsprocessen. de gamla eriksboborna förDet är stegstegsom
områdetvuxit uppgiften visar för besö-med och idag med stolthet gärna upp

från från kvinna arbetarkare och fjärran. belysande citatEttnär en som
området du för femaktivt i följande: Det helt otroligt det här,är är om

ståsedan hade mig jag skulle och arbeta frivilligt i livsmedels-sagt att en
butik betalning hade jag inte du riktigt klok. inte hurJagutan trott vetvar

går, heltdet fungerar i butik jag det jag har blivitMen att enen nu ser
vågatmänniska tiden. jag aldrig tala införden här Förut hade enannan

något någotoch jag harjag jag har stolt övervet att attattgrupp men nu vara
någon frånvisa Eriksbo Aldrig iinte finns annanstans...Flyttaatt somupp

härifrånlivet, du kommer bära migatt
några området.finns inte i socialaDet längre lägenheter Detomma pro-

slås familjära atmosfären ochblemen har minskat och besökare denen av
så långt många invå-människor emellan. sig ha kommitManvärmen tror att

genomgångsom-sig varitkan tänka bo kvar i Eriksbo, längeatt ettnare som
råde. området börjarstället för flytta skaffar de sig social bas i ochI att en
tillsammans bygga lokal identitet och historia för Eriksbo. slutändanIen

så långsiktiga bådevisar socialtdet sig Familjebostäders äratt engagemang
och ekonomiskt fruktbart, konstaterar Kooperativ Konsult.man
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Samverkan proffsmellan boende och

Oavlönade och avlönade arbetsinsatser kombineras ofta i kooperativa verk-
hållersamheter. Det personalkostnaderna och ibland förutsättningärnere en

för verksamhet ska ekonomiskt. Kooperativ kan i heltatt runten en annan
sådanaomfattning andra verksamheter vila lösningar, eftersom denän

frivilliga personalen arbetar i intresse medlemmar självaoch be-eget som
slutar fördelningen mellan avlönat och oavlönat arbete.om

i alla vårda bådeDet kooperativa verksamheter viktigt de professio-är att
Bådanella och de ideella inslagen. behövs och kompletterar varandra. Vissa

uppgifter kan bara lösas utbildad och erfaren personal, medan andra, ävenav
i den praktiska verksamheten, sköts lika bra eller bättre oavlönat med-av

sålemmar. Aldrig entusiastiska och hängivna medlemmar kan dock inte
måste förmåga,klara allt. De för sin för verksamheten skagränserna attse

bli den bästa möjliga.
Medlemmarnas oavlönade arbetsinsatser i brukarkooperativ kan oftaett

den flexibla behövs för verksamheten efter derasattvara somresurs anpassa
önskemål.behov öppethållandetideroch kan gälla tillDet exempel eller ex-

tjänster inte i arbetsvillkoren för den anställda personalen.tra som ryms
Generellt det viktigt låterkooperativets styrelse inte sigär uppslukasatt

dagligadet administrerandet, visioner ochävenutan utrymme stra-av ger
frågor.tegiska kan kräva kompetens,Detta skaffar sig kanskeatt man genom

någonmed med de professionella kunskaperna i styrelsen. Samti-rättaatt ta
måstedigt svåraha beslutskraft för inte förhala beslut.attman

Kooperativ verksamhet och storstadsproblem

frånPatienter skrivs vårdenden slutna psykiatriska riskerar oftaut attsom
hållasisoleras frånoch utestängda samhällsgemenskap och arbetsmarknad.

bostadsområdenstorstädernas påtaglig.I risken särskilt Kooperativärstora
eller kooperativliknande framgångsriktverksamheter används för att ge
dessa människor möjlighet till meningsfull sysselsättning, gemenskap,en

och ökad självkänsla. kooperativaDen formen viktig för dennaäransvar
måsteKoopUtveckling. för sin självkänsla kännaDegrupp, uppger man

de har inflytande Många dåligasitt liv. patienter har erfarenhe-överatt eget
från vården dåden psykiatriska bli beordrade. blir viktigt förDetter attav

dem ha medbestämmande för huvud fungera och utvecklasöveratt att taget
i organiserad verksamhet.en

På svårtKo0pUtVeckling det tänka sig fungerandeäratt att ettmenar man
traditionellt hierarkiskt företag där flertalet anställda före detta psykiatri-är
patienter, i det dessa människor kräver och behöver sig delaktigakännaatt
i alla beslut arbetet och arbetsplatsen.rörsom

Många kooperativ frivilliga medlemmar i oavlönat, viktigtengagerar men
områdetarbete. kan blandDetta hjälpa boende isättannat ett attvara som
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står kooperativetutanför arbetsmarknaden stärka sitt självförtroende. Iatt
människor själva intressenter i verksamheten medlemmar. Detdessaär som

arbete, eftersom kooperativet fyller be-självklar mening deras ettger en
obetalda arbetet fysiskhov för alla medlemmar. Detär gemensamt gersom

tider.arbetsträning och övning i följa rutiner och fasta Föroch psykisk att
också välbehövlig social träning och gemenskap. Somvissa innebär det en

detta värdefullt,förberedelse för arbetsmarknaden ävenäratt ut men
bostadsområdet.allmänmänskligt och socialt irent

delvis bygger oavlönat arbete harKooperativa verksamheter som
mångamånga gånger människor. bostadsom-möjlighet I ettatt engagera

råde iantal boende engageradedet i sig socialt värde ärär ett att ett stort en
såbrukarkooperativ organiseras med-och verksamhet. kanEtt attsamma

föräldrakooperativarbetsplikt, vilket vanligt inom barnom-lemmarna har är
tillåterverksamhetentillämpas i andra verksamheter. Omävensorg, men

mångakooperativet delassamlade arbete ska utföras ikan det av somsom
visst antal timmar obligatoriska uppgifter. innebäroch sköter Detettvar en

välja arbeta regel-investering eller satsning för medlemmenstörre att atten
särskilda för-delta i föreningsverksamhetbundet detta sätt än att utanen

Å belastningen mindre och flerpliktelser. andra sidan blir somvar en,
kvarboendet ökar ochbli liten bidragande orsak tillmed. Detta kanär atten

bådesociala nätverk knyts samtidigt ansvarstagandet för dentätare,att som
många situation ökar. ochandras och i fall barnens Engagemang an-egna,

privatföder sak, ibland i andra sammanhang; kanskesvar mer av samma
eller i yrkeslivet.

någotsamhällsansvar och helhetstänkandehar visat sigDet äratt som
och praktik. Uppenbarli-ofta kommit till uttryck i kooperativ idéutveckling

sinnadehandlar värderingsmässigt samband hos kooperativtdet ettgen om
människor.

sin i samspel med det omgivande samhälletskola vill rollEn ettsesom
mål fungera i detta samhälle, haroch har eleverna kompetensatt attsom ge

Omvänt det troligtsannolikt till kooperativt fungera. ärnära sätt att attett
närområdet och denkooperativ skola fäster uppmärksamhet störrestoren

fårverkligheter och erfarenheter efter-omvärlden. Elevernas utrymmeegna
till omvärlden och dessutom det elevernade naturliga länkarärsom som

ofrånkomligen kunskaper och färdigheter.bygger de tillägnar signär nya
påverkaför skolarbetet. Föräldrarna kommerDetta blir elevernasättett att

också de betydelsefulla delar omvärldennaturligt i bilden, eftersom är av
och barnens erfarenheter.

Närområdet åtminstone sikt mycket vinna detta. Elevernahar att
förstå vardag och kan förklaringar tilllär sig sammanhang i sinatt seegen

missförhållanden med-orättvisor. Samtidigt vänjer de sig vidoch utövaatt
någotåstadkommakunnabestämmande med demokratiska metoder och att

fårsåledes förändra. dekraft. blir kompetenta DessutomDe att enav egen
bättre förankring i lokalsamhället.
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närområdet i sitt arbetekooperativ skola med ambitionen användaEn att
har förutsättningar de flesta andra verksamheter knytastörre än nät-ettatt
verk kring sig, med föräldrar, arbetsplatser, äldre, invandrare,av resurser

olikabeslutsfattare m.fl. kan bidra till skolarbetet mängdDessa sätt.en
Integration ledord. Olika erfarenhetsvärldar integreras med varandra.är ett

uppstårInsikter hos de inblandade. praktiken byggeroch erfarenheter Inya
ocksåmotkraft kan tala skolansegregationen. Man ägnarattmot omman en

sig socialt nätverksbygge i lokalsamhället.ett

Förebilder, kännedom möjlighetermodeller, om

kooperativ kan självfallet till olika enligt olikaStarten sätt,ettav m0-
deller. Bland det i vissa sammanhang gäller formanär attannat en grupp
människor tillsammans driva kooperativ.ska kunna Ett sätt ärett attsom

fårlämplig fria händer lägga grundenrekrytera ledare i sin tur attsomen
itill verksamheten och rekrytera övriga medarbetare och medlemmar, som

någon utomstående konsult samlar helfallet LIV Ett ärannat attovan. en
i sesig igenom alla Gemen-stegengemensamt tar processengrupp som

i kapitel.start nästasam
verksamhetsområde,Så kooperativet visstfort det första existerar ett

så erfarenhet villfinns det och hämta för andrainspiration göraatt som
något Utgångslägetliknande. för snabbt finna sina former och kommaatt
igång har möjlig-med bra verksamhet mycket bättreär avsevärt om manen

framgångar misstag.het lära andras ochatt av
Ibland kan förebilder för den verksamhet vill utveckla behöva häm-man
långt ifrån, kanske utomlands. löna sig vidga horisontenbort Det kantas att
försöka och paralleller med den verkligheten andraoch likheterse egna

håll, litet bekymmerbakom allt kan verka olikt och främmande. Ett ärsom
någotspåra professio-bara dessa fjärran förebilder, vilket äratt som enupp

stå betydligt för berikanell stödstruktur borde för. Det kan göras attmer
Exempelvis finns samarbete kringden svenska erfarenheten med utländsk.

europeiska länder.kooperativ utveckling mellan landsbygdsregioner i olika
någotStorstäder borde kunna utveckla liknande.
står inför hot nedläggning kan detNär kommunal verksamhet etten om

föreslå konstruktiv och okon-kanske avvärjas de berörda snabbt kan enom
ventionell lösning där personal eller brukare själva eko-störretar ett ansvar,

frånnomiskt avgörande första hjälp kommunens sidaeller praktiskt. En helt
sådan lös-kan i det läget möjlighet antydaöppna attatt envara en genom

ning. självfallet själva harFör detta krävs kommunensatt representanter
de berörda kankännedom olika möjligheter. Om de dessutom vet vartom

vända sig för vägledning, troligen benägna bjudade änär attatt mer
så drabbas nedlägg-denna möjlighet. alltför ofta deDet är att som av ennog

någonning intrycket det inte finns de inte kan änutväg, att annatattges
konkurshotatfaktum. parallell inom den privata sektornEn äracceptera ett
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mångaföretag, där konkursförvaltaren i fall borde kunna möjlighetöppna en
för de anställda driften och utbildning för det.överatt ta

På Kooperativt IdéCentrum det inom för kampan-nämner attman ramen
jen Ny för ideellt arbete har tagits fram exempel, erfarenheter, idéerväg

bådeoch fakta för underlätta idéspridning. finns i skriftligDe och video-att
form via Brevskolan Utbildningsradionoch och kan till iävennyttavara
kooperativa sammanhang.

det gäller sprida tillNär budskapet människor bor i de aktuellaatt som
områdena "mun-mot-mun-metoden " absolut bäst, enligt Kooperativt Idé-är
Centrum. det sammanhanget ska i första hand lyftaI fram exempelman

Områdesarbetarefinns kan söka och direkt mednära. pratasom som upp
har viktig roll. Seminarier och liknande för dem skagrupperna en som un-

derstödja och stimulera visa verkligaska konkreta och exempel ochvara
frånmänniskor etablerade verksamheter.

På KoopUtveckling det viktigt kontinuerligt förse lokal-attser man som
med kooperativa antingennyheter. Detta kan ske kontakterpressen genom

med kooperativa journalister. Eller skapas för artikel-att utrymmegenom
skrivande LKU:na.

åtgärderFörslag till

Något hela denna behovet information ochärrapportsom genomsyrar av
utbildning kring kooperativa möjligheter. handlar blandDet annat attom
sprida modeller för kooperativa lösningar och kooperativ "mobilisering -
det vill metoder för hjälpa stimuleraoch människorsäga att att samman
och kooperativ exempel existerande kooperativ. Mycket kanstarta samt-

för öka utbytet erfarenheter inom landet och med andra länder.göras att av
Kooperativa möjligheter behöver inte minst in i ochplanteras kommuner

landsting alternativ till nedläggning eller nedskärningar i verksamhe-som
åtgärdkonkret skulle kunna inrätta tjänstEn eller funktionten. attvara en

inom kommunen till särskild uppgifthar hjälpa personal eller bru-attsom
kare hitta lämpliga ta saken i händer och lotsa dem vidaresättatt att egna
till ellerLKU:n andra kan dem kvalificerad handledning.som ge

Ett öka uppmärksamheten och intresset för kooperativa lösningar,sätt att
framhålls KoopUtveckling, regelbundet utvärdera LKU:nasär attsom av

verksamhet och sprida resultaten till politiker, AMS med flera. villMan
också få möjlighet utvärdera de kooperativa företagen för i olikaatt attnya
sammanhang kunna visa de, lyckade och billigaäratt tror,som man

måste,företag. LKU:na arbeta fram uppföljningssystem förettmenar man,
mångakunna föra statistik hur arbetstillfällen respektive kooperativatt

många två år.skapats och hur finns kvar efter Utvärderingarnasom som
bör kunna finansieras Civildepartementet.anser man av
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Stöd i politik och förvaltning

kanDet god investering för kooperativ knyta kontakter medett attvara en
lokala politiker hållaoch dem informerade låtanden.sina göranden ochom
Man kan detta införståddautbildningsinsats politikernagörse som en som
med villkoren för kooperativ verksamhet och vad unikt för den. Medärsom
sådana kunskaper fattar de troligen klokare beslut dem.än utan

Det finns politiskt stöd för kooperation i Göteborg, Kooperativett men
Konsult uppfattar inte detta dominerande tanke, utanman som en som
"spritt fläckvis. Utvecklingen i Eriksbo har flera bidragit tillsättmer

många politiker positiva till kooperation, mångaDels haräratt menar man.
de aktiva kooperatörerna varit- och fortfarande politiskt aktiva, vil-ärav -

ket har goda kontakter målmedvetet gåttmed politiker. Dels hargett man
in för sprida bådeoch förankra sina kooperativa idéer bland politiker ochatt
andra intresserade. i framgångsrikaDetta kombination med de verksamhe-

har gjort det kooperativa Eriksbo, och därmed idén social koo-terna att om
fåttperation, mångahar uppmärksamhet och lockar studiebe-stor numera

Ävensök. Kooperativ Konsult har haft politiska kontakter och bedrivit ett
ganska intensivt lobbyarbete.

Kooperativ har avtal med kommun eller landsting och utförsom samma
uppgifter offentligt drivna enheter, behöver förank-ha stöd ochtyp av som

den kommunala ohållbartring i organisationen. Det kan bli för kooperativet
arbeta organisation inte dess existens ochatt gentemot accepteraren som

behov fungera villkor. kooperativFör det förstaatt ärettav egna som
eller de första verksamhetsområde,inom sitt det särskilt värdefulltärett av

ha politiskt förhåller såstöd. Ofta det sig dock stödet finns hos politi-att att
kerna, inte i utsträckning hos tjänstemännen. för-Det gör attmen samma
verkligandet de politiska visionerna försvåras,kooperativa lösningarav om
inte brist potentiella kooperatörer med ambitioner och idéer utanav av
brist information och förankring hos den organisation ska verkställasom
den beslutade politiken.

Det viktigt bådede kooperativen harär stödstruktur inom denatt unga en
kooperativa sfären ocksåoch utanför. viktigtDet mycket ha organi-är att en
sation eller instans stödjer det kooperativa områdeprojektet lokalt i detsom
där tvådet verksamt. I Göteborg aktörer visatär nämns stortsom engage-

och stöd. Den fritidsnämnden i sitt fritidspolitiskaärmang ena som program
1979 stadgade fåfritidsförvaltningens verksamhet skall män-att ut att
niskor Bådesjälva sinför fritid. i Galaxen och Musikens Husatt ta ansvaret
har fritidsförvaltningen varit drivande i människor. Den andraatt engagera
aktören det kommunala bostadsföretagetär Familjebostäder, ak-utan vars
tiva stöd omdaningen inteEriksbo varit möjlig. betydelse harFöretagetsav
varit likartad i Galaxen-projektet. tvåutmärkande i deDet miljonpro-är att
gramområden Familjebostäder förvaltar Bergsjön och Eriksbo finnssom - -
det aktivt boendeengagemang svårt någondet finna motsvarig-ärett attsom
het till.
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så bety-moraliskt stöd välkooperativ verksamhet kanFör ett varaen ny
framhåller Kooperativ Konsult. Familjebostä-delsefullt finansiellt,ettsom

långsiktigt förändra sinhar boende i derasder i Eriksbo de strävanstött att
upplåtit lokaler.ekonomiskt stöd harvardag. visst direktFörutom ett man

fånga de nödvändiga eld-har arbetat aktivt ochMan med att engageraupp
också "bollplank" för galnasjälarna och dessa. har fungeratManstötta som

is ihaft tillräckligt mycketidéer och sist inte minst- har ma-men man-
låta stödet till föreningengen för människor misslyckas. Bergsjön harIatt

bestått låta människorframför allt iGalaxen det ekonomiskautöver att
förmåga.sinpröva egen

åtgärderFörslag till

kooperativsamarbeta medVarje kommun eller landsting planerar ettattsom
verksamhetsområde driver verk-inom där kommunen själv merpartenett av

kommunal personal kommersamheten, bör till chefer och övrigatt somse
får information möjlighet diskuterai beröring med kooperativet och attges

vad detta innebär.
information och utbildning värdetPolitiker och tjänstemän behöver om

bostadsområdena.lokala ientreprenörerav
utveckling i bostadsom-insats för kooperativKommunen kan göra storen

rådena kombine-decentraliserad ledninginföra modeller förattgenom nya
ocksåPå så stödjermed möjlighet till lokalt brukarinflytande. sättrat man

boende.attitydförändring dehos personalen gentemoten
Även informationfall kommunala, börbostadsföretagen, i de flesta ges

lönar sig med boendeso-och utbildning för komma till insikt detattatt om
bostadsområdena.ciala projekt i

påStöd SjälVhjälpvillkor, "hjälp tillegna

fråga dra konsekvensernaFör de offentliga förvaltningarna detär attom av
utveckling, samtidigttillkomsten kooperativ politiskt önskadäratt av en

fristående affärsmässsigakooperativen ska enheter och motparter.som vara
krävsde bli självständiga företag marknadenFör ska fullvärdiga,att -

sannolikt traditionella företagi utsträckning i motsvarandestörre än en-
period inskolning. Kooperation fortfarande ochuppbyggnad och är nyav

områden, både demokänd verksamhetsform de flesta för startarsomsom
från politisktkooperativ finns uppriktig viljaoch för omvärlden. Om det en

håll måste detta och okändautveckla kooperativa lösningaratt ge nyaman
upphandling i prin-tid bli etablerat och offentlig kräverkänt. Lagenatt om

älv upphandlas anbudcip verksamheter inte drivs kommunenatt som av
ca miljoner kro-de har omsättning överstiger 200 000 1,6om ecuen som

frånnor. har undantagDet oklart vilka möjligheter kommunerna göraär att
avtala med lokaltdenna regel. andra europeiska länder kan kommunI etten

anbudsupphandling.förankrat kooperativ viss uppgift,skötaatt utanen
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frånErfarenheter olika uppnåttkooperativ har sin styrkasäger att man
och stabilitet någon utomståendetack inte haft hjälp byggaatt attvare man

verksamheten. förutsätterDet dock omständigheterna i övrigt ärattupp
få påhar kunnat stöd Vad detta fram-premisser.attgynnsamma, man egna

för allt vill inte stöd till kooperativ detsäga bortkastat, skaär äratt attmen
inriktas goda villkor för kooperativet utveckla sin verksam-att attge egen
het, vad i vissa sammanhang brukar kallas hjälp till Självhjälp.som

Från landstingens och kommunernas sida kan det ibland befogat attvara
diskutera vilka aspekter viss kooperativ verksamhet dessärav en som
främsta kvaliteter och kan värda stödja. bereddKanattsom vara man vara

sådantmed bedömer utförandetöverse brister iatt smärresom man som av
huvuduppgiften, för i stället värdesätta de sociala med koope-vinsternaatt
rativet sådanthandlarDet stolthetgemenskap, ochom som engagemang,

kooperativEtt vinner i undantag i störrestort sett utan ettattansvar. ses
socialt sammanhang, till bostadsområdet.exempel

skattefinansieradI verksamhet har och kommun för ställastat ansvaret att
Ävenkvalitetskrav fåoch följa dessa. kooperativen behöver bli be-upp om

utifråndömda såsin de inte betjänta jämförbarasärart, lägre kravär änav
verksamheter Bådedet gäller den avtalade uppgiften. medbor-när gentemot

och kooperativ samhällsutveckling har det enskilda koo-gentemotgarna en
perativet lika bra jämförbara verksamheter iminstett attansvar vara som
andra former.

begränsningEn hos kooperativa lösningar kan upplevas sam-som av-
hällsaktörer åtgärdavill akuta problem, exempelvis i storstädemas ut-som

bostadsområden uppifrån"inte initierakan fungerandeärsatta att man-
kooperativ enligt måsteplan. i undantagsfall kooperativet formasUtomen
från grunden människor tänker använda sig det för behov.av som av egna
Genom erbjuda bästa möjliga förutsättningar vilket konst i sigäratt en- -
kan emellertid lugnt överlämna initiativet till de potentiella kooperatö-man

ståndOm inget kooperativ kommer till kooperativa intedenär vägenrerna.
framkomlig. frånSamtidigt innebär detta samhällets sida inteatt ute-man
slutande kan förlita sig kooperativa områdenlösningar där kommun
eller landsting har det medborgarna.yttersta ansvaret gentemot

Förslag till åtgärder

I fall där kooperativ har uppdrag kommun landsting skötaellerett attav en
viss uppgift, det stöd för kooperativet ha avtal löperär ett stort att ett som

år.under flera Detta nödvändig arbetsro för finna formerna ochatt eta-ger
blera stabila kontakter med kommunen och Med hänsynomvärlden i övrigt.
till bestämmelserna i lagen offentlig upphandling bör rättsläget över.om ses
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Råd vägledningoch

ochfunnit ekonomisktolika kooperativ har sökt ochtydligtDet är annatatt
verksamhetennivåer vilaroch i samhället. Oftastöd otal olika ställenett

frånborgensåtagandenlån, fondmedel ochlapptäcke bidrag,ett enav
bostadsföretagkommun,olika instanser och projekt inommängd etc.stat,

fåttgånger avgjort detMånga varit tillfälligheterverkar det ha attsom man
behövt förerfarenhetsmässiga stödekonomiska, juridiska eller attman
Uppenbarligeneller klara kris.verksamheten, utveckla denkunna starta en

många kooperativavgörande fördet mycket värdefullt och kanskeär att
utomstående till stödinstans.någon lotsa demhjälp kan rättsomav

fyllacentral funktionLokala Utvecklingscentra harDe Kooperativa atten
såväl i övriga delari storstäderna,i utvecklingen kooperativ som avav

hållfrån kooperati-andra inombidrar med viktiga erfarenheterlandet. De
verksamhetsområden. kooperativt företagande,utbildar iolika De or-vens

bistår i för-ganisationsfrågor, entreprenader med Demera.grupprocesser,
kooperativenandra. hjälperlandsting och Dehandlingar med kommuner,
föreslårmedlar och lös-ekonomiska bidrag.hitta och söka relevanta Deatt

tillhandahåller förmodelleri konflikter, internt och Deningar start-externt.
affärs-bollplank iuppbyggnaden kooperativ. Deoch ageraravprocessen

frågor vad denklart föridéutvecklingen, ställa göratt gruppensomgenom
framåt.så Medvill och föregentligen sätt processen mera.

åtgärderFörslag till

föreslås under Förebildensådan funktionkommunal tjänst ellerEn som
också viktig roll imöjligheter" kan hamodeller, kännedom attenovanom

hitta finansiering verksamhetsstar-kooperativ och föreningarhjälpa att av
håll.lån frånbidrag olikai form ochten, av

få idag för istatliga anslagtjugo bör störreDe LKU:na större än ut-att
rådgivning handledning till koopera-kostnadsfri ochsträckning kunna ge

För-föreningsin FKUtivstartargrupper. kräver,De genom gemensamma
minst tio dei Sverige,eningen för Kooperativ Utveckling procentatt av

småföretagsutveckling 248 miljoner plusgåridag tillstatliga medel som
kvinnolån, och förmedlas NU-det förvaltas149 miljoner till mesta avvarav

företagande.kooperativ utveckling ochtill ALMI bör öronmärkas förTEK
måste förPå fler politiker bearbetasKoopUtveckling attattmenar man
finansieringen LKU:-uppnå har uppfattningendetta, lokalt. Manäven att av

mångamåste demrejält, befararverksamhet över attman avannarsnas ses
överleva sikt.inte kommer att

Utbildning

kooperativflerskapa förutsättningar förOm intresseradär attatt nyaavman
framstår absolutannorstädes, detska etableras, i storstäderna och som en
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nödvändighet öka den allmänna kännedomen och kunskapenatt den ko-om
operativa företagsformen och dess möjligheter. Med vissa undantag gäller
regeln kooperation människoratt självastartas initiativtarav en grupp som
till och bygger verksamhet de har behovettupp en gemensamtsom av.
Utomstående kan bidra skapa tillåtande klimat och erbjudaatt ettgenom

utbildning och handledning. finnsHär behov såvälutbildagruppen ett attav
de blivande kooperatörema olika samhällsaktörer.som

Behovet gårutbildning inte överskatta. Kooperation företags-att ärav en
Änform de flesta har dåligganska kunskap mindre erfarenhetsom om. egen

arbeta eller aktiv medlem i kooperativ.att Eller för den delenav ettvara
samverka med kooperativ beställare dessett tjänster eller under-som av
stödja i färd med kooperativ. handlarDetatt starta ett män-en grupp attom

måsteniskor grundläggande insikter i den kooperativa företagsformens
mångasärart. För handlar ocksådet tillägna sig företagstänkande,att ettom

där ska marknad enligt företagsekonomiskagängse princi-man agera en
per.

Utbildning kan lönande investering flera för blivandesättvara etten
kooperativ. Ofta finns anslag för utbildningsändamål få, kanatt om man pre-

genomtänkt plan. Dels förbättrarsentera sin kompetens yrkes-en man som
människor eller kooperativa företagare. Dels höjer sin isom statusman om-
världens baraögon, visar sin vilja till kompetensutveckling.attgenom man

ocksåMan kan tillägna sig kunskaper inger förtroende hos bidrags- ochsom
kreditgivare såoch öka chansernasätt till ekonomiskt stöd. För ekono-
miska föreningar kan detta springande punkt för bli accepteradeattvara en

riktiga företag.som

Förslag åtgärdertill för kooperativt inriktade
arbetsmarknadsutbildningar

rådaFör bot sysselsättningsproblemenatt i de storstadsområdenautsatta
handlar det utbilda arbetslösa och arbetssökande förstaatt i hand. Ko-om
operativ Konsult alla kurser för arbetslösa borde ha in-attmenar ett annat
gångsperspektiv de flestaän dagens arbetsmarknadsutbildningarav som
bygger utbildningsanordnaren känner marknadensatt behov arbets-av
kraft. Eftersom de etablerade företagens behov nyanställa begrän-ärattav
sade, behövs emellertid ajfärs- och tjänsteidéer kansnarare nya som ge nya
arbetstillfällen.

Arbetsmarknadsutbildningarna bör därför ha aktiverande förhåll-ett
ningssätt, Kooperativ Konsult, där deltagarna inom kursens fårmenar ram
utforma plan för hur de ska vidare. Kurserna bör låtatillen attanpassas
kursdeltagarna föda sina affärsidéer och komma fram till hur de skaegna
förverkliga dessa. Lärarens eller handledarens uppgift dåblir hjälpa del-att

hjälpa sig själva, med kunskapertagarna att och färdigheter motsom svarar
deras behov. Så kan mobilisera människor utbildning, iegna man genom
bästa upplysningsfilosofiska anda, Kooperativ Konsult.menar
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mycketnormalt omfattar ärutbildningsbidragetmånaderDe ensomsex
affärsidé. Detförverkligamed andratillsammanstidsrymd förkort att en ny

lång dettid eftersom ärkooperativstartunderstrykaviktigt tarär attatt en
blirväl fattatbeslut ärFördelen närfråga är ettatt ge-grupprocess.om en

så effektivare.mycketnomförandet
kurs kortkooperativändå genomföramöjligtdet skaFör attatt envara

frånutgår antalförslagtagit framKooperativ Konsult etttid har ett som
inledandehar gjortsjälv utvecklat. Manaffärsidéerfärdiga ensom man

utvecklingspotential hosdet finnsvisarmarknadsundersökning attsom
rekryteraarbetsförmedlingarnaAvsiktenidéerna. är att grupper somgenom

någon affärsidéerna.förverkligatillsammanstänka sigskulle kunna att av
för Ar-kapitel harsestartGemensam nästa presenteratsProgrammet

in-ljumthar visat1995höstentill dags datobetsförmedlingen ettsom --
tresse.

kännedomochallmän kunskapökadåtgärder förtillFörslag

tillutbildningsinsatserhursinKoopUtvecklingnedanHär myn-synger
och finansieras. Maninriktas, organiserasskaorganisationerochdigheter

kooperativalokalatill destatsbidragetockså delframhåller vissatt aven
utbildning denochinformationföröronmärkasbordeutvecklingscentra om

minimumKoopUtvecklingåtgärderkooperativa formen. Dessa ettsomser
i samhället.kooperationkunskapenför ökaatt om

nedanstående samhällsaktörer.utbidning förochInformation
ALMI0
Nyföretagarcentra0

utbildningsansva-lantbruksenheter,näringslivsenheter,Länsstyrelsernas0
EU-handläggareriga samt

kvinnligahandläggareochnäringslivssekreterareKommunernas re-O
surscentra

startaegethandläggareEU-handläggare,Länsarbetsnämndernas samt0
chefer
Arbetsförmedlingarna0

försäkringsbolag och revisorerBanker,O
ekono-bolagsavdelning, registret överregistreringsverketsochPatent-

föreningarmiska
Skattemyndigheterna

rådgivareN TEKsU
länsavdelningarmedKommunförbundet

småföretagriksorganisationFöretagarnas
SAF

fackliga organisationernaDe
politiska organisationernaDe
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I alla eller kommer i kontakt0 stort sett sätt med männi-ett annatsom
skor vill verksamhetstartasom en

påbörjatLKU:na har redan utbildning främst arbetsförmedlingar ochen av
länsstyrelser hela Sverige.över Det uppdrag från arbetsmarknadsde-ettvar

slutfört,är tämligenpartementet begränsat. Mycketsom nu men som var
återstår framhållergöra, KoopUtveckling. första handatt I full-attman

ovanståendefölja utbildning till dem nåttinte båda målgrup-i deännuman
föreslårI nästa KoopUtveckling skulle prioriterasteg NU-attperna. man

rådgivare,TEKs PRV, ALMI, Företagarnas riksorganisation, näringslivs-
sekreterarna och skattemyndigheterna. Utbildningen skulle fortsätt-även
ningsvis genomföras LKU:na, där och informerar och utbildarvart ettav
sina respektive samarbetspartners i den ordning finner lämplig.man

Finansieringen endast kan lösas särskilda "öronmärktatror man genom
frånmedel någon myndighet, departement eller liknande. Man kommer att

begära fortsatt anslag för informationsändamål från Arbetsmarknadsdepar-
det avslutadenär uppdraget redovisas. behövs ocksåtementet, Det ekono-

miska för producera informationsmaterial och läromedel.attresurser
Vidare det handlar få in kooperation iatt ämnet grund-attmenar man om

och gymnasieskolor, högskolor och universitet. För detta fattas läromedel.
Man pekar kampanjorganisationen företagsamhet fårUng arbetaatt oe-
motsagda i gymnasieskolorna idag. Landets LKU:n harute i sin gemen-

förening, påbörjatFKU, arbetet i utbildningsgrupp och för-samma en en
lagsgrupp. Man saknar dock för kunna arbeta med detta detattresurser

önskar. Utbildningsdepartementetsätt någrasig inte hasägerman pengar
för detta. heller Skåneavsätta Inte kommunerna. har ocksåatt I underman

hösten sökt bådamedel hos de länsstyrelserna, fått någotinte be-ännumen
sked. En förhoppning kan hitta finansiering någotär EU-att man genom

vilket dock oklart.ärprogram,

Samverkan med bildningsverksamhet

Bildningsförbund och folkhögskolor kan ha viktig roll i organiseraatten
utbildning och gruppstudieverksamhet grund för kooperativ utveck-som
ling. LKU:nas intryck studieförbundenär för närvarande letar formeratt nya
och uppgifter sig, vilket dem förgör samarbeteöppna och intresserade

spela roll i kooperativ utveckling. ocksåLKU:na haratt konstateratav en
flera folkhögskolor intresseradeär kooperativatt utveckling och dessaattav
braär samarbetspartners.
Vissa studieförbund redan involveradeär i samarbete med LKU:n. Ett

förslag sådanttill hur samarbete kan läggas finns i avsnittetett upp om pro-
jekt i Göteborg. I Stockholm till exempel ABF initiativet till Arbetslivs-tog
institutet Jobbex och vissa Kooperativt IdéCentrums kurser iav annonseras
ABF:s kursprogram. Kooperativt IdéCentrum har intrycket ABF ochatt
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ochbostadsområden. Studiefrämjandetaktiva ivillandra gärna utsattavara
koope-kraftAv äri samarbete skaVuxenskolan starta som engemensam

Stockholmsområdet.kvinnor iutbildning förrativ

anslagsgivare och beställareSamverkan med

bostadsföretaget ställtexempelkapitletVi i det förrahar attsett upp som
bostadsområdesanknutet kooperativ. hand-banklån Dettillborgenär för ett

förboende sigvärdet defastighetsägaren inserlar attatt engageraravom
bostadsområdet. alla fördelarhari Dettaangelägenheter settgemensamma

behållaockså frågani Eriksbo-falletsynvinkel.företagets Det är attut om
förområdet, avgörandei vilketkommersiell serviceminimum är attett av

Familjebostäder dess-Eriksbo hade företaget-få uthyrda.lägenheterna I -
från boende.initiativ detidigaregoda erfarenheterutom gemensammaav

kooperativstarthjälp tillvärdefullkanbostadsföretagVi har även sett att ge
etableringsfasen.förmånlig underhyressättningi form av

innebu-okonventionella lösningarfunnit ganskasällan harInte somman
kooperativ, ochlandsting ochellerkommunrit samverkan mellan ett som

upplåtit k-harpå. Lunds kommunbåda exempelvunnit Ett är ettattparter
fått sitttill kooperativet Crenovai centrala stadenmärkt hus ansvarsom
verksamhet.får för sin Koo-disponera lokaleroch i utbytehusetatt renovera

ochvunnit stolthet,fina lokalerförutomperativets medlemmar har ansvar
samtidigtvårda kulturmiljön ochfått hjälpharsjälvkänsla. Kommunen att

svårtkommuninvånare harförframsynt sätt taett somen gruppansvar
hus.vunnit vackrareharStadsmiljön och lundabornahävda sig. ettatt

ochprojektverkstad" där kommunenfå rollkooperativ kanEtt en som
projektuppd-okonventionellaochnyskapandeoffentliga läggerandra organ

åtgärder tillförlånar med syftetpersonal, prövaoch kanske attut nyarag
för projektenñnnsdetungdomar. Poängenexempel arbetslösa är att ramen
verksamhet.och övrigasärskilda kompetenskooperativets profil,genom

kooperativ ellerförförtroendekännaMöjligen kan kommunen större ettett
realiserai samverkangällerprivat företag detförening för närän attetten

vänder sig tillsärskilt deprojektidéer,oprövade utsatta grupper somomnya
ungdomar med problem.exempelvis

förutsättning vid dengrundläggandeframhållerKooperativ Konsult att en
Vårdkooperati-verksamhetuppifråninitiativ till kooperativsortens som

från början rekryterarkommunen rättLIV ärrepresenterar, attvet person
kan for-personalavdelningföreståndare. kräver kompetentDet somensom

ochsöker.den Kraven ärställa kravmulera och rätt storamanperson
föreståndaren rekry-förstskamotstridiga. börjansinsemellan I processenav

enligtchefoch sedan kunnasina medarbetarerätttera varapersoner som
mål verksamheten,uttalade förmed klartoffentligadet klassiska synsättet,
eller hon fungeraskall hanskedepersonalbehov med I ett somsenaremera.

i kooperativetlåta medlemmarnade andraledare och kunnademokratisk
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plats och såvälmed i skapandetväxa arbetsplatsen visioneratt vara av som
för verksamheten. Alternativet i Gemensam-start-model-är göraatt som

selen kapitlet åtgärder...Projekt och utomståendedär konsult rekryte-en
fårhel utbildning frånoch möjlighet redanrar en grupp som en gemensam

kring visioner, arbetsfördelning medstart att enas gemensamma mera.
kooperativI arbetar inom traditionellt uppståroffentlig verksamhetsom

emellanåt tvåkrockar mellan de skilda organisationskulturer kooperati-som
å sidan åoch den offentliga förvaltningen den andravet representerar.ena

I synnerhet vissa delar den offentliga sektorn mycket strikt hierarkisktärav
utgåendeuppbyggda med frånmakten medan kooperativet ihartoppen,

princip låtauppbyggnad. finns tvåDet de kulturernasättmotsatt mötas.att
villkoradeDen delegation Stockholms kommun tillämpar i Stamparkensom

se föregåendefallbeskrivning i kapitel, där viktigare beslut verksam-om
heten måsteoch ekonomin godkännas brukarföreningens styrelse, iärav
själva verket kooperativt inslag i verksamheten.ett

Andra goda exempel konstruktiv samverkan mellan offentliga struktu-
och kooperation psykiatrikooperativen, därär patienterna medlemmar.ärrer

Att i dessa kooperativ hållainte fullt orkar normalt arbets-ut att ettman
tillåts spela mindre roll i sammanhanget. Samhället vins-tempo gör storaen

fårmänniskor tillbaka lite sin självkänsla, vilketter attgenom av ger en
direkt kostnadsminskning vårdsidan. ocksåKooperativet överbryggar ett
glapp idag finns i rehabiliteringstrappan sjukvårdmellan och arbets-som

åtgärder.marknadspolitiska
För bredLKU:na samverkan olikamed myndigheter ochär samhällsin-

nödvändig förutsättning för kunna driva kooperativa projektstanser atten
för bostadsområdesutveckling.sysselsättning och svårtLänge har det varit

åstadkomma sådanoch organisera samverkan, bland deatt annatmen exem-
pel vi i kapitel visar utvecklingen håll.nästa är vägtar rättattupp
Exempelvis SkåneKoopUtveckling i någotdet för dem ärattuppger man

sådanamed projekt, där samverkar med bland andra länsstyrelsen,nytt man
arbetsförmedlingar, universitetet, Försäkringskassan, landsting och kom-
muner.

Förslag åtgärdertill

Kooperativt framhållaIdéCentrum vill utvecklad samverkan med Ar-att en
betsförmedlingen i Jobbex, Alfa och liknande projekt se kapitel förnästa
det första tillgångskulle till registret arbetssökande, vilket skulleöverge
underlätta rekryteringen och arbetet med fungerandesättaatt samman grup-

sådanFör det andra skulle samverkan möjlighet finansieraattper. en ge
proj ekt och verksamheter flera kassor, till exempel arbetsmarknadsutbild-ur
ningspengar frånoch medel socialtjänsten. det tredjeFör skulle den möj-ge
ligheter lösa deltagarnas ekonomi smidigt dem konti-sätt,att ett som ger

långsiktignuitet och möjlighet till kretsgångplanering i stället för mellanen
olika välfärdssystem a-kassa, socialbidrag, sjukpenning. anknyterDetta



åtgärder SOU 1996:54och förslag tillSammanfattande kommentarer66

så finns i andra europeiskakallade solidaritetsföretagtill modeller för som
påpekar Kooperativt IdéCentrum.länder, man

Finansiering

svårare kooperativt företagdet förErfarenheten säger är nystartat attatt ett
Även kooperativet harfå banklån privatföretag.för motsvarandeän enom

tillräckligt med riskvil-företagsidé det ofta problem finnabra är attett stort
igång. godafinns emellertid exempelligt kapital för komma Detatt an-

och den göteborgskadetta problem. Nätverksbankeflösa är ettsatser att
Båda beskrivs nedan.nykooperativt företagandeStiftelsen för ett annat.

Ävenutbidningar det problem.Finansiering kooperativa är även ettav
många kooperativa projekt Eriksbo,intresserade ärstörreär typenavavom

utbildningsbe-hitta finansiell lösning föridag omöjligtdet attsnart sagt en
medelKooperativ Konsult. behövsden storleksordningen, enligt Dethov av

handledare i projektet.kooperatörerna och delsför utbilda dels de förstaatt
tid desin försörjning tryggad denbehöver kooperatörerna haDessutom ar-

Även i mindre och "normalakooperativet.betar med byggaatt merupp
svårtkan detprojekt, till exempel det i Lerum nämns attvarasom ovan,

finansiering för utbildning.finna

åtgärdertillFörslag

såmåste möjligtdet blirBidragssystemet huvudöver atttaget meranpassas
nyföretagarlån tillkunnakooperativ. Exempelvis borde ävenatt starta ges

fåbör direk-ekonomiska föreningar, kunna beviljas LKU:na. ALMIsamt av
understödja nyföreta-har till uppgifttiv samarbeta med andra attatt som

gande.

Nätverksbanker

Så beskrivna IdéCentrum,kallade nätverksbanker; här Kooperativt är ettav
såvälföretagsstarter, kooperativförslag till form för finansiering somav

företag.andra
för stimu-utvecklats i Bangla DeshFörslaget bygger modell attsomen

småföretag. Modellen har i Norgeallt kvinnorlera framför prövatsatt starta
framgång i Dalarna.och försöksprojekt drivs sedan 1993med stor ett

följande principerNätverksbanken bygger
Gruppsolidaritet0
Nätverk0
Socialt0 ansvar

Organisation
bankledningen bedömer affärs-instans övergripandemedEn0 ansvar --
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idéer och trovärdighet hos de söker medlemskapsom
ingår varjei fem blivande företag iMedlemmarna0 gruppgrupper om

fördelningförvaltar och fattar beslutGruppen0 om aven summa pengar
lån inom gruppen

låntagarnasLån till projekt bygger erfarenhet och kompetens0 ges som
räntenivååterbetalningsplan och fattar beslut kanGruppen gör0 somom

riskfondervarierar beroende finansiär och behovet av
gång månadenlåntagare måsteAlla delta i igruppmöten0 en

Låntagarna får kontinuerlig utbildning och stöd. organiserasDetta0 av
låntagarnasutifrånbankledningen behov

Låntagarna får personligt stöd bankledningen0 av
blir förgamla medlemmarMentorprogram mentorert nyaex-

lånlåntagare prövningbetalt tillbaka sitt medlem in efterNär tas0 en en ny
i bankledningen

Erfarenheter
Lånar främst till kvinnor efter-Bangla Desh, Grameen. Startade 1983. ut0

låntagare, kvinnor,det bäst effekter. Idag 2 miljoner 82 procentsom ger
återbetalning.98 procent

startade i Lofoten, med stödProjektet Nettverkskredit 1992Norge.O av
helafiskeridepartementet. Riktat till kvinnor. Idag finns 15 banker över

till med fem företag i varje Olika for-Norge, med sjuen grupper grupp.
finansiering, offentlig och vanliga banker. nätverk och infor-Ettmer av

mationscenter under uppbyggnad i Lofoten.är
Nätverksbank. i projektform 1993. Riktat till kvinnor gles-Dalarna, Start0

kvinnor.finns bank med vardera fembygden. Idag treen grupper om
Kapitalet 000 kr.Finansieras länsarbetsnämnden. 200ärav

Stiftelsen för nykooperativt företagande

med Folk-Vid mitten 80-talet bildade Göteborgs kommun, tillsammansav
nykooperativt före-Riksbyggen, HSB och OK, Stiftelsen förKonsum,sam,

lös-i första hand befrämja kooperativatagande i Göteborg. Syftet attvar
Dock har kooperativningar bland ungdomar för bereda dem arbete. ävenatt

målsättningar beviljats stöd.och med andragrupper
från näringslivs-Stiftelsens styrelse har fyra ledamöter; kommunensen

fråntvå från kooperativa företagensekretariat, de nämnda samt personen
Kooperativ Konsult.

uppgår Stiftelsen bor-Stiftelsekapitalet idag till miljon kronor. gören
gensåtaganden, lån i vissa fall bidrag till verksamma och blivandeochger
kooperativ eller bevarar arbetstillfällen.som ger

skriftligthittills informerat aktivt sin existens.Stiftelsen har inte Ingetom
något hårtfå. tryck ansökningar.material finns upplever inte IManatt av
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fåttregel har de ansökt stöd kännedom stiftelsen Koope-som om om genom
rativ Konsult.

Arbetsmodell för utveckling arbetstillfällenav nya genom
småföretagandekooperativt företagande, lokaloch

företagarsamverkan

IdéCentrum beskriverKooperativt här arbetssätt slagett sammaav
projektet Jobbex se kapitel använder signästasom av.

Arbetsmodellen bygger arbetstillfällen kan skapasatt genom:nya
utveckling lokalt nyföretagandeav

småföretagarestöd till etablerade
samverkan mellan lokala företag
etablering områdetkommunala och privata verksamheter iav

Organisation
områdetProjektet genomförs huvudsakligen i boende arbetslösa,av men

förutsätter aktivt samarbete mellan berörda förvaltningar, bostadsföre-ett
rådgiva-privata företagare, arbetsförmedling med flera. Den lokalatag,

för denna samordning.ren svarar

Målgrupper
Arbetslösa
Småföretagare områdena.i de aktuella

Samverkansparter och uppgifter
Arbetsförmedling rekrytering till projektet,arbetslösa projektgrup-av-

försörjningpens
arbetsmarknadsåtgärderLänsarbetsnämnd finansiering utbildning,av-

Stockholms -tillhandahållastad eller kommun beredskapsarbets-annan
platser, API eller liknande, samordning olika förvaltningars behov,av
önskemål och finansiering startstöd till nyföretagareresurser, av
Bostadsföretag -lokaler, subventionering lokalhyra för nystartareav
KIC eller LKU kursanordnare, samordningsansvar i projektet0 annat -
Studieförbund utbildningspartner, delfmansiär utbildning0 av-

Projekttid
månadertill12 14O

Rekrytering och projektstart
åtta område,En till tolv arbetslösa i varje med lokal förankringgrupp av

och intresse för projektet, rekryteras arbetsförmedlingen, eventuellt iav
samverkan med socialtjänsten. mobilise-Denna ska arbeta medgrupp
ring, samordning, information, idéutveckling och länkning. Deltagarna

fåbör möjlighet utveckla företagsidéer.även att egna
viktigt områdetDet skapa mötesplatser för människor i för sti-är att att
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mulera utvecklingen. Kanske projektgruppenska samlokaliseras med ett
områdescafé eller träfflokal. Om inte detta finns det uppgiftärannan en
för stimulera initiativ sådant stånd.till kommer tillatt attgruppen

Utbildning ovanstående veckortreav grupp,
Småföretagandets villkor
Företagsformer och förutsättningar för start
Kooperation och andra former för samverkan
Finansieringsmöjligheter, stödresurser i samhället med mera
Marknad och marknadsundersökningar
Intervjumetodik
Mobiliseringsmetoder

områdesundersökningGruppen genomför
områdetsIntervju arbetslösa deras önskemål och behov0 av om resurser,

Inventering företagsidéer områdetoch behov i0 av
Intervjuer med etablerade företagare deras behov förändra0 attom av
verksamheten för överleva, utvecklas och eventuellt nyanställaatt
Intervjuer områdetmed boende och arbetande i behov service med0 om av
mera
Inventering befintlig service och övriga verksamheter och0 av resurser

från områdesundersökningenMaterialet sammanställs
förProgram lokal företagsutveckling utarbetas0

Programmet skickas remiss till samtliga intressenter med uppmaning0
till aktivt deltagande i genomförandet
Uppföljning0

Genomförande för lokal företagsutvecklingprogrammetav
Arbetsgrupper samverkanskaraktär områdetsmed för0 representanterav
intressenter bildas för arbeta vidare frånmed idéer undersökningen,att
till exempel företagarsamverkan området,i marknadsföring områdetav
till företag och åtgärderförvaltningar, för underlätta nyetableringatt etc.
Utbildning och stöd erbjuds till dem har affärs/företagsidéer0 annat som

bedöms ha överlevnadspotentialsom
Utbildning och stöd till etablerade företagare för stimulera utveckling0 att

företagenav
Projektgruppen fortsätter under denna fas verka katalysator i0 att som om-
rådet kanalisera behov och idéer, samordna insatser, förmedlaattgenom
kontakter och skapa lokala nätverk.

Samverkan med de kooperativa företagenstora

Det finns önskemålhel del idéer och hos de storstads-LKU:na hurtreen om
de kooperativa företagen skulle kunna bidra till utvecklingenstora av nya
kooperativ i ocksåstorstäderna. finns sådantDet exempel stöd. Trots de
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små kooperativenoch deskillnaderna i villkor mellan de storastora nya
målsättningar. Idag dockvärderingar ochfinns det ärrötter,gemensamma

utvecklad.kooperationenden gamla och densamverkan mellan svagtnya
Några idéer punktas nedan.

verksamhetoch Riksbyggen harBostadsrättsföreningar inom HSB0 som
bostadsområden.iförebild koperativkan tjäna för nyasom

vid ombildning tillbidra med sin kompetensoch Riksbyggen kanHSB0
område.iminska omflyttningenbostadsrätt för ettatt

kunnai samband med nybyggen,och Riksbyggen skulle,HSB0 engagera
områdena. skulle kunnamänniskor i Dettaför mobiliseraLKU:na ut-att

ibåde bostadsrättsföreningarna och kanskeiveckla verksamheter nya
kooperativ.

också sin erfaren-kunna utnyttjakooperativa bostadsföretagen skulleDe0
utveckling självförvaltningtill stödjahet kooperation i boendet att avav

bostadsrätt.i andra former än
nedlägg-kooperativ villhjälpa till nybildatkan överKonsum när taett0 en

ningshotad butik.
också lokalsamhället till exempelvisa förkanKonsum attO genomansvar

ochlokala leverantörer entreprenörer.gynnna
folkför mobiliseraskulle kunna använda LKU:naKonsum att taatt0 mer

sammanhållandetillbutik, vilket skulle kunna dendel i sin göra ge-en
angelägenhet.mensam

från kooperativa företagen kandeIdeologiskt inriktade stora0 personer
kooperationensvisa rötter.

också stödja kooperativkooperativa företagen kanDe stora0 genomnya
skänka gamla datorerutbildningsinsatser, köpa tjänster,affärsidéer, att

social sponsring.erbjuda bra försäkringar,etc.,

svårt exempel definna godaBeklagligt verkar det att storaattnog vara
nyföretagande utanför denkooperativtkooperativa företagen aktivt stöttar

moraliska stödsådant ekonomiska ochorganisationen. dock detEtt äregna
exempelutgår utvecklingscentra.lokala kooperativa Etttill de ärannatsom

för nyko-"Stiftelsengöteborgskooperationendet ekonomiska stöd gersom
se ovan.företagandeoperativt

förefallerPå det iKooperativ Konsult har dock intrycket stortattman
skall stödja koope-gamla" kooperationensaknas strategi för hur den nyen

Vaddåföljande: stödjaungefärration. del företrädareEn säger öppet nya
Även får vi intekooperativt företagvikooperativ, varför det är ettom

andra företag. Vimarknadsbasis precis allaglömma viatt somopererar
företagsekonomiska realiteten"inte bortkan tänka

före-tillmötesgående. detKooperativ KonsultAndra är attuppgermer
verksamhetstödjer nystartadkooperativt företagkommer att ett stort en

tillbidra med kaffebrödExempelvis kan Konsumbagarensponsorbasis. en
genomtänkt stödpro-fast ochtillställning. Dockstörre att etttror meraman
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sponsorförhållandeföredra framför löst där de koope-att ettgram vore nya
Åfrån gångrativen gångtill beroende givarens välvillighet. andra si-är av

något måstedan medger det ligger i de kooperativa företagenatt attman
konkurrera med inte alls ideologiskaandra aktörer har förplik-som samma
telser.
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åtgärderProjekt och kan leda tillsom

utveckling storstadskooperativav

innehållerkapitelDetta exempel framför allt arbetsmarknadsprojekt som
bedöms ha kooperativ potential. vill de har förutsättningarDet säga atten

upphov till kooperativa verksamheter. Hela projekt eller delaratt ge nya av
dem åtgärderkan förslag kan understödja och stimulerases som som
utvecklingen sysselsättningsskapande kooperativ.av nya

Projekt kan leda till storstadskooperationsom

i Göteborgsregionen
LETS Bergsjön

stårengelskaDen förkortningen LETS för Local Employment and Trading
Systems och kan med Lokala sysselsättningsskapandeöversättas system.
Det organisationsmodell för nätverkssamarbete, där deltagandeär deen per-

eller företagen understödjer varandras utveckling utbytesonerna genom av
tjänster och information. Förebilderna hämtas i Australien, Storbri-varor,

tannien, Kanada och USA.
LETS bygger finnsdet människor har idéer och viljaatt en grupp som

någotskapa tillsammans. bildarMan nätverk därföratt nytt ett att trorman
sig ha vad och kan bidra imed form tjänster eller produk-nytta av var en av

Allt eftersom den enskildes tjänster eller produkter i bruk de andrater. tas av
tillgodoskrivs han eller hon ivärde LETS-bokföringen. värde blirDettaett
sedan betalningsmedel anspråk.andras bidrag inär tarman

LETS-nätverket helhet där deltagarna tillsammans kan beslutaär en om
inriktning och utveckling tjänster och produkter, in-ävenav gemensamma

frånSamarbetet kan gälla allt enkelt byte personliga tjänstersatser. ett av
till produktions-, försäljnings- eller informationstjänster, eller gemensamma
satsningar förbättra närmiljön och boendet. minst handlar detInteatt om

kontakter mellan användare och producenter viktig stimulans föräratt en
utveckling och innovation. Projekt fram inom nätverk kanväxer ettsom

frånoch stabiliseras gradvis, till skillnad allt kort inär sätts ettmogna
avgörande satsning.en

Målsättningen stärka lokalsamhället och skapa lokala utvecklings-är att
förutsättningar. Tanken nätverket Organisationsform stärkerär att som an-
passningsförmåga långsiktig,och flexibilitet och skapar förutsättningar för
lokalt Påbaserad utveckling. detta kan människor börja förverkliga sinasätt
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fårsmå iinsatser. stöd samarbetet.idéer i liten skala och med ganska Man
satsningar visar sig ha bärkraft kanProjekt och Deväxer. storsommognar

dåockså finns erfaren-etablera sig marknaden utanför nätverket. Det ett
på. igrunda investeringsbedömningar förstahetsunderlag Men rummetatt

någotåstadkommamänniskor vill i sinLETS hjälpmedel för när-är ett som
miljö.

bakom Bergsjön-projektet bland lärare och forskarePersonerna är annat
hänvisar till samhällsekonomisk forskningvid Göteborgs universitet. De

behovet skapa alternativt organiserade verksamheterpekar att ge-som av
sig meningsfullt arbete och försörjning.vilka människor kan skapanom

marknadsekonomin intei tid den alltmer integrerade globalaDetta nären
förmågasysselsättning alla och kompensera för dettakan statens attge

minskar.
biståProjektet syftar till dem vill förändra sin situation med medelatt som

känd och tillgänglig.för detta, LETS-modellen Detgöra göraatt attgenom
samtidigt pilotprojekt ska erfarenheter och samlad kun-ska ettvara som ge

håll.utveckling LETS andra hoppasskap för anpassning och Manav
få efterföljarekunna lokala efter hand ska kunnastarta ge-processer som

förebilder. Projektet erbjuda utbildning, stödde fungerar skaattnom som
vissa invandrare, arbets-och problemlösning särskilt till utsatta grupper som

också "LETS-ambassadörerlösa kvinnor och ungdomar. vill utbildaMan
åtföl-infomera utbilda bergsjöbor. skai sin ska kunna och andra Dettursom

teoretisk och erfarenhetsmässig kunskapsut-jas löpande utvärdering,av en
veckling i det svenska sammanhanget och utbyte med andra länder.

Gemensam start

etablera ko-Gemensam utbildningsprogram med syftetär attstart ett nya
operativa företag, utarbetat Kooperativ Konsult.av

samarbete med flera arbetsförmedlingar rekryteras lämpligaI personer
genomgår utbildningensammanförs till gemensamtsom grupper som sam-

tidigt affärsidé och bygger sitt kooperativa företag.de utvecklarsom en upp
för preliminäraKooperativ Konsult har tagit fram och marknaden femtestat

vård personligaffärsidéer: ekoturism, kommersiell databas, för invandrare,
assistans handikappade pedagogiska kretsloppshus. erbjudsför Dessasamt
grupperna.

förmågaprövning sker succesivt affärsidéerna ochEn attgruppernasav
realisera dem.

svårt sigGemensam riktar sig till har hävdaattstart som ar-grupper
invandrare, kvinnor, ungdomar och arbetshandikap-betsmarknaden, som

viktig för hittapade. Inledningen projektet, rekryteringsfasen, är att per-av
sådanamed kvalifikationer och värderingar de kan fungeraantasattsoner

söker tilli kooperativt företag med de tänkta affärsidéerna. Deltagarnaett
intervjuer.utbildningen och efter granskning ansökningarna ochantas av
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Utbildningen pågår åtta må-tänkt för 25 deltagare i fem och iär grupper
någon åttanader. Om efter de första veckorna vilkaunder de utveck-grupp -

lar affärsidén, undersöker marknaden och formulerar preliminär affärs-en
plan inte verkar klara företag, avslutas utbildningen för dennaatt starta ett-

dåDärefter vidtar byggfasen med hjälp utbildning,grupp. gruppen av
rådgivning och handledning ska bygga sitt kooperativa företag. Utbild-upp

bådeningen omfattar generell företagsekonomi och administration och spe-
cifikt kooperativa delar organisation, och demokrati.om gruppprocesser

ingårHär praktik i verksamma kooperativ.även
Efter utbildningens slut och företagens handfast konsultstödstart ges un-

månader.tolvder
Deltagarna förväntas 10 000 kronor vardera i medlemsinsatser i sinasatsa

respektive kooperativ.
Stiftelsen för kooperativt nyföretagande inom Göteborgs kommun med-är
intressent och borgensåtagandestartbidrag och eller förlagsinsatserettger
till de koperativ där majoritet medlemmarna skrivna i Göteborg.ären av

förelåsprojektplanen frånI med Länsarbets-styrgrupp representanteren
nämnden, Arbetsförmedlingar, Göteborgs näringslivssekretariat/Stiftelsen
för kooperativt nyföretagande, Länsstyrelsen, LO, TCO och Kooperativ
Konsult.

Psykiatriprojekt l"

Kinna finnsI mycket uppmärksammat kooperativ med före psykiat-dettaett
gåttripatienter i ekonomisk förening och driversom samman en perso-en
vårdcentral.nalmatsal Medlemmarna ha höjt sin livskvalitetattuten ser

betydligt. Medicinering den tid vårdoch de skrivit in sig institution för
har minskat rejält. någotTroligen följd de plötsligt betyderattsom en av
och har uppgift fylla. Projektet samarbete mellan Försäkrings-äratt etten

Älvsborgslandstinget.kassan och Utbildningen sköts Kooperativ Konsultav
och Viskadalens såFolkhögskola. Försöksprojektet har slagit väl ut att ett
andra psykiatrikooperativ redan december kooperativetI 1995startat. tog
Gryningen personalmatsalen väveriföretaget Marks Pelleöver Vävare.

Invandrarprojekt 1"

Lysekils kommun finansierar kooperativ utbildning för nyanlända in-en
vandrare. Meningen gångdeltagarna under kursens skall förädla redanär att
färdiga fåaffärsidéer och sedan hjälp genomföra idéerna i praktiken. Ut-att
bildningen såbygger teori praktik fåroch deltagarnaatt att genastvarvas

Dåtillämpa sina kunskaper. projektet det första i sitt Kooperativslag förär
Konsult och inte avslutat vill inte sia utfallet.ännu Menär man om man ser
det särskilt viktigt för invandrare vettig utbildning hjälpochattsom en
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skillnader det förmed kritiskt utvärdera affärsidéerna. Kulturella gör attatt
svårt förstå handsnidadeinvandrare direkt till exempel varförkan attvaraen

från iJerusalem inte lysande affärsidé Sve-Jesusfigurer i och plastträ är en
Lysekils och utbildare Kooperativrige. i projektet kommunIntressent är

Konsult.

"Invandrarprojekt 2"

GöteborgsområdetPå i förKooperativ Konsult det närva-attuppger man
rande finns antal intressanta projektidéer där de tänkta kooperatörernaett

utomstående ligger ansökan inne hosstöds intressenter. Bland annat enav
i tänktlänsarbetsnämnden medel till kooperativ kurs Lerum ärsomom en

snarlikti eller flera fungerande kooperativ. Upplägget detäratt utmynna ett
bådetill svenskar och invandrare.genomförs i Lysekil, vänder sigsom men

invandrar-LO-distriktet, Arbetsförmedlingen ochSamarbetsparter ABF,är
förvaltningen i Lerum.

"Utbildningsprojekt"

återupprättahåller samarbete med studie-Kooperativ Konsult ettattnu
dåFolkuniversitetet, varit vilande sedan 1991 Kooperativförbundet som

bådakooperation cirkelledare. skall deKonsult höll studiecirkel i för Nuen
kooperativa utbildningar för människormarknadsföra längregemensamt

studiecirkel handle-arbetshandikapp. skall genomföra förmed De även en
kooperativ psykiskt handikappade.dare i för

sigutbildningsplan har utarbetats. riktarförslag DenEtt gemensamen
Målet för utbildningeni första hand till kvinnor, invandrare och ungdomar.

sidor, för därefterhjälpa deltagarna finna sina starka ochär attatt att svaga
marknadsmöjligheter ocharbeta med utveckla de starka sidorna tillatt sam-

verktygtidigt sidorna. Siktet inställt deltagarnastärka de är attsvaga ge
utifrån viktigt demkooperativ, antagandet det förär attatt starta attegna

sig behövda och där dekomma in i sammanhang där de kännerett gemen-
visa sina kunska-kan öka sin självkänsla använda ochsamt att uppgenom

ha in-Utbildningen ska skräddarsys för varje och deltagarna skaper. grupp
Folkuniversi-utvärderingar efter hand.flytande uppläggningen, medöver

samhällskunskap,ska för matematik, svenska, engelska,ämnenatetet svara
fåföretagsekonomi och generellt underlättar arbete. Koope-data, att ettsom

affärsutveckling, kooperativ idé och hi-rativ Konsult för ämnenaansvarar
demokrati arbetsgivar-storia, kooperativ arbetsorganisation, kooperativ och

från baskunskaper via affärsut-rollen. Utbildningen upplagd i block,är tre
kooperativ företagsstart.veckling och företagsekonomi till kooperation och
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Projekt kan leda till storstadskooperationsom
i Malmöregionen
På KoopUtveckling i Malmö det först allraäratt senasteuppger man
tiden det har börjat uppstå projekt i samverkan mellan olika aktörer ochsom
instanser har till uppgift främja sysselsättning och där kooperationattsom

viktigt inslag.är deUtöver nedanett kom-nämnerpresenteras ettsom man
Ättekulla,munalt projekt i Raus Helsingborg, bland handlatannatsom upp

nyföretagarutbildning ochABF där KoopUtveckling ska med ochav vara
informera ekonomisk förening och kooperation.om

"Invandrarprojekt 3"

MalmöI förbereds projekt för relativt välutbildade arbetslösa in-ett men
vandrarkvinnor varit i Sverige minst år,till fem i samverkan mellantresom
KoopUtveckling, Malmö stad, länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Pro-
jektet ska löpa år, med cirka fyrtio deltagare och förutsätter medeltre
från EU:s strukturfonder troligen europeiska socialfonden, mål 3 för-som
delas länsarbetsnämnden. Deltagarna och anställs i projektet ef-antasav

de själva ansökt och intervjuats, i princip vidter att vanlig anställ-som en
ning. fåDetta för deltagare inte projektet motiveradeatt är ärutan attsom
delta.

trådEn röd språketsvenskaär och datakunskap. Projektet ska ha bot-ett
tom-up-perspektiv, vilket innebär de deltagande invandrarkvinnornaatt

frånska med början i projektets uppläggning och delta i alla dessvara mo-
Deras kompetenser tillvaratas under projekttiden i olikament. utbildnings-

fåravsnitt. självaDe hand lokalernas utformning och skötsel.ta om
Syftet med projektet är invandrarkvinnor möjlighetatt attge en grupp

komma sitt bidragsberoende och stärka sin självkänsla. ocksåDet skaur
bidra till ökad jämställdhet invandrarkvinnorför bättre tillvarataattgenom
deras utbildning och kompetens och därigenom förbättra deras möjligheter

arbetsmarknaden. Ambitionen också de efter projektetär kunna drivaatt
verksamhet tillsammans i kooperativ form.

"Invandrarprojekt 4

l Lund planeras projekt för arbetslösa muslimska invandrare och flyk-ett
tingar vill företag, främst kooperativ. Samverkansparter istarta egetsom
projektet Akademiker-arbetsförmedlingen,är Lunds kommuns invandrar-
och flyktingservice, KoopUtveckling sektionen för islamologi vidsamt
Lunds Någrauniversitet. inledande med de olika intressenternamöten hölls
under hösten 1995.
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in-det finnskonstateratutgångspunkt projektet harför är ettEn attman
kol-invandrargrupper. Demuslimskaföretagande hosför kooperativttresse

vilketkulturen,islamiskaframträdande i denstarktlektiva grundvärdena är
lämpad,välkooperativa samverkansformenborde dengöra resonerar man.

invandrare introdu-muslimskahuvuduppgift förProjektets är att gruppen
således utbildning i alltverksamhetsform. Häri liggerkooperation somcera

Storekonomisk förening.små den juridiska formenkooperativ ochrörsom
näringsprinci-rådande affärs- ochockså svenskaläggas vidvikt kommer att

ko-skallMålsättningen projektdeltagarnarättsformer. är startaattsamtper
olika tillstödja dettaskall sätt,projektanordnarnaoperativ och att exem-

kooperativt före-lämpliga förverksamheteridentifiera ärpel att somgenom
projek-diskuterasnärvarandekontakter.hjälpa till med Förtagande och att

treårsperiod, med 50-65deltagare underomfatta cirka 200skatet perso-en
månader.åttatillår. Utbildningstiden ska vara sexner per

KraftUng

projektetinitierat Ungi Lund harkulturföreningen PinocchioideellaDen
svenskar. Inominvandrarearbetslösa ungdomar, främst ävenKraft för men

Troligen skerkooperativ.diskuterarför projektet ettatt startamanramen
läg-förening, därekonomiskavPinocchio knoppardet att manengenom
helti syfteekonomisk utveckling,verksamheter kan hade attensomger

åter-blandhar planerförsörja medlemmarna. Maneller delvis annat en
Ävenmedrenovering cyklarverkstad förvinningscentral och mera.aven

Pinocchioinrymmas här. Iteaterverksamheten kanexistrandeden redan
bland deharFöreningenoch kursverksamheten.fortsätter kultur- annat se-

dockteaterfestival för barnårlig internationellårennio arrangeratnaste en
från förerhållit kommuneni Lund. Nu haroch ungdomar ettpengarman

verksamhetAllungdomar data.syftet läramultimediaprojekt med attstort
ideelltprofessionellt ochkombinationbyggerinom föreningen ar-aven

bete.
sig förmultimediainte handlar närva-Kraft rördelDen Ung omsomav
bilda ekono-aktuelltframåt. blir troligen intelångsamtganska Detrande att

förening förrän hösten 1996.misk
integrationspro-effektiviseraKraft villprojektplanen förEnligt Ung man
kriminalitet ochså idem hamnarinvandrarungdomar färreför att avcessen

principen lära göraarbeta enligtprojektet villmissbruk. I attgenomman
organi-institutioner ochberördasamarbete medsökeroch reflektera. Man

sationer sektorsgränserna.över
Målen följande:Kraftför Ung är

uppgivenhetstället förkreativitet ioch ungdomarsfrämja barns0
så vissamhället ochintegration iidentitet ochförbättra ungdomars0

mångkulturelltfrämjavåld och delsdrogmissbrukförebygga ochdels ett
samhälle
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öka uppmärksamheten ungdomars behov och intressen under-0 samt
stödja ungdomars kommunikation, sinsemellan och med samhället

tillgångungdomar till meningsfull sysselsättning i form utbildning,O ge av
arbetspraktik eller fritidsaktiviteter inom framtidsområdenviktiga och
så vis stärka deras möjligheter arbetsmarknaden

ungdomar möjlighet utveckla sin kreativitet, insats för kul-göra0 attge en
turutvecklingen och utbildningsresursvara en

Pinocchio kan hjälpa till initiera projekt ungdomarna fårsedan drivaatt som
själva. Tanken de ungdomar villär aktivitet bildaratt startasom en egen en

fårarbetsgrupp och stöd föreningen. fårGenom ungdomarna självaattav
genomföra och för sina aktiviteter, fårde möjlighetta attansvar menar man

påverkaskapa och sin omgivning, sin situation och sin fritid. Dessutomatt
får de inför vuxenlivets rollerträna arbetare, förälder och medborgare- -
med de skyldigheter och rättigheter detta innebär.som

Föreningen disponerar hus kommunen i utkanten Lund,ett av av som
håller Man har huset OIKOS,att ärgett namnetman renovera. som gre-

kiska för hus, ekonomi och ekologi. OIKOS ska utvecklas ekologiskt, själv-
och tvärvetenskapligt och fungera "returhus, förstyrt ett ett centrumsom

återanvändning och kretsloppstänkande. finnasHär ska utrustning för enkla
reparationer; exempelvis ska barn, ungdomar ensamståendeeller kunna
komma fådit och hjälp måla.laga eller Trasiga saker inte kan lagasatt som
kan plockas isär och delarna återbruk.för ocksåOIKOS ska hasorteras ett
utställnings- och informationsrum ska kunna användas för allmän in-som
formation, kurser, föreläsningar, dockteater med mera.

Initiativtagare invandrarna i kulturföreningen Påär Pinocchio. KoopUt-
framhållerveckling det finns goda förutsättningar för kooperativattman

utveckling, initiativet underifrånkommit och eldsjälarnaatt ärgenom or-
ganiserade föreningsmedlemmar.

Den oslagbara staden Lindeborg-
Lindeborg bostadsområde iär södra Malmö i huvudsak byggdesett som
under perioden 1970 till 1985. finns idag invånareDär ungefär 4 500 i när-

2 100 lägenheter i flerfamiljshus, åtta våningartill höga. 90mare upp pro-
lägenheterna bostadsrätter ochär rad- och kedjehuscent ärrestenav - -

äganderätt. Ungefär 75 bostadsrätterna anslutna till HSBärprocent av
Malmö och hör Skåne.till Riksbyggen Södra Stora delar samhälle-resten av
lig och kommersiell service ligger området,utanför exempelvis har banken,

områdetoch konsumbutiken i lagts ned. finns risk förDet ytterli-posten att
affärsverksamhet området.lämnar Lindeborg idag inget problemom-ärgare

råde, svårigheter arbetsmarknaden invånareför framför allt äldremen
och ungdomar kan komma bli området. Invånarnasproblematiskt föratt me-
delålder relativt hög.är
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försöksområde kallat Den oslag-i projekttillLindeborg har ettutsetts
något övriga projektUtgångspunkten jämfört meduddastaden.bara är

uthållighet och säkerhetsamhälletsnämligen ökahär, attpresenterassom
Överstyrelsen beredskap,för civilinre hot". Initiativtagareoch ärmot yttre

mål-många deByggforskningsrådet. intressantaBoverket och Det är att av
projekt syftarmedförs fram i projektetsättningar är somgemensammasom

människor i storstädernaslevnadsvillkoren försocialatill förbättra deatt
överlevnadsnivå,"säkraproblemområden, handlar dethär attom enmen

i hän-kan fungerastad och omland,möjliggör lokalsamhället, ävenattsom
projektet,högaktuella ilösningarkrig. Kooperativadelse kris och ärav

kommunalaoch mark ochbostäder, lokalerför förvaltningtill exempel av
skola och barnomsorg.verksamheter som

utvärderai samhället ochförändringsfaktorer"att analyseraSyftet är att
sådant blirresultatetbostadsgrannskapi sättderas konsekvenser ett attett

inkopplade, detForskareförnyelseprogram.grunden för konkret ärett men
området miljö, för-invånare idéer boende,istudiecirklar mediär som om

studie-fem ellerfram. förstasociala livet ska Desörjning och det växa sex
börjaniplaneradecirka tio deltagare,cirklarna med vardera är att starta av

förtroendevalda ochomgång sig tillriktardenna första1996. I manmars
föreningar verk-och andrabostadsrättsföreningarna ärfunktionärer i som

till hösteni planeratdessai Lindeborg. Tanken nästaär steg,attsamma
cirklar.ska kunna leda1996, själva

bostadsområden i storstädermodernaUtgångspunkten för projektet är att
med energi,omvärlden förser demsårbara. helt beroendeDe är mat,är attav
inflytandede boende ofta övermed harDessutom svagtettvatten mera.

små självför-möjligheter till lokalnärområdets organisation ochteknik och
framhålls jäm-boendemellan desegregation och samverkansörjning. svag

riskfaktorer.sides med tekniska
i hög gradgrannskap kanallsidigt fungerandevill skapaMan ett varasom

ochenergi, kretsloppsanpassatbåde gäller ochsjälvförsörjande vad mat
innebärlokaltsamverkan och Dettastarka sociala nätverk,med ansvar.

området. hållbara livsmil-ochockså i Säkraarbetstillfällenskapaatt nya
delaktighet i närsamhäl-kännermänniskorjöer kan endast skapas somav

identiteten. sökerockså och Manstärka den lokala kulturenlet. villMan
grannskapetsbrukarna idemokratiska medverkan föröka denförvägar att

från fastig-ochförvaltningsansvar kommunöverföraförvaltning och sätt att
organisationer.och derashetsbolag till brukare

för Linde-förnyelseplanernaBåde engagerade ioch RiksbyggenHSB är
och lokaltmålsättningar i projektet samverkanfinnsborg. De an-omsom

bostadsrättsföreningarna,kanaliseraskan till del attstor genomgenomsvar
för deorganisationerdemokratiskafinnsde redan gemensammasom

iprojektetpositiva förväntningaruppgift finns detboende. Enligt stora
bostadsrättsföreningarna.

gemenskapsini-för EU:ssvenska nationellaoch detNär programmetom
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tiativ URBAN se inledningskapitlet blir godkänt kommissionen, kom-av
några stadsdelar i Malmö bli föremål för EU-programmet.mer Malmö stad

har Lindeborgangett de områden börett komma ifråga.som av som

Psykiatriprojekt 2"

Ett hantverkskooperativ för tidigare psykiatripatienter förbereds i samver-
kan mellan Helsingborgs stads servicenämnd, KoopUtveckling, Försäk-
ringskassan och landstinget. Syftet målgruppenär meningsfullatt ge en sys-
selsättning och dem heltgöra eller delvis självförsörjande, liknande vis

Crenova. Kooperativet ska drivas marknadsmässigsom grund, medmen
anpassningar efter medlemmarnas särskilda förutsättningar. Deltagarna har
tidigare erfarenhet olika slags hantverksarbete i från den terapiav degrupp
erhållit då de vistats institution, nämligen vävning, sömnad, korgflätning,
keramik och foto.

Deltagarnas antal ska cirka Kooperativet behövertretton. projekt-vara en
ledning under i första hand år. Större delen beräknastre kunna ñnansieras

Försäkringskassan, redan idag betalar olika bidragav till deltagarna.som ut

Projekt kan leda till storstadskooperationsom
i Stockholmsregionen
Kooperativt IdéCentrum i Stockholm nämner antal projekt deett som menar
har potential upphov till kooperativaatt verksamheter i stockholms-ge nya
området.

Livstycket

Livstycket i Tensta utbildningscentrumär ett med hantverksinriktning kom-
binerat med teoretisk undervisning startade 1992. Idag deltar 60 in-som ca
vandrarkvinnor har socialt beredskapsarbete eller utbildningsplatser.som
Utvidgning till 100 deltagare planerad.är Utbildning i svenska, samhälls-
kunskap och grundläggande företagsekonomi konsthantverk. Textil-samt
verkstad och försäljning produkter, catering. Målet integrationärav egna

bättre kunskaper i svenska språket ochgenom det svenska samhället.om
Projektet närområdesförankratär och kan leda till avknoppning -tro-av
ligast- små kooperativ.

Unga bygger själva i Rinkeby

Projektet Unga bygger älva i Rinkeby går tio till femtonut ungdomaratt
ska bygga sina bostäder. Förebilden hämtad frånär Storbritannienegna där
självbyggeri för ungdomar sedan mångaprövats år i flera projekt.
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ungdomarförverkavillförening attideellFramtidDin ärBygg somen
bostad sättsin attettfå byggamöjlighetskamed problem att somegen

visarfrån EnglandErfarenheternaframtid.och sintillvarosinordning
både kunskaperälvbyggeriprojekt byggerideltarungdomarna uppatt som

arbete.meningsfulltsjälvförtroendeoch ettgenom
föreningen,samverkari Sverige,det förstaRinkeby-projektet, ärI som

letarnärvarandeBostäder. Föroch SvenskaStadsdelsförvaltningen enman
parkerings-utnyttja etteventuellt kommer attRinkeby,ilämplig mantomt

bygga.börjakantvå år innanungefärdröjer detTroligendäck. man
bildaföreslås tillsammansskaprojekteti attungdomarDe engagerassom

byggher-medavtaltecknaochbyggarbetetorganiserakooperativ, för attett
kommaskaungdomarnai byggprocessenklartintedockDet är somvarren.

ungdomarnainnanmåste klaraförutsättningarna re-konkretain. Det vara
kryteras.

demedutbildningteoretisk attoch varvatpraktiskskaUngdomarna ges
med bygget.arbetar

ochbyggkostnadernamöjligheternaundersöka atttankeEn är pressaatt
installa-ochmaterialåteranvändaekologisktsamtidigt bygga attgenom

delarskulle dyraungdomarnaarbetsinsatsMed nyationsdelar. extra aven
tilländå bidrakommerbegagnade. Bygget attbilliga upp-kunna ersättas av

stadsdelen.rustningen av
projekttillEU-pengarbeslutas ettdetårsskiftet kommer somattRunt om

i län-organisationerför nioformerutvecklatill sexsyftar att gemensamma
yrkesutbild-medarbetaskaför hurFramtidDin ärByggder, manen,varav

ungdomsgruppertillsigvänderManungdomar.självbyggeri förochning
arbetsmarknaden.utanförhamnariskerar permanentattsom

HSBmellansamarbeteseglat ärggeriprojekt ettälvbyEtt uppannat som
till-därEKBO,i Orhem,KollektivboendeEkologisktFöreningen manoch

söderBagarmosseni Orhemkonvalescenthem näraGebersköpersammans
boendeekologiskttillska byggaslandstinget. HusetStockholm omavom
EKBOvardera.får hälftenEKBOochHSBlägenheter,ungefär 25i varav

idésinförråd och stödförFramtidDinföreningen Bygg somkontaktathar
ungdomar.smålägenheter förnågraockså omfattar

flerTre ochProjektvaggan

StockholmsmedsamarbeteibedriverStockholmiIdéCentrumKooperativt
och fler.TreProjektvaggankallatungdomsarbetslöshetprojektstad motett

stadsStockholmsprojekt iandraantalmedingår tillsammans stortettDet
frånpågår oktobernedan ochsesysselsättningsprogramochnäringslivs-

förprojektettillanslagitUngdomsstyrelsen har1996.junitill1995 pengar
projektet.ideltagarstymingendemokrati ochiutbildningenförstärkaatt

kun-framtidstro,ungdomargetillsyftarProjektvaggan att grupper av
Syf-projektarbete.kollektivtochvillkorföretagandesskap gemensamtom
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alltså inteär främst knoppatet fungerande företag,att ungdo-attav men ge
"verktygen små kooperativ elleratt andrastarta företag/före-marna nya

ningar och någotgenomföra slags projekt. Villatt de företag ska destarta
ha god grund för försöka hand efter projektetsatt slut.en egen

Deltagarna 50 arbetslösaär ungdomar mellan 20 och 25 själva harsom
idéer och ambitioner de vill någotgöra Dessa 50 fördeladeärsom av.
mindre med verksamhets- eller affärsidéer. Rekryte-grupper gemensamma
ringen inriktades särskilt kvinnor. Projektvaggan erbjödgrupper av unga
inledningsvis några verksamhetsidéer, för saknade så-grupper som egna
dana, med inriktning miljö, informationsteknik, ungdomscaféer samt ar-
bete KIC med projektet och kooperativ rådgivning.

Grupperna finansieras kommunen stårformellt för arbetsplat-attgenom
sintroduktion hos KIC under månader.nio

Projektvaggan ska fungera demokratiskt och ungdomarna ska kunna
utveckla påverkaoch bådestyra, sina delprojekt och helheten. Projek-egna

ska främst arbeta med ekonomisktet och ideell förening form för före-som
och verksamheter.tag

målsättningEn viktig de visionerär och idéer arbetasatt framsom av
ungdomarna i projektet ska spridas dem till andra ungdomar. Projektdel-av

och deras verksamhetertagarna ska kunna tjäna förebild och draghjälpsom
för andra Eldsjälar bland ungdomarna ska särskilt uppmärksammasgrupper.

fåoch hjälp utvecklas till kollektiva förmågaatt medentreprenörer, ledaatt
och samtidigt förmå andra att ta ansvar.

I projektet ingår ungdomarna simuleraska föreningaratt och företag som
grund för sina delprojekt, studera i cirkelform, processhandledning, göra
studiebesök, genomföra kortare projektarbeten och tillgångha till "mento-
rer verksamma iär kooperativa företag.som nya

Grupperna ska ha och stöd varandra, blandnytta detannat attav genom
överskott i delprojekt, gårdelvis tillsom genereras gruppernas gruppernas
och projektvaggans sammanhållande husförening för än-gemensamma
damål. Projektvaggan såska vis bli solidariskt ekonomisktett system.

En del projektet kan knyta kontakter kan möjligheterattav vara som ge
till stöd de efter projekttiden vill pröva kooperativ ellerattom starta ett an-

verksamhet. dåDe har också användarätt sparad tredjedel detnan att en av
eventuella överskott deras delprojekt gett.som

På Kooperativt IdéCentrum Tre fler-idén med lokalattmenar man o an-
knytning och rekrytering skulle åtgärdbra i bostadsområde medettvara en
hög ungdomsarbetslöshet.

Arbetslivsinstitutet J obbex

Kommunalt projekt i Kista, Husby och Akalla med 28 invånare,000 Stock-
holms stad. Bedriver undersöknings-, rådgivnings-, och konsultverksamhet
för skapa arbetstillfällen i Husby,att Akalla och Kista. Man inventerar vad
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sökermed ocharbetaoch kanförsamling villi Kistaborarbetslösa som
undersökaarbetsförmågaochkompetens attderasanvändning för genom

i ochoch tjänsterbehovangelägnatillgodoselokalt kan varoravmanom
andra före-kooperativa ochframväxtstimuleraområdet. Sökerutanför av

iarbetarberedskapsarbetemedtioochprojektledareEn pro-tag. personer
organi-från lokalförslagefterStockholms stad1995Startadesjektet. enav

områdetiarbetslösheten ärBakgrundenarbetarrörelsen. ärsation inom att
Målsätt-illa.utnyttjasarbetsförmåga arbetsviljaochkunskaper,ochstor att

näringmöjligt ochmångasåjobb attstadigafinnaningen är geatt som
samarbetarManreda fakta.arbetslöshetendebatten att tagenomom

vissarådgivning förmedKooperativt IdéCentrum stöttarmed grupper,som
förformArbetsförmedlingen. Söker attBostäder ochSvenskaABF, perma-

KIC.ochmyndighetermedsamarbeteiverksamhetennenta
intervjuat200hittillsregistreratochhar inventeratJobbex personer,ca

också inventeratharmed Manönskningarframtidsplaner,dem mera.om
Lik-arbetskraft.ochservicenärområdet lokaliföretagarebehov hos av

Rågsved, Arbetscentrum.och iAlfa-projektet,iprojekt finns Tensta,nande

ALF-projektet

förening. För-ideellförening, ALFarbetsledigastillkopplat DeProjektet är
iarbetslösa/socialbidragstagare väntanförsysselsättningvill ordnaeningen

föreningsverksamhet. Nuutveckla ALF:stillsyftarProjektetarbete. att
teaterverksamhet,studier,och lunchrestaurang,caféblandhar annatman

Lindholmenupprustningutveckling,personligochmusik, kurser i data av
till Riga. Istödverksamhet sär-Aspudden och ettutanförMälaren,en iö

Älvsjö källsorte-ska läraimiljöhuslokalt utförberedsskilt projekt ett som
kretslopps-förlokala intressetdetökakompostering medring och mera,
harFöreningenmiljöcafé.återbruksbutik ochdrivasamhället en an-samt

aktiva.30200 ärmedlemmarockså Antalet ärmedlem.ställd är varavsom
Mantvå arbetslösainitiativ1992startadeVerksamheten personer.av

fåför demunderlättamed ochnågot syssla attmedlemmarnaville attge
medvidsamarbetadekontakter. Man startensocialaskapaarbete samt

Lilje-Arbetsförmedlingen,ochIdéCentrumKooperativtFritid,Stockholm
Verksam-socialdistrikt 13.Stockholmsmedsamarbeteoch harholmen nu

blandoch intäkterfrån stadStockholms annatmed bidragfinansierasheten
från caféet.

Fyrverket

Rinkeby förifolkhögkolaStockholmsinomArbetsmarknadsutbildning
länsarbetsnämnden. Upptag-år uppdraggamla,till 2520ungdomar av

Husby,Rinkeby, Tensta,förutomvilldetningsområde sägaNorra Järva,är
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kreativitetungdomarssamlaidéutveckling,SyftetKista.Akalla och är att
Viktigtkunskaper.derasförbättrablandden,släppa lösoch attannat genom
tillledanärområdet skulle kunnaiverksamheterockså skapaär ar-att som
utbild-Erbjudercafé medigång förening,drabete. Starta startaeget, mera.

iPraktisk övningmycketprojektdrift och attföretagande,ningar i ar-mer.
innehållkooperativa. Kursensellerprojekt, gärnamedbeta externa,egna

ochprojekten planerasolikadekursledningenbestämsoch form menav
månader.åtta Tre ärUtbildningstiden ärkursdeltagarna.drivs personerav

i Rin-arbetsförmedlingarnamedsamarbeteprojektetanställda i är ettsom
Rinkebymediaverkstad,RinkebyRinkeby,iFolkets husKista,keby och

medfinansierasVerksamhetenFamiljebostäder.stadsdelsnämnd och pro-
länsarbetsnämnden.frånuppdragsutbildningförersättningjektbidrag och

hållfrån kanalisera-olikaidéerföljdstartades 1994Projektet attavensom
arbetsförmedlingen och länsat-tillfrån riktatFolkets Hus,i förslagdes ett

medföreningeventuellt ideellsin form,sökerVerksamhetenbetsnämnden.
inriktning.kooperativ

stadStockholmsiArbetsmarknadsprojekt

stad harStockholmsiutbildning, KARU,arbetsmarknad ochKansliet för
arbetsmarknadsprojekt40förteckning sta-sammanställt över nästan somen

projektansökningarhandläggerKARU1995.underdriver ellerden stöttar
förblandarbetsmarknadsdepartementet,från annatmedeloch fördelar sys-

stadensstorstadsområdena, samordnarintegration iselsättning och samt ar-
betsmarknadsåtgärder.

arbetslivsutvecklingberedskapsarbete,i regelprojekten hariDeltagarna
Livs-ingår andrablandAPI. HärarbetsplatsintroduktionALU eller

och ALFfler, Jobbexoch presenteratsProjektvaggan Tretycket, ovan.som
koope-blandinriktningnågra projekt med annatytterligare motfinnsDet en

delprojekt idriverdeltagarnahandlalösningar. Det kanrativa att egnaom
desamtidigtkooperativ,småningom formenså kan ta somavsomgrupp

koope-och drivakunnahandledning för ettutbildning ocherbjuds startaatt
tillsammans.rativ

bedömerKARUföljande,finnsaktuella projektendeBland mansom
kooperativt intressanta:vara

och främ-utvecklingförorganisation arbetar"en50+ ärForum0 somsom
efter 50.livskvalitetjande av

år. Målen40 och 60mellankvinnorarbetslösastyrka, fördin SKTFFinnO
förmågakvinnornasökabland att tautbildningenmed är attannat egna

Projek-invandrarkvinnor.ochsvenskarintegration mellaninitiativ samt
100omfattartet personer.

långvarigtförSkärholmenprojekt ilumpSiden, är ett so-sammet, trasa,0
påminnerProjektet,invandrarkvinnor.cialbidragsberoende omsom
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Livstycket se ovan, syftar till arbetsträning och integration och har 10
deltagare.
Gyllene spiken föreningär i SkärholmenO med hantverksverkstad.en en
Man vänder sig till arbetslösa invandrare med intresse för hantverk och
har 12 deltagare i det aktuella projektet.

På KARU betonar så samtliga projektatt ochgott är detman attsom nya
för tidigt någraär effekter. Man mångadetatt kooperativaärattse uppger

projekt gång, inte minst i invandrarföreningar. Det finns intresseett stort
för kooperativa lösningar hållolika inom kommunen, särskiltmenar man,
i samband med arbetsmarknadsåtgärder för Det dockärsvaga grupper.
oklart hur detta intresse kommer utvecklas och saknar idagatt stra-man en
tegi för de kooperativastötta verksamheteratt fram.växersom

Förslag till handlingsprogram för utveckling
kooperativ i Stockholmsav nya

ytterstadsområden
Kooperativt IdéCentrum Stockholmi har utarbetat punktformiett program
för skapa förutsättningar för och hjälpa framatt kooperativa nyetable-
ringar dei bostadsområdena Stockholm.utsatta runt

Kooperativa projekt i de bostadsområdena Stockholmutsatta bör irunt
möjligaste mån i de strukturer föreningar,ta avstamp projekt och verk-av
samheter redan finns etablerade områdena.i mångaI fall finns radsom en
föreningar både med etnisk grund andra,även redan aktivtärmen som enga-

såvälgerade i sysselsättnings- och sociala frågor i kultur- fritidsfrå-ochsom
Likaså finns ofta verksamheter och projekt för sysselsättning, språkträ-gor.

ning och social gemenskap drivs studieförbund, Hyresgästföre-som av
ningen och kommunala förvaltningar. Dessutom bör uppsökande arbete och
mobilisering bedrivas målet nåmed de oorganiserade arbetslösa, vilketatt
kan ske i första hand samarbete med arbetsförmedling och socialför-genom
valtningar.

De kooperativ initieras bör i första hand bygga deltagarnasnya som
utbildning, kompetens och intressen. Dessa tillsammansegna resurser av

med de behov, brister och finns i närsamhället blandresurser annatsom -
service, lokaler, privat företagsamhet och offentlig verksamhet grund-ger-
förutsättningarna för kooperativen.

Den kooperativa och utbildningen måste kombineras medprocessen ut-
bildning nivåerolika såväli språketsvenska yrkes- och verksam-som
hetsinriktade ämnen.

ståndFör till kooperativatt utveckling i dessa områden behövsen nya
former för ñnansiering såväl individemas försörjning under projekttidenav

själva företagsstarten. Det viktigt finansieringenär möjlighetsom tillatt ger
"skyddad" startperiod. behövs ocksåDet former för samverkan mellanen
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å denkooperativ och ideell verksamhetå sidan ochoffentlig verksamhet ena
entreprenadläggning.öppenhet för lokalandra, liksom en

utvecklingSvårigheter kooperativöverbrygga förhinder att-
språk sak-Språksvårigheter kunskaper i svenska,ojämna gemensamt-

nas
företagande,samhället, villkor fördet svenskaOjämna kunskaper re-om

gelverk m.m.
Låg fel yrkesutbildninggrundutbildning brist eller-

i lokalsam-och social gemenskapbrist förankringomflyttningHög -
hället

familjeföretagandeegenföretagande ochTraditioner av
denpassivisering och otrygghet kringbidrar tillBidragssystem egnasom

försörjningen
Finansieringssvårigheter

förvaltningar och myndigheteroffentligaBrist samverkan mellan

utvecklingkooperativgoda grunder förResurser -
fritid, etniska och andrakultur ochFöreningar för

språkoch ikulturella faktorerSpecialkunskaper om
Utbildning och yrkeskompetens

familjeninomansvarstagande för välfärdenTraditioner gemensamtav
eller gruppen

bidragsbero-sysslolöshet,myndigheter brytaVilja hos enskilda och att
segregationende och

sysselsättning ochaktivitet,verksamheter för utbildning,Projekt och so-
myndigheterföreningar ellerinitierade enskilda,cial gemenskap, av

kooperativ utvecklinggrund förkanExempel strukturer utgörasom
verksamheterStudieförbundens

verksamheterOffentligt drivna
förskoloröppna-

parklekar-
fritidsgårdar-

kvinnorådgivningkvinnojourer- -
m-

Hyresgästföreningar
Bostadsrättsföreningar

bostadsbolagKommunala
Arbetsförmedlingar

resursbankerfrivilligcentraler,Frivilligorganisationer, mm.

utvecklingkooperativförutsättningar förYttre
rådgivning, utbild-rådgivare mobilisering,Tillgång förkooperativatill

affärsidéer iutvecklingning, bedömning och grupperav
förvaltningarmyndigheter ochmellan välfärdsaktörernaSamarbete --
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för individensatt försörjninggarantera under och för att mot-processen
verka det nuvarande passiviserandesystemets effekter
Lokaler och övriga0 för utbildningresurser
Finansieringsmöjligheter0
Samverkan mellan offentlig0 verksamhet och kooperativ möjlig-som ger
heter till skyddad start

Vilja till lokal entreprenadläggning upphandlingutan-
Kombinationer offentlig kooperativ ideell drift finansieringochav- - -
se SVOB
Kombinationer bidrags- och affärsmässig finansiering driften ochav- av
individens försörjning

Process genomförande-
Information och utbildning0 kooperation i första hand till lokala eld-om
själar, föreningsaktiva, offentliganställda handläggare, studieförbund
m.fl. kan bidra med mobilisera, samordna,att drivasom projekt och ut-
bilda i olika skeden
Genomförande följande0 punkter, med hjälpav av resurspersonerna

Inventering i form utbildning, kompetensav gruppens ochresurser av
intressen
Inventering behov, brister och i lokalsamhället ochav samhäl-resurser
let i stort
Idéutveckling utifrån 1 och målmed skapa kooperativa företagatt
eller föreningar, marknadsanalys och ekonomisk analys
Identifiering svårigheter och hinder behöver övervinnasav som samt
kompetens saknas eller behöver kompletterassom
Åtgärdsprogramutifrån individuellt och i i samverkan medgrupp,
aktuella myndigheter, utbildningsorganisationer m.fl.
Utbildning i kooperativt företagande

ekonomisk föreningstarta-
redovisning-
ekonomisk planering och uppföljning-
lagar och regler arbetsmarknaden, skattelagstiftning- m.m.
arbetsorganisation

Uppföljning och stöd i form företagsrådgivning och kompetensut-av
veckling

Verksamhetsidéer för kooperativt företagande i Stockholms ytterstadsområ-
den

HantverkshusO
Handelshus0
Självförvaltning hus gårdarochav
Förvaltning lokal0 entreprenad
Lokalt förankrade kooperativ0 för städning och fastighetsskötsel skolorav
och offentliga byggnader bidrar till Ökad social förankring och kontroll.-
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områdetsFöretagarservice till enskilda och kooperativa näringsidkare
vårdEtnisk och fr.a. inom äldreomsorgenomsorg,

Etnisk catering
Språk- och kulturutbildning för internationella företagare

återvinningMiljö och i lokalsamhället
Semesterutbyte Sommarbarn hus/stugbytarservice- -

övernattningslägenhetsuthyr-Grannskapsservice lägenhetspassning,-
ning, hundpassning, barnvaktarservice etc.
Ungdomsföretagande.
Bilpooler
Inköpsföreningar
Import export-
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Kontaktadresser

Kooperativ Konsult

LånggatanAndra 29
Göteborg413 27

031-85 94 80Telefon
29031-85 94Fax

SkåneiKoopUtveckling

03 Malmö205
040-22 05 10Telefon

80040-94 76Fax

IdéCentrum, KICKooperativt

Sverkersgatan 8
126 51 Hägersten
Telefon 08-19 86 86

08-19 80 40Fax

KoopiKooperativa institutet,

Box 20063
Stockholm104 60

vx08-772 89 90Telefon
08-642 81 06Fax
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