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Motionshanteringen

Detta häfte innehåller de motioner från medlemmar i Konsumentföreningen Stockholm (KfS) som kommit 
föreningsstyrelsen tillhanda senast den 1 september 2017. Efter varje motion följer föreningsstyrelsens utlåtande  
och förslag till beslut.
Motionsbehandling
Motionerna publicerades på föreningens hemsida den 8 september 2017 och medlemmarna gavs tillfälle att  
lämna synpunkter på de olika motionerna och kunde även ta del av andra medlemmars synpunkter. 
Föreningsstyrelsens utlåtande och förslag till beslut har utformats utifrån motionernas innehåll. Det går inte  
att ändra i en motion eller i föreningsstyrelsens utlåtande när de behandlas på stämman. Däremot kan stämman  
göra egna uttalanden med anledning av motionerna.
Viktigt att veta 
KfS är medlem i och delägare av Kooperativa Förbundet, (KF). Coop Butiker & Stormarknader AB, som  
driver den kooperativa dagligvaruverksamheten i bland annat KfS verksamhetsområde, är ett helägt dotter- 
bolag till Coop Sverige AB, som i sin tur är ett dotterbolag till KF. KfS är minoritetsägare i Coop Sverige AB 
(ca 33 %). KfS är därmed endast indirekt ägare av den konsumentkooperativa detaljhandeln, vilket innebär 
att föreningen inte har ett direktinflytande över butikerna. I de motioner som berör direkta affärsfrågor i Coop 
Butiker & Stormarknader AB och där föreningsstyrelsen instämmer i motionens syfte kan föreningen endast 
verka för motionen. Om yrkandet i motionen inte innehåller något krav på att föreningen ska verka för motionen 
utan till exempel endast innehåller krav på att Coop ska vidta viss åtgärd eller upphöra med viss produkt kan 
föreningsstyrelsen endast försöka besvara motionen efter bästa förmåga. 
Föreningsstyrelsen har flera möjligheter att verka för en motion.
Dessa är: 
– Regionstyrelse Stockholm, ett forum för samråd mellan KfS/KF/Coop Sverige AB/Coop Butiker &  
   Stormarknader AB om affärsverksamheten i föreningens verksamhetsområde. Regionstyrelsen är inget  
   beslutsorgan. 
– Föreningens ledamöter i Coop Sverige AB:s styrelse. 
– Föreningens ledamöter i KF:s styrelse. 
– Motioner till KF:s stämma.
För motioner som tar upp konsument- och detaljhandelsrelaterade frågor i allmänhet kan föreningen verka 
opinionsbildande. Föreningen kan också formlöst översända en motion jämte föreningsstyrelsens utlåtande  
däröver till Coop och begära besked om huruvida Coop avser att vidta någon åtgärd med anledning av motionen.
Beslutsförslag 
I föreningsstyrelsens svar har tre olika beslutsförslag använts:
Bifall innebär att föreningsstyrelsen delar motionärens uppfattning och ska genomföra eller verka för 
motionärens förslag. Att föreningsstyrelsen ska verka för ett motionsförslag är tillämpligt när det gäller förslag 
som inte ligger inom föreningsstyrelsens beslutsområde, till exempel i frågor som rör Coops verksamhet.

Besvarad innebär att föreningsstyrelsen utvecklar sitt ställningstagande till motionen i svaret. Det kan till 
exempel vara faktabeskrivningar som gör att motionärens förslag inte är relevanta och det kan handla om att 
motionärens önskemål redan är tillgodosett. Föreningsstyrelsens utlåtande kan också innehålla åtaganden och 
åtgärder i enlighet med motionärens önskemål, men motionens att-sats (yrkandet) kan vara skriven på ett sätt 
som gör att den inte är möjlig att bifalla. Detta gäller till exempel de flesta affärsmotioner avseende Coop då de 
ofta tar upp frågor som KfS inte kan besluta om.

Avslag innebär att föreningsstyrelsen inte instämmer i motionärens förslag. 



4



5

Innehållsförteckning

Affärsfrågor Coop
Motion
1     Avrundning prissättning 7
2     Palmolja 7
3     Prioritera andra partners än SAS 8
4     Korrekta annonser om ägg 8
5     Dubbla poäng på det ekologiska och miljömärkta sortimentet 9
6     Poängssystemet 9
7     Plan för Stora Coop Åkersberga 10

Föreningsfrågor
Motion 
8     Erfarenheter m m av ägarombudens införande  
       och verksamhet       12
9     Utvärdering av den nya organisationen med ägarombud  12
10   Aktivt ägarskap av Coop  12
11   Metod- och idéutveckling för mötet mellan ägarombud   
       och medlemmar i butiken 14

 



6



7

Motion 1
Avrundning vid prissättning

Jag har idag 12 dec 2016 i brevlådan fått en 14-sidig  
reklamskrift inför julmaten. Priserna där är till största  
delen angivna att sluta på 9 kr eller 90 öre ! 

Om ni även tittar på era butiker i Tyresö, så skall ni upp-
täcka att där på hyllkanterna även, så gott som alltid, slutar 
-90, -95, eller -98 öre. Exempel att 25,90, 25,95 och 25,98  
betyder 26 kr. Liksom 26,02, 26,05 och 26,10 betyder 26 kr. 
Men priser som slutar på 2, 5 och 10 hittar ni aldrig. Varför?
Vi har ju inga mynt i dessa små valörer. Om man betalar 
med kort, så uppfattas skillnaden. 
(Samma sak för ex. 669 kr som ju är 670 kr i verkligheten.) 
Vid betalningen sker ju sedan en total avrundning.
Ni förutsättar att kunderna inte fattar skillnaden. Är vi dum-
förklarade? Tror ni att kunden tycker det är billigare med 
25,98 kr köper mera.
Kom inte med argumentet, att alla andra gör sådan 
prissättning. Ni är ju ett konsumentägt företag. Då borde 
ni kunna föregå med gott exempel, och få bort sådana här 
dumheter.
Yrkar
att ansvariga skall se till att man slutar med denna  
manipulerande prissättning.

Alf Sandlin

Utlåtande motion 1
” Det finns ingen lag gällande öresavrundningar som styr 
hur priser på dagligvaror får sättas. För att ha någonting 
att förhålla sig till har därför Coop Sverige (som stöttar 
butikerna gällande prissättning) skapat ett eget regelverk 
för öresavrundningar. De avrundningar som idag finns hos 
Coop Sverige är .90, .95 och .50 på varor mellan 10–89 
kronor. För varor under 10 kronor samt mejeriprodukter 
används fler avrundningssteg och på varor över 90 kronor 
används endast hela kronor, dvs inga öresavrundningar. 
Detta gäller både styckepriser och kilopriser. Lokala 
avvikelser kan förekomma om butiker väljer att frångå 
den centrala prissättningen och sätta lokala priser. För 
varor som säljs på kilopris anges alltid varans kilopris på 
etikett och skyltning, men vilket belopp produkten faktiskt 
kommer kosta beror på vikten.

Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera våra avrundnings-
regler och kommer även göra det fortsättningsvis.  
Vi upplever inte att våra avrundningar är ett generellt 
orosmoment hos våra kunder och vi litar på att kunden 
förstår skillnaden mellan kronor och ören. 
Vi anser inte att vår prissättning är manipulerande.”
Föreningsstyrelsen konstaterar att Coop har ett genom-
arbetat system vid prissättningen av sina produkter. 
Föreningsstyrelsen har inget att invända mot det regelverk 
för avrundningar som tillämpas av Coop och kan inte se att 
tillämpningen leder till någon skada för konsumenterna. 
Föreningsstyrelsen är medveten om och har förståelse för 
motionärens synpunkter, men tycker inte att Coop kan 
avvika från vad som är brukligt på marknaden.  
Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman 
att motionen anses besvarad.

Motion 2
Palmolja

Palmolja kommer i huvudsak ifrån platser där djungel 
skövlats och där barnarbete förekommer. Den används i 
huvudsak i godis och bakverk.
Det finns lokalproducerade alternativ. Göteborgs 
pepparkakor innehåller ingen palmolja. Man kan aldrig 
fullständigt säkra var certifierad palmolja kommer ifrån.
Föreslår
att produkter som innehåller palmolja märks och fasas ut 
helt på sikt.

Thomas Björkman

Utlåtande motion 2
Coop, som har beretts tillfälle att yttra sig över motionen, 
har uppgett följande:
” Vi är mycket medvetna och oroade över hur palmolje-
produktionen går till i världen och har därför sedan 2011 
tagit beslut om att inte öka mängden palmolja i våra 
produkter och att säkra att dessa odlas enligt RSPO:s krav. 
Det innebär att vi idag till nästan 100 % på våra Egna 
varumärken har särhållen palmolja från odlingar enligt 
RSPO:s kriterier. För de vi inte når upp till denna standard 
löser vi det med Green Palm Certificat så att odlare belönas 
att fortsätta att odla enligt RSPO:s krav. 

AFFÄRSFRÅGOR COOP

Allmänt angående motioner som avser affärsdriften i Coop
En majoritet av årets motioner avser affärsrörelsen i Coop. Dessa motioner handlar ofta om etablering, nedläggning, drift, sortiment, 
kvalitet, marknadsföring, utbildning eller liknande i Coops butiker. Föreningsstyrelsen vill påminna om att det är Coop som äger butik-
erna och inte KfS. KfS kan således inte vidta några direkta åtgärder avseende butiksdriften, och för alla sådana frågor eller synpunkter 
kan det därför vara betydligt effektivare att vända sig direkt till Coop, som då får möjlighet att ge snabbare svar eller vidta åtgärder när 
de märker att det finns ett konsumenttryck i en viss fråga. För Coop är detta av stor vikt, eftersom Coop inte kan agera om inte synpunk-
terna når dem i tid.
Att gå omvägen via en motion i KfS, som endast behandlas på KfS höststämma, leder ofta inte till den effekt som motionären egentligen 
skulle önska. KfS kan nämligen i dessa fall bara verka för en motion i sin egenskap av delägare, och detta kan bland annat ske via 
årsstämman i KF, där föreningen har ca 22% av rösterna, eller genom att KfS helt enkelt skickar över motionen (och i 
vissa fall även styrelsens utlåtande) till KF/Coop för kännedom och eventuell åtgärd.
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Palmoljan är en råvara för små odlare och för oss fyller 
den en viktig funktion i produkterna. Under våren har vi 
tagit beslut att åter igen titta över palmoljefrågan för att 
utvärdera om vi fortsatt ska stödja bättre palmoljeodlingar 
eller om det finns bättre sätt att arbeta i denna fråga.”
Föreningsstyrelsen delar uppfattningen att palmoljeproduk- 
tionen är problematisk. Föreningsstyrelsen konstaterar 
emellertid att Coop har frågan om palmolja under bevak-
ning sedan en längre tid. Föreningsstyrelsen kommer att 
aktivt verka för att Coop söker mera hållbara metoder i 
denna fråga.    
Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman 
att motionen anses besvarad.

 Motion 3
Prioritera andra partners än SAS

Det brukar inte gå att både äta och ha kakan kvar. SAS 
är en uppskattad partner hos medlemmarna för förmåner 
i medlemsprogrammet sägs det. Samtidigt som COOP 
vill vara bäst på eko-produkter uppmuntrar vi till icke 
långsiktigt hållbart flygande.  
Nu senast i ”vår häftigaste medlemstävling någonsin, med 
fantastiska priser från flera av våra partner!” Där står:  
”Var med och tävla så kan du bland annat vinna en 
drömresa för hela familjen till TUI Family Life Mai Khao 
Lak i Thailand, värde 100 000 kr. I prispotten finns även 
en splitter ny elcykel från Cykelkraft, flygbiljetter till N.Y. 
eller L.A. med SAS, sköna lyxkryssningar med Tallink, 
kläder från Boozt, samt hotellövernattningar på valfritt 
Nordic Choice-hotell. ”  
Det här dubbelspelet sticker i ögonen på våra mest 
medvetna kunder.  
Så – det är dags att välja! Hur smärtsamt det än kan kännas.  
Det går inte att bygga ett varumärke halvdant. 
Människor kommer inte att sluta flyga för att COOP väljer 
andra samarbetspartners. Men ägarombuden kommer att 
kunna se medlemmarna i ögonen och vara stolta för en 
rakryggad hållning om COOP istället söker samarbete som 
uppmuntrar till tågluff i Europa. Till exempel. Vilket också 
faktiskt är ganska trendigt bland barnfamiljer.
Vi yrkar att
- Konsumentföreningen Stockholm använder sitt inflytande  
   i COOP för att påverka för 
1. en hållbarare profil på samarbetspartners 
2. att flygresor inte ska ingå i medlemsprogrammet

Anna Fredriksson  Klas Åkerblom 
Anna Persson  Emma Fredriksson 
Ingrid Engarås  Eeva-Maria Ljungvall 
Ditte Nilsson  Cecilia Obermüller 
Gunnel Bergkrantz Kerstin Danielsson

Utlåtande motion 3
Coop, som har beretts tillfälle att yttra sig över motionen, 
har uppgett följande:
” Vi jobbar hela tiden för att hitta samarbeten som är 
intressanta för våra medlemmar. Utgångspunkten när vi 

väljer partners är att erbjuda varor och tjänster som 
medlemmarna vill ha. Resor är ett sådant område, faktiskt 
det mest intressanta för många medlemmar. Vi måste alltså 
balansera medlemsnyttan med hållbarhetsfrågorna när vi 
skapar medlemserbjudanden. Enligt kundundersökningar 
är det dock butikserbjudandet med frågor som matsvinn 
och sortiment som är mest avgörande för uppfattningen 
om Coops varumärke och hållbarhet. När vi samarbetar 
med våra partners hanterar vi frågor som rör hållbarhet och 
vår bild är att TUI inom sin bransch sedan lång tid tillbaka 
bedriver ett aktivt arbete i miljö och hållbarhetsfrågor. 
I 2016 års rapport Sustainable Brand Index var TUI och 
SAS högst rankade i sina branscher. Vi har också sedan ett 
par års tid fört samtal med en stor tågoperatör för att hitta 
ett samarbete och bra medlemserbjudanden med tågresor 
som alternativ. Det är något vi hoppas kunna erbjuda i snar 
framtid. Resor är bara ett erbjudande bland en mängd andra 
som medlemmar kan få. Man kan t ex använda sina poäng 
till rabattcheckar för köp av mat, kläder, gå på bio och 
restaurang. Man kan även välja att göra samhällsnytta t ex 
skänka poäng till We Effect eller bli BI-ambassadör. Vi har 
föreslagit för We Effect att skapa poänguttag som motsvarar 
klimatkompensation och vi hoppas detta kan erbjudas inom 
kort.”
Föreningsstyrelsen konstaterar att TUI och SAS är viktiga 
samarbetspartners som bidrar till att göra Coops lojalitets-
program attraktivt. Föreningsstyrelsen har i sitt ägararbete 
verkat för att Coop ska öka antalet samarbetspartners, vilket 
också har skett. Hållbarhetsaspekten har naturligtvis varit 
viktig i det arbetet. Coop har under lång tid arbetat hårt för 
att kunna erbjuda lojala medlemmar ett smörgåsbord av 
intressanta erbjudanden, och varje medlem får sedan själv 
välja vilka erbjudanden man vill utnyttja. Som framgår av 
yttrandet har Coop också under en längre tid arbetat på att 
försöka få till stånd ett samarbete med en större tågoperatör, 
men har ännu inte lyckats med detta. Föreningsstyrelsen 
bedömer att Coop redan arbetar aktivt för en hållbar profil 
hos sina samarbetspartners.  
Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman 
att motionens första att-sats anses besvarad
att motionens andra att-sats avslås.

Motion 4
Korrekta annonser om ägg

Åter har det kommit en annons från Coop där man fram-
håller att man i alla butiker haft ägg från frigående höns 
sedan 2002. Som många medlemmar vet har det i flera 
motioner förts fram yrkanden om att avskaffa burhönsäggen 
på Coop Forum. Detta blev verklighet först för ett par år 
sedan. I nästa annons bör detta framgå. När jag påpekat 
felaktigheten har jag fått till svar att alla andra butiker 
haft ägg från frigående höns. Det är alltså på sin höjd en 
halvsanning.
Yrkande
Sluta med att skryta om att kooperationen gick i bräschen 
för att avskaffa ägg från burhöns redan 2002.  

Hans Brunnberg



Utlåtande motion 4
Coop, som har beretts tillfälle att yttra sig över motionen, 
har uppgett följande:
”Bakgrunden till att vi påstår detta är att Coop de facto 
fasade ut burhönsäggen 2002. När Coop några år senare 
startade varumärket Extra kom dock burhönsägg temporärt 
tillbaka. Efter ytterligare några års hårt arbete, vid årsskiftet 
2014/2015 var så burhönsäggen äntligen utfasade inom 
hela Coop. Båda årtalen är därmed sanna, och eftersom 
vi var först i den svenska dagligvaruhandeln att fasa ut 
burhönsägg är det viktigt för oss att få visa att vi har och 
har haft ledartröjan i branschen inom detta område.”
Motionären beskriver en annons i vilken Coop uppger 
att man ”i alla butiker haft ägg från frigående höns sedan 
2002”. Föreningsstyrelsen konstaterar att detta inte är 
samma sak som att påstå att man uteslutande haft ägg från 
frigående höns sedan år 2002. Vid ett antal tillfällen har 
föreningsstämman i KfS behandlat frågan om avskaffande 
av burhönsägg, och föreningsstyrelsen har också i sitt 
ägararbete verkat för ett avskaffande, vilket slutligen 
skedde under år 2014/2015. Föreningsstyrelsen delar 
däremot inte motionärens tolkning att Coop i den aktuella 
annonsen skulle påstå att burhönsäggen var avskaffade 
redan år 2002.      
Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman 
att motionen anses besvarad

Motion 5
Dubbla poäng på det ekologiska  

och miljömärkta sortimentet

Detaljhandeln utvecklar det ekologiska sortimentet i allt 
snabbare takt och ett nytt butikskoncept Paradiset har 
etablerats i Stockholm ”marknadens bredaste ekologiska 
utbud”.
Alla är inte intresserade av miljöfrågor men de flesta kan 
ändå tänka sig att göra ett miljömässigt val, om det är 
enkelt.
För att möta utvecklingen samt
- förstärka Coops uppdrag gällande hälsa o miljö,
- öka möjligheten för medlemmar att göra hållbara val i  
  sin vardag,
- synliggöra Änglamarkspriset.
Föreslås att erbjuda Coops medlemmar dubbla poäng på 
ekologiska och miljömärkta varor.
För att ytterligare marknadsföra Coop som den grönaste 
matkedjan, yrkar vi 
att stämman uppdrar till Coop att undersöka möjligheten
att lämna dubbla poäng på ekologiska och miljömärkta 
varor samt att redogöra för vad utredningen kommit fram 
till och redovisa detta på nästa stämma.

Monika Norman 
Solveig Hellgren 
Bruce Morris 
Ägarombuden, Renstiernas gata

Utlåtande motion 5
Coop, som har beretts tillfälle att yttra sig över motionen, 
har uppgett följande:
” Idén om att ge fler poäng på Ekovaror är bra och har 
även provats i kortare perioder. Vi har nu valt att ha en 
tydlig modell som innebär fler poäng ju mer du handlar 
(poängtrappan) och därför inte lagt med eko-poäng som 
en fast del i systemet. Vi genomför dock gärna flera 
kampanjinitiativ framåt med ekologiskt sortiment med extra 
poäng. 
En intern sak som vi också behöver lösa är att få på plats ett 
fungerande IT stöd för detta. I dag sker poäng på vissa varor 
genom manuella rutiner vilket inte är en fungerande lösning 
i större skala. Vår inriktning framåt ligger alltså i linje med 
denna motion, men vi behöver kunna automatisera detta.”
Föreningsstyrelsen konstaterar att motionärerna har 
en spännande idé för att belöna köp av ekologiska och 
miljömärkta varor. KfS kan emellertid inte ge Coop några 
uppdrag, och så som motionen är utformad kan bifall till 
motionen inte föreslås. Föreningsstyrelsen konstaterar 
emellertid att Coop är positiv till motionen och också 
arbetar för att hitta tekniska lösningar som åtminstone i 
kampanjform ligger i linje med motionärernas önskemål.
Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman 
att motionen anses besvarad.

Motion 6
Poängsystemet 

Jag är väl medveten om att detta är en internfråga för Coop 
där konsumentföreningens stämma inte kan fatta beslut. 
Jag skriver ändå denna motion, för att få lite mer vikt till 
förslaget. 
Poängsystemet har nu förändrats igen. Jag har egentligen 
ingen synpunkt på hur det är utformat med poängintjäning, 
det har jag för dålig insyn i. Däremot vet jag att det tar 
tid att implementera och förstå. Jag upplever att den förra 
förändringen knappt har landat hos kunder innan vi gör en 
förändring igen. 
Jag har noterat några egenheter också som jag gärna önskar 
att Coop överväger att förändra. 
När en kund tar ut poäng, så belastar det butikens resultat. 
Detta kan se ut som en liten sak, men det stärker inte 
butikens intresse att få kunderna att ta ut poängen. I och 
med att hela idéen med ett poängsystem är att stärka Coop 
som helhet, inte butiken, så i min värld borde poänguttaget 
finansieras centralt. 
Det andra är, att förenkla så att kunden kan se och ta ut 
poäng när kunden ska betala. Nu kommer Stora Coop 
Åkersberga troligen sätta upp en medlemspunkt i samband 
med kassorna och utcheckningen för att underlätta detta. 
Men det hade varit mycket bättre om kunden i samband 
med utcheckning kunde se sina poäng och använda rabatter 
då
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Yrkar jag på:
Att förändringar i poängsystemet allvarligt vägs mot förvir-
ring det skapar i förståelsen för den samma. 
Att butikernas resultat inte belastas för uttag av poängen
Att göra det enkelt för kunderna att ta ut poäng i samband 
med betalning/utcheckning.

Andreas Grünewald

Utlåtande motion 6
Coop, som har beretts tillfälle att yttra sig över motionen, 
har uppgett följande:
” Vi har inte för avsikt att förändra intjäningsmodellen 
inom överskådlig framtid. Vi gjorde dock bedömningen 
att den halvårsvisa dubbleringen var svår att förstå och 
dessutom inte drev tillräckligt med intresse, och har justerat 
detta genom att ta bort dubblering och införa en månadsvis 
poängtrappa. Vi har även valt att ta bort den något krångliga 
modellen med poängvaror hos Coop och har nu enbart 
värdecheckar. Detta är en förenkling som mottagits positivt, 
poänguttagen har ökat. Den ekonomiska modellen har 
utarbetats för att få så tydlig och korrekt uppföljning av 
kostnader som möjligt. Vi har inte upplevt att butikerna 
hämmar inlösen av poäng av kostnadsskäl. Tvärtom vill 
många butiker och föreningar driva poänguttag eftersom 
det blir en positiv kundupplevelse och morot att handla lite 
mer eller oftare. Vi tror även att butikernas engagemang 
i medlemsprogrammet ökar när de kan följa både 
registreringsgrad och inlösen av poäng. 
Frågan om poänguttag i samband med betalning eller 
utcheckning har kommit upp flera gånger och det 
finns många aspekter på det. Vårt system bygger på att 
medlemmen själv aktivt väljer hur poängen spenderas och 
vi erbjuder många alternativ. Kundundersökningar visar 
att de allra flesta önskar att i lugn och ro bestämma när och 
hur de ska ta ut sina poäng, kanske ett par gånger per år. De 
upplever att kassasituationen inte är rätt plats och snarare att 
det blir ett tjatigt och besvärande moment att alltid få frågan 
i kassan. Vissa personer kan ha beslutat sig för att spara till 
något särskilt under en längre tid. Många tycker att det är 
en högre belöning och tillfredsställelse i att ta ut en högre 
summa en gång per år, än att smådutta med mindre belopp 
allt som oftast. Vi ser att uttagna värdecheckar numera har 
ett högre belopp och att man föredrar att använde dem vid 
stora helger, som jul, påsk etc.  
Vi anser därför att fråga om poänguttag i kassan inte 
tillvaratar de möjligheter som systemet innebär och att man 
aktivt skulle missgynna våra partners poänguttag.
Tidigare erfarenheter med återbäringssystemet visade även 
att man inte fick de lojalitetseffekter som man önskar i ett 
lojalitetssystem. Vi har därför valt att fortsätta med att låta 
våra medlemmar själva välja när och hur de tar ut poängen. 
I år har vi installerat en ny medlemspunkt som gör det ännu 
enklare och bekvämare. Det är två knapptryckningar bort 
och vi kan inte se att det är särskilt besvärande att göra ett 
par gånger per år för den enskilde medlemmen, jämfört med 
att personalen ska ställa frågan till alla kunder vid varje 
köp.”
Föreningsstyrelsen konstaterar att Coop i sitt yttrande 
utförligt har gett sin syn på de frågor som lyfts av 

motionären. Det uppdaterade lojalitetsprogrammet har 
nyligen införts och kan nu behöva verka under ett par år 
innan det går att genomföra någon djupare utvärdering av 
effekterna.   
Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman 
att motionen anses besvarad.

Motion 7
Plan för Stora Coop Åkersberga

Jag är väl medveten om att detta är en internfråga för Coop 
där konsumentföreningens stämma inte kan fatta beslut. 
Jag skriver ändå denna motion, för att få lite mer vikt till 
förslaget. 
Stora Coop i Åkersberga är en väldigt framgångsrik och 
uppskattad butik. Denna butik genererar mycket intäkter till 
Coop (i år över 20 milj vinst). 
Vi kommer att få väldigt stora utmaningar inom en snar 
framtid. I år har en ny Willy’s butik öppnat, men nästa 
år kommer en Lidl och en ICA Maxi att öppna (ICA blir 
granne med butiken!) 
Butiken har behov av att stärka sin position inför detta. 
Butikschefen har många bra idéer för hur detta kan gå till. 
Till exempel: Att ha hämt-mat eller en restaurang (typ ICA 
Stop), Att göra om förbutiken till en riktig mötesplats. Eller 
att satsa mycket på personal och service, som var tidigare 
BC strategi för att vårda kunderna. 
Det finns flera möjliga vägar, det finns energi och vilja. 
Tyvärr så möts detta inte upp centralt, och inget händer då.
Därför yrkar jag på 
att resurser sätts in för att svara upp mot kommande  
utmaningar för Stora Coop Åkersberga

Andreas Grünewald

Utlåtande motion 7
Coop, som har beretts tillfälle att yttra sig över motionen, 
har uppgett följande:
” Vad gäller den allt hårdare konkurrensen i Åkersberga där 
våra närmsta konkurrenter flyttar fram sina positioner samt 
att vi även har en nyetablering av ICA Maxi till hösten/
vinter 2018 delar vi bilden att vi har behov av att säkra 
fortsatt framgång för vår butik i Åkersberga. Idag sker detta 
arbete i två arbetsströmmar, nämligen butiksnätsplanering 
samt att vi kontinuerligt utvecklar vårt kunderbjudande i 
butik.
Vad gäller butiknätsplanering har vi ett pågående arbete 
för Stockholm Norr i samband med  affärsplanen inför 
2018. Detta arbete är av strategisk karaktär för att vi ska 
kunna möta, men även ligga steget före, våra konkurrenter 
vad gäller läge i förhållande till attraktiva trafikflöden och 
närboende.
Vad gäller Åkersberga har vi under de senaste fem åren 
haft en mycket bra position vad gäller läget och nu hårdnar 
konkurrensen på platsen och vi arbetar långsiktigt med
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hur vi ska behålla volymerna men även öka försäljnings-
volymerna i Åkersberga samt att se över möjligheterna att 
hämta volym tidigare/senare i våra kunders flöden.
Vad gäller kunderbjudande i butik så pågår ett stort arbete 
inom hela Coop och CBS att ställa om alla de 241 butikerna 
till våra nya format, Lilla Coop, Coop och Stora Coop. 
Åkersberga var tidigt ut i detta och har lyckats mycket 
bra med att möta kunderna som till en början var något 
tveksamma till det ”nya”. Vi ser att NKI stabiliserats på 
en bra nivå omkring 75 de senaste 3 mätningarna. Det 
viktigaste nyckeltalet NPS, ”Hur sannolikt är det att du 
skulle rekommendera det här företaget till en vän eller 
kollega?”, ligger på höga 26%.  I branschen är detta högt.
Med detta sagt så delar vi motionärens syn att vi behöver 
ta nästa steg för att möta upp den nya konkurrensbilden vid 
Åkersbergas tillfart. Enligt ovan har vi ett bra erbjudande 
som ska bli bättre. De efterfrågande resurserna i motionen 
finns redan på vår avdelning för konceptutveckling. Arbetet 
på konceptutveckling består till stor del av att förbättra 
kunderbjudande och service. Kunderbjudandet vad gäller 
sortiment, färdigmat, förbutik, och övrigt samt hur vi som 
butik och företag ska öka attraktionskraften.
Det vi tillsammans med butikens ledningsgrupp gör är att 
säkra vilka delar av konceptet vi ska förstärka för att klara 
av den nya affärssituationen och därefter implementera 
dem med full kraft. Vi har i uppdrag att alltid säkra 
lönsam tillväxt för företaget vilket gör att vi alltid har 
en försiktighetsprincip och räknar på att säkra lönsam 
utveckling.
Vi delar uppfattningen om att vi ska möta konkurrensen 
på bästa sätt och vi menar på att vi har resurser samt att 
arbetet att utveckla Åkersberga ligger inom ramen för det 
arbete som pågår inom CSAB konceptutveckling. Vårt 
uppdrag från driften, DC och butikens ledningsgrupp är den 
arbetsgång som ska driva detta.
Just nu pågår budgetprocessen inför nästa år och den 
processen startar med att butiken tar fram sitt behov och 
en SWOT-analys görs. När det arbetet är klart beslutas om 
vilka resurser som ska tillsättas och vilka investeringar som 
behöver göras. I Åkersbergas fall blir detta arbete extra 
viktigt inför den nya konkurrensen.
Även under 2017 mötte butiken ny konkurrens i form av 
Willys och utfallet av den konkurrensen är vi mycket nöjda 
med då vi i stort sett inte påverkats alls. Investeringar 
som gjorts inför detta år var bl.a. ny inredning för frukt & 
grönt, förstärkt marknadsföring under sommaren, ”smaka 
på Coop” butikskök har installerats med matbjudningar 
varje vecka, maskin för färskpressad juice har köpts in, 
brödavdelningen har byggts om, samtal har förts med 
fastighetsskötare gällande investeringar kring parkering.
Vi uppskattar motionärens engagemang och vi vill mer än 
gärna att motionären i egenskap av kund och ägarombud 
tillsammans med Mattias, butikschef, sitter ner och 
sammanfattar sin input i det kommande arbetet.”
Föreningsstyrelsen konstaterar att Coop i sitt utförliga 
yttrande redogör för en hög beredskap inför de utmaningar 
som Stora Coop Åkersberga står inför. 
Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman 
att motionen anses besvarad.
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Motion 8
Erfarenheter m m av ägarombudens 

införande och verksamhet

Ägarombuden har nu funnits under ett anta månader. 
Som enskild medlem kan jag inte erinra mig att någon 
redovisning skett till alla medlemmar om föreningens 
erfarenheter av den nya organisationen bl a i förhållande till 
den tidigare organisationen med medlemsråd.
Jämförelser 
Exempel på möjliga jämförande frågor m m kan vara
- Finns det undersökningar, som visar hur medlemmarnas 
inflytande på butiksverksamheten har förändrats?
- Har den nya medlemsorganisationen på butiksnivå 
medfört bättre inflytande på och intresse för butikernas 
utveckling förändrats och i så fall hur?
- Finns det förändringar i butikernas service, varusortiment 
och ekonomiska resultat, som kan anses ha ett mer eller 
mindre direkt samband med det nya medlemsinflytandet?
- Har samtal och erfarenheter av den nya medlemsorganisa-
tionen förts med företrädare för Coops ledning, butikschefer 
och fackliga företrädare inom konsumenföreningens 
ansvarsområde.
- Finns det möjligen några skillnader inom Stockholms län 
mellan butiker i Stockholms innerstad, dess förorter och 
glesbygdsområden?
- Finns det eventuella andra frågeställningar, som berör 
medlemsorganisationen och därför diskuterats med 
föreningsmedlemmarnas företrädare i styrelse och /eller 
olika andra medlemsorgan?
 Föreslår
att föreningsstämman beslutar ge föreningsstyrelsen i upp-
drag att senast inför föreningens årsstämma 2018 redovisa 
svar och synpunkter på motionens sakinnehåll inklusive de 
framförda frågeställningarna.

Harry Mattsson

Motion 9
Utvärdering av den nya organisationen 

med ägarombud

När beslut fattades om ta bort  distriktsstyrelser och införa 
 ägarombud istället för medlemsråd, skulle också en 
utvärdering göras av hur den nya organisationen fungerar. 
Nu har den verkat under en tillräckligt lång tid för att det 
ska vara meningsfullt att göra en utvärdering. Inrikta den 
på hur de nya ägarombuden fungerar i förhållande till 
butikschefer, vanliga medlemmar samt styrelsen. Även den 
tidigare organisationen borde beröras.
Yrkande
Jag yrkar på att en utvärdering av den nya organisationen 
med ägarombud genomförs så snart som möjligt.

Hans Brunnberg

Utlåtande motion 8-9
Föreningsstyrelsen delar motionärernas uppfattning att 
en utvärdering av den nya ägarombudsorganisationen 
bör genomföras. Under årsstämman 2014, då stämman 
fattade beslut om de stadgeändringar som medförde att den 
nuvarande ägarombudsorganisationen infördes, uppdrogs 
också åt styrelsen att genomföra en sådan utvärdering. 
Föreningen har därför redan tidigare under innevarande år 
inlett en utvärdering som i stora delar kommer att omfatta 
de områden som motionärerna föreslår. Utvärderingen 
kommer att redovisas under årsstämman 2018. 
Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman 
att motionerna anses besvarade.

Motion 10
Aktivt ägarskap av Coop

Grunden för denna motion är att jag som ägarombud 
upplever att jag inte kan påverka i vilken riktning Coop 
styrs. Om jag motionerar i direkta operativa frågor, så 
hänvisas denna (med rätta) direkt till Coop som då blir ett 
förslag i en förslagslåda. Och jag som ägarombud har ingen 
möjlighet att styra i strategiska frågor för att vi inte har 
något sådant verktyg på plats. 
Min uppfattning är att detta att ta aktivt ägarskap av Coop, 
är en av nyckelfunktionerna i mitt uppdrag som ägarombud.  
Dessutom vill jag också inte tappa punkten från Framtids 
arbetet som också handlade om att vi ska vara aktiva ägare 
av Coop.
Jag har medvetet formulerat mitt yrkande fritt. Dvs 
lösningen är inte specificerad utan styrelsen har möjlighet 
att undersöka flera vägar. Här nedan skissar jag grovt på ett 
möjligt sätt att skapa och förvalta en strategisk process: 
Aktiv medlemsstyrning
- Medlemmars synpunkter fångas. Tex genom att 
Ägarombud håller medlemsmöten i närområdet kring sin 
butik. Eller på annat sätt ger medlemmar möjlighet att föra 
in sina synpunkter i strategiska frågor. 
- Ägarombud och styrelse formulerar ett strategiskt 
styrdokument. Som ”klubbas” av stämman.
- Styrelsen verkar i linje med detta dokument dels direkt 
mot Coop och dels genom Kooperativa Förbundet.
- Coop gör en operativ plan och utformar delstrategier 
tillsammans med styrelsen.
- Coop genom för den operativa planen som får effekt i 
butikerna.
- Medlemmar och ägarombud uppfattar förändring i linje 
med strategin.
- Så snurrar det om från början igen om igen med att 
medlemmars synpunkter fångas in för att ev justera den 
strategiska inriktningen.
Viktigt att nämna är att jag pratar om strategisk nivå. Det 
som svarar på frågan vad vi vill uppnå med vårt ägande av 
Coop. 

FÖRENINGSFRÅGOR
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Den operativa frågan, dvs hur det ska genomföras är helt 
en Coop fråga. Tidsmässigt brukar operativa frågor vara 
mindre än 1-2 år och strategiska 5-10 år men detta kan 
självklart variera. 
Det kan vara en allt för stor och svår process att skapa 
en heltäckande process direkt, så mitt förslag är att ta ett 
område först och prova att formulera en strategi. 
Jag yrka att
Konsumentföreningen Stockholm skapar en process där 
medlemmar, ägarombud och styrelse kan vara aktiva ägare 
av Coop.

Andreas Grünewald

Utlåtande motion 10
Konsumentföreningen Stockholm har under lång tid utövat 
ett aktivt ägarskap med avseende på sitt delägande av KF 
och Coop.
Föreningen har under mycket lång tid haft representation 
i KF:s styrelse, och föreningen deltar naturligtvis årligen 
på KF:s föreningsstämmor. Inom KF finns dessutom 
en tradition med frekvent förekommande möten med 
konsumentföreningarnas VD:ar och ordföranden, i vilka 
KfS deltar. Föreningen har också historiskt, när behov har 
uppkommit, deltagit med finansiering av KF genom bl.a. 
förlagsinsatser uppgående till betydande belopp.
I Coop Sverige AB (CSAB), i vilket KfS f.n. äger ca 33 % 
av aktierna, har föreningen deltagit med sammanlagt 1,5 
miljarder kr i form av såväl lån som eget kapital. I detta 
bolag har föreningen också styrelserepresentation och deltar 
årligen på bolagets stämmor. Mellan KF och KfS pågår det 
löpande ägarmöten i större och strategiska frågor rörande 
det gemensamma ägandet av CSAB. Föreningen har också 
löpande möten med ledningen för det av CSAB helägda 
bolaget Coop Butiker och Stormarknader AB (CBS) för 
att erhålla information om utvecklingen av butiksdriften i 
Stockholmsområdet. 
Under sommaren 2017 ingick föreningen en princip-
överenskommelse med KF och CSAB av innebörd att KfS 
minskar sitt ägande i CSAB och i stället tillsammans med 
KF tar över ägandet av CBS från CSAB. Detta innebär att 
föreningen fr.o.m. år 2018 kommer att vara direktägare i 
CBS, och föreningen kommer att även i det bolaget erhålla 
styrelserepresentation. 
Alla dessa frågor är en effekt av föreningens aktiva styrning 
i fråga om ägarskapet i KF och Coop. Denna styrning förut- 
sätter långsiktig strategisk planering av föreningens 
styrelse. Föreningens kommande delägande direkt i CBS 
medför behov av en särskild strategisk planering och 
föreningsstyrelsen har påbörjat det arbetet. 
Föreningsstyrelsen är generellt positiv till att öppna upp 
olika kanaler för input från och dialog med ombuden. Tack 
vare KfS struktur har också ombuden i större utsträckning 
än i många andra konsumentföreningar möjlighet till 
inflytande. 
Huvudkanalen för påverkan av föreningens inriktning och 
strategier är motioner, och föreningen har i ett flertal fall 
kunnat påverka KF och Coop i olika frågor som ett resultat 
av motionsbehandlingen på föreningens stämmor. Ombuden 
har också fått en starkare ställning än tidigare genom den 

nuvarande ägarombudsorganisationen, i vilken ombuden 
dessutom verkar i butik och den vägen får direkt kontakt 
med såväl butikschef som medlemmar. 
Föreningsstyrelsen fångar löpande upp frågor från  
medlemmarna, inte minst genom den årliga motionsbe-
handlingen, men också genom den fortlöpande dialog som 
föreningen har med sina förtroendevalda. Föreningen har 
också öppnat upp för att ägarombuden skickar förslag 
och inspel direkt till föreningen. Föreningsstyrelsen har 
också försökt att involvera de förtroendevalda i större 
omfattning, bl.a. genom den nu pågående framtidsdialogen, 
i vilken betydande strategiska frågor har tagits upp av de 
förtroende- 
valda. Dessa frågor kommer att leda till kursändring för 
föreningen i ett flertal frågor, och omfattande strategisk 
planering kring dessa kommer att ske under såväl 
styrelsens framtida arbete som hos föreningsledningen. 
Föreningsstyrelsen avser att under höststämman 2017 
lämna en delrapport avseende status i framtidsdialogen, 
och under höststämman kommer deltagarna att kunna ge 
ytterligare input inför det fortsatta arbetet. Slutrapport 
lämnas under vårstämman 2018. Härutöver ger Coops 
medlemspanel medlemmarna möjlighet till direkt access 
till Coop, och genom medlemspanelen kan medlemmarna 
tycka till i många viktiga frågor.
Det finns således redan flera kanaler för medlemmar och 
ombud att påverka föreningens inriktning.
De strategiska frågor som avser föreningens löpande för-
valtning omfattas emellertid av styrelsens uppdrag. Detta 
gäller särskilt de frågor som hänger ihop med styrning 
av föreningens såväl strategiska innehav som finansiella 
placeringar. De strategiska frågorna utgör en viktig del av 
grunduppdraget för föreningsstyrelsen och ingår i styrelsens 
exklusiva förvaltningskompetens. Det är väl egentligen bara 
om det skulle bli fråga om en sådan väsentlig förändring 
av föreningens verksamhet att det skulle medföra behov 
av stadgeändring som det bör bli fråga om behandling av 
medlemmarna på föreningsstämma. Eftersom stämman 
är föreningens högsta beslutande organ har stämman 
naturligtvis möjlighet att ge direktiv till styrelsen i enstaka  
frågor, men detta får inte ske i sådan omfattning att 
styrelsen fråntas sin funktion som förvaltningsorgan.  
Som anges ovan försöker emellertid föreningsstyrelsen  
att i allt högre grad involvera ombuden i verksamheten och 
avser att fortsätta med detta även framöver. I uppdraget 
att strukturera ägarstyrningen framöver är det styrelsens 
ambition att involvera ägarombuden i strategiska 
framtidsdiskussioner rörande ägandet i Coop mm. 
Formerna för en sådan process kan variera och måste 
prövas genom olika metoder. Exempel på forum 
för tillfällen till dialog och input i sådana frågor 
kan vara föreningens Inspirationsdagar eller andra 
ägarombudsträffar, och när föreningens höststämmor 
avskaffas avser föreningsstyrelsen ersätta dessa med möten 
med ägarombuden där bl.a. föreningens ägarskap i Coop 
kan diskuteras.
Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman 
att motionen anses besvarad.
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Motion 11
Metod- och idéutveckling  

för mötet mellan ägarombud  
och medlemmar i butiken

Det är viktigt att den nya organisationen med ägarombud 
får möjligheter till metod- och idéutveckling när det gäller 
kontakten med medlemmar. Som det nu är verkar varje 
ägarombud för sig i den egna butiken. Det som också 
behövs är att ägarombuden får möjlighet att träffa varandra 
i rimligt stora grupper för att diskutera och utveckla idéer 
och metoder om hur man kan möta medlemmarna kring 
butiksfrågor och annat som är viktigt som medlem. Det 
räcker inte med att ett par gånger per termin försöka 
ha samtal med jäktade kunder och bjuda på kaffe. Det 
behövs även annat för att fånga in krav och önskemål från 
kunderna.
Yrkande
Jag yrkar på att man möjliggör för ägarombuden att träffas 
i hanterliga grupper kring idé- och metodutveckling gäl-
lande möten med kunder/medlemmar i butiken.

Hans Brunnberg

Utlåtande motion 11
Föreningsstyrelsen håller med om att det i viss omfattning 
har uppstått ett vakuum sedan distriktsorganisationen 
ersattes av ägarombudsorganisationen, och har noterat att 
det finns önskemål och behov av att hantera detta. Frågan 
kommer bl.a. att beröras i den pågående utvärderingen av 
ägarombudsorganisationen. Föreningen funderar också 
på lämpliga former för att införa möten ägarombuden 
sinsemellan. Försök har gjorts att samla ägarombuden i 
olika grupperingar för att sedan låta dessa själv ta kontakt 
med varandra vid behov av erfarenhetsutbyte mm, men 
sådana kontakter har, såvitt föreningsstyrelsen känner till, 
inte tagits i någon större utsträckning. Det är möjligt att 
föreningen behöver ta ytterligare initiativ till sådana möten, 
och det kanske också kan vara lämpligt att bereda möjlighet 
för styrelseledamöter att ansluta sig till sådana möten. 
Utredning i frågan pågår och föreningsstyrelsen avser att 
återkomma med konkret förslag senast under våren 2018.
Föreningsstyrelsen föreslår föreningsstämman 
att motionen anses besvarad.
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