KF stärker förutsättningarna
för den kooperativa samhandeln

Försvara

År 2013 var KF involverad i en försvarsstrid. Företagets
existens var hotad. Läget var mycket allvarligt.
Flera år av minusresultat, omfattande skulder, bristande förtroende hos leverantörerna
samt, vilket var det mest allvarliga, alltför många människor valde bort Coop för sina
dagligvaruinköp. Det krävdes bestämda insatser för att vända utvecklingen. Under
andra halvan av 2013 utarbetades en försvarsplan i tre delar:

Stärka samhandeln genom ett samarbetsavtal mellan konsumentföreningarna
och den centrala organisationen för
samhandeln (Coop Sverige AB). Avtalet
innebar bland annat att Coop Sverige
AB fick ett tydligare mandat. Samtidigt
fastställdes ett antal viktiga grundläggande principer.
Renodla kärnverksamheten och utveckla
KF:s organisation för ett ökat fokus på
kärnverksamheten. Resultatet överträffade förväntan och slutrapporterades
till KF:s styrelse i slutet av 2016.

Reglera skulderna och kapitalisera Coop
Sverige AB, något som KF lyckades
genomföra samtidigt som Konsumentförening Stockholm gick in med ägarkapital och ett lån. Butiker såldes till
föreningarna för att såväl kapitalisera
KF som att minska kostnadstrycket.
En betryggande kassa innebär att
kärnverksamheten vilar på en stadig
finansiell plattform.

Coop Sverige AB fick ny ledning med uppdraget att etablera en gemensam plan för att ta
företaget upp på fast mark. Den gemensamma planen har gått under namnet ”Vår Plan”.
Resultaten för 2015 och 2016 har varit positiva. För 2015 redovisade Coop Sverige AB ett
operativt resultat på 166 msek och för 2016 på 236 msek. Sammantaget har gjorda insatser
gett föreningarna, KF och dotterbolag en möjlighet att fokusera på nästa steg – att gå från
försvar till förbättring.
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Förbättra
KF initierade en utvärdering av samarbetet inom Coop och då primärt effekten av Samarbetsavtalet. Den visade bland annat att KF:s roll som sammanhållande ägarfunktion var för
otydlig. KF:s styrelse tog därför initiativ till att stärka samarbetet inom Coop i Sverige.
Det förbättringsuppdraget omfattar tre delar:

Ta fram förslag till en tydligare struktur
för ett fördjupat samarbete i syfte att
förbättra klimatet för samhandelns
utveckling. KF ska fortsatt företräda
ägarna (medlemmarna) och vara kravställare för ägarkollektivets räkning.
Delaktighet, inflytande och lojalitet
lyfts fram.
Förslå en ny affärsmodell för Coop,
med starka incitament för lojalitet och
delaktighet såväl som för effektivisering
och utveckling. Den centrala organisa-

tionen ska ha samma förutsättningar
att utveckla sin verksamhet som övriga
aktörer på marknaden och få möjlighet
att se resultat av olika insatser och
investeringar.
Skapa ett modernare klimat för en
kooperativ verksamhet med tydliga
förutsättningar och spelregler för
affärsutveckling. Ordning och reda
helt enkelt.

Sammantaget ska en modell för kooperativ styrning etableras. Den kooperativa styrningen
börjar med medlemskapet i en ekonomisk förening. Öppet för alla, och med principen om
en person, en röst. Föreningarna har frivilligt gått samman i ett förbund som fått mandat
och ansvar tilldelat i den utsträckning som krävs för att föreningarna tillsammans ska göra
en bättre affär. Det är med dessa utgångspunkter som redskap för att säkra KF:s unika
ägarmodell tas fram.

Kooperativ styrning
Utgångspunkter
En väl fungerande styrning kännetecknas av:

Den kooperativa styrningen börjar med
medlemskapet i en ekonomisk förening.
Öppet för alla, och med principen om
en person, en röst. Kooperativ styrning
uppstår när en kooperativ organisation
– eller flera kooperativa organisationer
tillsammans – arbetar för att uppnå
medlemsnytta genom en ändamålsenlig
styrningsstruktur. Förmågan att
genomföra blir stark när inflytande och
mandat för beslut är säkerställda.

Styrningsstrukturen kännetecknas av
transparens där samarbete och lojalitet
premieras.
Affärsmodellen möjliggör ett målinriktat
arbete för att åstadkomma medlemsnytta baserat på en uthållig förmåga
att uppnå vinst. Vinstens syfte är att
säkerställa den långsiktiga förmågan
att skapa medlemsnytta.
Utvärdering verifierar att medlemsnyttan
uppnås, finansiell stabilitet upprätthålls
och konkurrenskraften stärks.

I arbetet med kooperativ styrning har några utgångspunkter varit viktigare än andra:
Lojalitet – samhandeln är inte ett avtal mellan motparter utan mellan kooperativa föreningar och företag. Det förutsätter därför lojalitet till den gemensamma verksamheten.
Insyn – samhandel förutsätter lojalitet som i sin tur förutsätter full insyn i såväl butiksverksamheten som den varu- och tjänsteverksamheten för att kunna följa utvecklingen.
Engagemang – samhandel bygger på att samtliga deltagande föreningar och ledare engagerar sig i verksamhetens utveckling och aktivt deltar.
Likabehandling – samhandeln består av butikverksamheten som drivs av såväl Coop
Sverige AB i ett särskilt bolag samt av trettio konsumentföreningar. Oavsett vem som
är huvudman för butiksverksamheten är det centralt att dessa likabehandlas vad avser
rättigheter och skyldigheter.

Beslutskraft – samhandel förutsätter tydliga mandat. en gemensam och effektiv
beslutsprocess som får genomslag inom hela butiksverksamheten och varu- och
tjänsteförsörjningen. Gemensamt fattade beslut ska följas av ett tydligt ansvar för
alla att implementera beslutet i sin verksamhet.

Kooperativ styrning
Redskap
KF:s styrelse har fastställt regler för samhandel. I dessa regler anges de viktigaste
redskapen för att förverkliga den kooperativa styrningen. De mest centrala verktygen är:

Samarbetssignalen
Samhandeln är en unik arbetsform som ställer höga krav på samarbetsklimatet. Hur väl
detta återspeglas inom företagskulturen i Coop i Sverige bör därför utvärderas kontinuerligt. Genom att tidigt upptäcka samarbetsproblem stärker man också Samhandeln. Att
kartlägga och utvärdera samarbetet är också viktigt för att säkerställa en god utveckling
över tid.
Resultatet återrapporteras till deltagarna och som en helhetsbild till KF:s styrelse.
Kartläggningen har en struktur för att säkerställa kopplingen mellan operativ nivå och
styrelser samt beslutskraft.

Utvärdering
Samhandel och kooperativ verksamhet är unik när det gäller struktur och styrning. Den
ska verka och konkurrera på samma marknad som börsnoterade och familjeägda företag.
Den kooperativa verksamheten saknar i allt väsentligt det granskande tryck som utövas
på börsnoterade företag. I ett kooperativt företags får styrelse ofta förlita sig på sin egen
förmåga att ställa de svåra frågorna och analysera och dra slutsatser av det som de får
presenterat för sig.
För att en kooperativ verksamhet ska kunna verka på en marknad i konkurrens med
finansiellt drivna verksamheter, måste de föreningar som samverkar inom samhandeln
själva skapa ett utvecklingstryck. Samhandeln är en kollektiv verksamhet som bedrivs
under ett samlat varumärke. Det innebär att samhandelns gemensamma varumärke inte
är starkare än kollektivets svagaste del.
Eftersom samhandeln innebär ett solidariskt ansvar är det avgörande att KF för föreningarnas räkning kan uppnå en struktur med ägarkrav och uppföljning som är jämförbart
med andra verksamhetsformer. Det är KF:s styrelse som fastställer utvärderingsfunktionens uppdrag och också hur denna funktion kan användas av övriga delar i Coop i
Sverige.

Finansiell stabilitet
För att samhandeln ska kunna utvecklas krävs att föreningarna och de gemensamt ägda
bolagen har finansiell stabilitet nog för sina åtaganden och sitt engagemang. Förutsättningar påverkas givetvis också av fluktuation på respektive marknad. För att upprätthålla
samhandelns styrka ska varje förening och bolag prövas med avseende på finansiell
stabilitet.

Varumärke
Parterna verkar under ett gemensamt (av KF ägt) varumärke. KF styrelse beslutar om
varumärkesstrategi och varumärkespolicy. Alla parter som brukar varumärket ska följa
dessa dokument samt övriga riktlinjer och manualer kopplade till varumärket. Det
finns även reglerat i ett varumärkeslicensavtal. Brister och felaktigheter hos en enskild
förening eller bolag drabbar varumärket och därmed hela KF - föreningar och bolag.
Det är därför en grundläggande del i samverkan att upprätthålla och bygga varumärket
enligt beslutad varumärkesstrategi. Varumärket är vidare något som ska utgöra ett stöd
för affären, både den gemensamma och föreningarnas. Varumärket är och ska vara i än
större utsträckning en strakt bidragande faktor till förbättrade resultat. Det betyder i sin
tur att varumärkets utveckling är ett gemensamt ansvar vilket ställer krav både på KF och
föreningarna.

Affärsmodell
Affärsmodellen för Samhandel ska skapa kommersiell utveckling samt innehålla tydliga
incitament för att säkerställa kvalitet, lojalitet och vinst. Affärsmodellen ska också göra
det möjligt att mäta och utvärdera den kooperativa varu-, tjänste- och butiksverksamheten, hela tiden med ett tydlig fokus på att åstadkomma medlemsnytta.

Kod för kooperativ styrning
För börsbolag har utvecklats Svensk Kod för Bolagsstyrning, vilket ger en trygghet i och
med att bolagen därigenom förpliktas att redovisa sin styrningsstruktur och styrning.
Fundamentet i koden är att bolaget ska ledas av obundet ansvariga, något som definieras
utifrån bundenhet till ägare och bolaget. Givetvis finns det skäl för att även KF bör omfattas av en liknande kod. Det finns dock viktiga skillnader. De ledamöter som ska återfinnas
i styrelserna för våra gemensamma bolag kan givetvis inte vara oberoende, dom ska företräda föreningarna (medlemmarna). Därför måste KF binda sig till en ordning som ger
motsvarande säkerhet, men samtligt förhåller sig till den verklighet som KF är uppbyggt i.
Stämman tog ställning till en kod för kooperativ styrning. Sammanfattningsvis innebär
den att vi bygger upp den utifrån kooperationen unika egenskaper vad avser i första hand
ägandet. Det betyder att vi betonar förtroendevaldas självständighet snarare än dess
oberoende.

Gemensamt ansvar
Typiskt för den kooperativa styrningsmodellen är gemensamt ansvar. Den kooperativa
verksamhetsmodellen innehåller ett stort VI. Kraften växer ur det mandat som kommer
från det gemensamma beslutet om att bedriva samhandel.
KF ska utgöra en resurs för föreningarna, för att lösa gemensamma angelägenheter som
har med kooperativ styrning att göra. Aktuella exempel på förbundsgemensamma
insatser är ett arbete med dels hållbarhet där KF ges en koordinerande roll. Ett annat
exempel är regelefterlevnad. Inte minst med tanke på EU:s lagstiftning inom personuppgiftsområdet. Därutöver är KF just föreningarna i gemenskap. KF är föreningarnas/ägarnas företrädare och därmed den yttersta ägarrepresentanten avseende både samhandeln
och de gemensamma verksamheterna.

Förnya

Föreningar, KF och dotterbolag går från att försvara sin position inom dagligvaruhandeln
till att förbättra den.
Det har tagit några år av handfast förändringsarbete. Resultatet är att det nu är möjligt
att på viktiga områden – kooperativ styrning – går att genomföra viktiga förbättringar.
Resultatet av de initiativ som tas idag ska om några år göra det möjligt att på börja en
resa med fokus på förnyelse.

Tillsammans gör vi en bättre affär.

