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Säffle, 2021-03-03

Motion
till Lantmännen distriktsstämma Örebro Värmland
Bakgrund:
Inom Svenska Lantmännen tas löpande lokala beslut om förändringar som berör oss medlemmar på
olika sätt. Det kan vara nedläggning av verksamhet, nyetablering eller annan förändring som påverkar.
Dessa beslut tas av affärsledning och tjänstemän på olika nivåer inom föreningen, något lokalt medlemsinflytande eller möjlighet att påverka finns inte av medlemmar som påverkas av förändringen på
olika sätt.
Den största förändringen för oss medlemmar i Säffle med omnejd var när lantmännen maskin lade ned
anläggningen i Säffle Nu två år efter beslutet ser vi konsekvensen med ett stort tapp i nyförsäljning
och negativ påverkan på eftermarknad. Volymen affärer lokalt är desamma men de har gått till andra
leverantörer istället. Effekten av det beslutet förutsågs av medlemmarna lokalt och dåvarande kunder
utan gehör från de som tagit beslutet inom lantmännen.
Nu är beslut taget att spannmålsmottagningen i den egna siloanläggningen i Säffle upphört och att en
privat aktör ska ombesörja den lokala mottagningen av spannmål istället.
Hur ser den lokala insikten ut om framtida förbrukning av spannmål och den lokala marknaden och
dess struktur ut? Detta är relevanta frågeställningar som troligen bäst kan besvaras utifrån lokal kännedom.
Kan nu även nämnas att i Säffle har lantmännen fastigheter en verkstad som saknat hyresgäst i snart
två år och en spannmålsanläggning också utan användning i Säffle invid E 45.
Hur väl förvaltar vi våra affärer, fastigheter och medlemmar till bästa totala nytta både för föreningen
och medlemmarna?
Inom lantmännen används internredovisning och internfakturering som sker exempelvis mellan division spannmål och maskin mot fastigheter som tar ut marknadsmässiga hyror. Alla ska vinstmaximera
sin del av verksamheten. Vem ser till att helheten blir till största nyttan totalt både för föreningen och
dess medlemmar lokalt.
Motivering lösning
Vid förändringar lokalt sker idag ingen eller endast en nödtorftig information till de medlemmar som
berörs innan ett beslut tas. Någon rutin eller krav på information finns inte heller. Detta är en brist hos
ett kooperativt företag som lantmännen är.
Det är viktigt att lokala förändringar som av olika anledningar behöver genomföras görs på ett sätt som
gagnar både föreningen och dess medlemmar.
För att undvika detta som skett i Säffle på fler orter i Sverige behöver rutiner för hur beslut fattas och
implementeras måste ses över från grunden. Lokalt finns ofta ett stort engagemang för lantmännen
på grund av dess lokala och långa historia, medlemmarna är engagerade och ser lantmännen som sin
förening och vill göra affärer med den.
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När förändringar sker utan den lokala förankringen och då de upplevs av medlemmarna som felaktiga
och ogenomtänkta, uppstår ett missnöje och i västa fall förakt mot den förening de tidigare varit så
stolta över. Man slutar i protest att handla med lantmännen, eller blir inte längre konkurrenskraftiga på
den lokala marknaden.
Det är rätt att affärsledningen beslutar om förändringar utifrån deras riktlinjer och krav, på att den
divisionen eller verksamheten de företräder ska generera ekonomiskt resultat. Frågan är vad resultatet blir i den lokala verkligheten? Det är svårt om inte omöjligt att se i en ekonomisk rapport.
För att beslut om förändringar ska bli till bästa möjliga, är det givet att den lokala kunskapen som finns
tas tillvara. Öppenhet och konstruktiv dialog mellan ledning och medlemmar torde vara ett hälsotecken
i en förening. Vid det motsatta där beslut tas som sedan med alla medel ska genomföras utan diskussioner kan få allvarliga följder för verksamheten.
Lantmännen drivs genom dess medlemmar som gör affärer med sin förening. Utan medlemmar som
gör affärer med sin förening finns det heller inte något berättigande för lantmännen.
Avslutning
Yrkande: Vid lokala förändringar och beslut som påverkar medlemmars affärer med Lantmännen,
lantbruk och maskin, ska en lokal samrådsgrupp upprättas och vara rågivande i beslutet.
Samrådsgruppen ska bestå av medlemmar med god lokal förankring och god insikt om
lokala förhållanden.

Johan Svantesson
Bro Godås
Säffle
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Motion 4 – Samrådsgrupp

Svar på motion angående lokala samrådsgrupper
I en motion från distriktsstämman i Örebro-Värmland yrkar man att i
samband med lokala förändringar och beslut som påverkar medlemmars
affärer med Lantmännen Lantbruk och Maskin, ska en lokal samrådsgrupp
upprättas som ska vara rådgivande i besluten. Samrådsgruppen ska bestå av
medlemmar med god lokal förankring och god insikt i lokala förhållanden.
Det stora engagemang som finns för de delar av koncernen som direkt
påverkar förutsättningarna på den egna gården är värdefullt. Därför
påpekar styrelsen gång på gång vikten av en nära relation mellan
Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Maskin och medlemsorganisationen.
Ansvaret ligger på alla tre parter att utveckla och dra nytta av samarbetet.
Motionen sätter fingret på frågor som är återkommande i ett medlemsägt
kooperativt företag. Möjlighet att påverka, förankring och vikten av
kommunikation är några exempel.
Lokal anpassning, lyhördhet för lokala förutsättningar kombinerat med
professionalitet, framdrift och lönsamhet i affären är avgörande för att
lyckas på en tuff och konkurrensutsatt marknad. De affärsdrivande
verksamheterna måste ges möjlighet att driva sina affärer utifrån
de mål som sätts. Som förtroendevalda sätter vi de strategiska målen.
Koncernstyrelsen menar att det finns en väl fungerande process i dag för
förankring av frågor som gäller strukturförändringar och en förståelse för
betydelsen av anpassning till lokala förutsättningar.
Styrelsen menar också att den samrådsgrupp som efterfrågas redan finns.
Distriktsstyrelserna är den del av Lantmännen som ansvarar för regional
kompetens och som besitter kunskap om lokala förhållanden. I
diskussioner om t ex anläggningsstruktur fungerar såväl förtroenderådet
som t ex Advisory Board Maskin som bollplank.
Styrelsen vill dock återigen peka på vikten av att hela tiden utveckla
formerna för samarbete och informationsutbyte mellan Lantmännen
Lantbruk, Lantmännen Maskin och medlemsorganisationen.
Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att
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