Hållbarhets& årsredovisning
2021

Innehållsförteckning
Vd:n har ordet.........................................................................................3
Vårt 2021 – Höjdpunkter och siffror.........................................4–5
OKQ8:s hållbarhetsarbete 21/22 ...................................................6
Fokusområde 1:
Hållbara stationer ........................................................................ 7–9
Fokusområde 2:
Medarbetare ............................................................................. 10–12
Fokusområde 3:
Medlemmar och kunder......................................................... 13–18
Fokusområde 4:
Socialt ansvar ..............................................................................19–20
Förvaltningsberättelse............................................................. 21–22
Resultaträkning................................................................................... 23
Balansräkning .............................................................................24–25
Kassaflödesanalys ............................................................................ 26
Noter ............................... ..............................................................27–35
Styrelsens förslag .............................................................................. 36
Bilder på styrelse och företagsledning...................................... 37
Ägarombudets verksamhet........................................................... 38
Ägarombudrådets yttrande........................................................... 38
Revisionsberättelse.................................................................... 39–41
Ordförande: ”Fantastiska insatser i verksamheten
– framtiden ser ljus ut” ................................................................... 43
Kooperativ styrningsrapport 2021...................................... 44–45
Våra 21 ägarombud.................................................................. 46–47

Denna hållbarhetsredovisning är upprättad i enlighet med ÅRL. Den ges ut av OK Västerbotten, med produktionsår 2021. Produktion och innehåll OK Västerbotten och Punkt PR.
Kontakt på OK Västerbotten, Erica Lundgren: erica.lundgren@vasterbotten.ok.se Läs mer om OK Västerbotten på okvasterbotten.se. Följ oss gärna på Facebook och prenumerera
på vårt nyhetsbrev genom att registrera dig på vår webbsida.

2

Vd:n
har ordet

2021 – ett hoppfullt år
Pandemin satte sin prägel även på detta år,
men vår samhällsviktiga verksamhet kan trots
det visa upp ett närapå rekordartat resultat.
Senast vi var i närheten av ett likvärdigt resultat var 1999. Vi har fått viss hjälp med lagervinster och återbetalning av pensionspremier,
men även haft bra försäljning kombinerat med
mindre kostnader. Det fina resultatet gör att vi
kan fortsätta investera i framtiden, ge tillbaka
till våra medlemmar och verka för ett levande
och hållbart Västerbotten. Jag vill rikta ett
stort tack till alla medarbetare och samarbetspartners för fina insatser.
Under året har vi bland annat investerat i förnybar diesel,
Neste MY (HVO100) på fler stationer, installerat Starbucks kaffelösning på samtliga stationer, fortsatt vår ledarutveckling,
genomfört ytterligare byten av oljeavskiljare och spillzoner
enligt de nya miljökraven, infört självbetjäning nattetid på
vår station på Teg i Umeå – Sveriges första OKQ8-butik med
sådan lösning. Vi har också sålt kaffe till förmån för We Effect,
som arbetar för att bekämpa hunger i pandemidrabbade om-
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råden. Vi har fortsatt initiera sponsorsamarbeten med lokala
föreningar samt påbörjat en förstudie kring hur drönare skulle
kunna bidra till att hålla delar av vårt län levande. Glädjande nog kunde vi även genomföra medlemsdagen i oktober,
och vilken succé det blev! När vi summerar året 2021 kan vi
nöjda se bakåt på ett väl genomfört år även om vi inte kunde
fullfölja en del av det vi såg fram emot och hade planerat för.
2022 kommer bli ett år då vi ”städar undan” en del kvarvarande måsten gällande spillzoner, cisterner och rör i första
hand. Utöver det kommer fokus vara att få full utväxling av de
investeringar vi gjort de senaste åren i bland annat förbättrat
matkoncept, snabbtvättar och HVO-dieseln. Men vi kommer
naturligtvis också fortsätta förbättra våra stationer med fokus
på hållbara åtgärder som till exempel fortsatt utbyggnad av
förnybar diesel, Neste MY (HVO100) och ladd-stolpar tillsammans med OKQ8, helt enkelt fortsätta att skapa värde för våra
medlemmar.
Det är fortsatt en osäker tid vi lever i men vi har förhoppningar om att, precis som under det gångna året, kunna genomföra det mesta vi planerar för 2022 och summera ytterligare ett
bra år när det är till ända.

Erica Lundgren, vd, OK Västerbotten
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Vårt 2021

LED

Höjdpunkter och siffror
Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)
– Går nu att tanka på våra stationer
på Kronoparken och Carlslid i Umeå,
Vännäsby, Nordmaling, Norsjö, Burträsk
och snart även i Storuman.

LED

Ombyggnationer
– Vi förbättrade butiksmiljöerna
för våra stationer på Teg och
Parkvägen i Umeå samt i Vindeln
och på Solbacken i Skellefteå.

Elladdning – I början av året driftsattes supersnabbladdarna
(HPC) på våra stationer på Sörböle och Solbacken i Skellefteå
och tillsammans med OKQ8 och Skellefteå Kraft planerar vi för
installation av fler. Målet är att 2025 ha elladdare på alla våra
stationer, men redan idag finns möjlighet till elladdning på
över hälften av dem.

Sveriges första dygnet runt-öppna
OKQ8 självbetjäningsbutik
– OKQ8 Teg i Umeå, förseddes med en
teknisk lösning som möjliggör för kunder
att efter bemannade tider handla med
hjälp av Bank ID och självscanning.
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We Effect – År 1958 var OK med och grundade We Effect
som
3 år är världens största biståndskooperativ. Under slutet av
året genomförde vi två kaffe-kampanjer till förmån för We
Effect. Tillsammans inbringade kampanjerna ca 25 000 kr
som skänktes till We Effects kamp för att motverka ökad
fattigdom och hunger som följer i pandemins spår.

Nya oljeavskiljare, spillzoner och rör
– Utbytesåtgärder vidtogs på våra
stationer i Norsjö, Burträsk och Vännäsby
under året och arbetet fortsätter
kommande år.

Hållbart odlat kaffe både från
privata och kooperativa odlare
– Det nya kaffekonceptet Starbucks installerades
på samtliga bemannade stationer. Starbucks har
bland annat utvecklat en egen certifiering; C.A.F.E
(Coffee And Farmer Equity) för att leda och driva
goda villkor för arbetare och miljö.

Karma – Genom att våra stationer
sålt mat via den digitala plattformen
Karma sparade vi 5 864 kg koldioxid.
Mat som blivit över och annars skulle
ha kasserats.

Nominering av nya ägarombud
– Vartannat år sker val av
3 år
ägarombud och nominering
påbörjades i november 2021.
Röstning sker under februari till
mars 2022.

Lokala sponsorsamarbeten
– För att bidra till att hålla hela vårt län
levande ingick 18 av våra 21 bemannade
stationer sponsorsamarbeten med
lokala föreningar under 2021.
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Omsättning:

Rörelseresultat:

14,35 Mkr 1 165,2 Mkr
Medlemsantal:

Nettoökning medlemmar:

97 129

924

Minskad energiförbrukning under 2021:

Bemannade stationer:

Automatstationer:

+/- 0 %

21

15

Antal ordinarie ägarombud:

Antal stationer med elladdare

21

11

Hållbarhets- & årsredovisning 2021

5

Andréa Haag director Sustainability and Network OKQ8

OKQ8:s hållbarhetsarbete 21/22:
I likhet med övriga samhället har OKQ8 under
det gångna året mött de restriktioner som har
varit nödvändiga för att hantera pandemin
och anpassat såväl kundmöten på station som
övrig verksamhet.

Vi vet nu också med säkerhet att klimatförändringarna sker
snabbare än vi förutsett och de får allt större konsekvenser.
Därför är jag stolt över våra insatser och det högt prioriterade
arbetet med omställning av vår verksamhet i riktning mot
klimatneutralitet i egen verksamhet 2030 och i hela värdekedjan 2045. Med vår ansökan till Science Based Targets
initiative 2020 var vi först i branschen i Norden, och under
2021 har vi kartlagt vår klimatpåverkan enligt Greenhouse
Gas Protocol och Scope 1, 2 och 3. Fakta pekar på att mer än
99 % av klimatpåverkan kommer från drivmedlen vi erbjuder.
Vi ska underlätta för medlemmar och kunder att minska sin
klimatpåverkan och utöver biodieseln Neste MY Förnybar
Diesel (HVO100) på närmare 250 stationer har vi även haft
möjligheten att, under en kortare period, erbjuda biobensin
med 70 % lägre växthusgasutsläpp än traditionell bensin.
Båda drivmedlen gör det möjligt för en bilist att sänka sina ut-
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släpp markant utan att investera i en ny bil. Elbilsmarknaden
har fortsatt att växa och utöver de nya supersnabbladdarna
på 150 kW, som 2026 ska finnas på 400 stationer i Sverige
och Danmark, är vi stolta över att också erbjuda elbilar som
en del av hyrbilsflottan. I Danmark invigde vi i januari 2022
vår första tankstation med flytande naturgas till tung trafik,
och tanken är att framöver erbjuda flytande biogas med en
betydligt lägre klimatpåverkan. På stationerna provar vi även
att anlägga insektshotell, ängsmark, våtmark och vegetation
för att öka den biologiska mångfalden – och trivseln för oss
människor.
För OKQ8 ligger vårt fokus på att 1) Bekämpa klimatförändringarna och minska CO2e-utsläppen 2) Använda och sälja
hållbara produkter och 3) Möjliggöra för hållbara människor
och samhällen. Inom respektive fokusområde har vi flera
insatsområden, mål och åtgärder. Vi gör mycket bra idag,
men är framför allt på en resa där vi kommer göra allt för att
underlätta för medlemmar och kunder att göra hållbara val
och accelerera omställningen, på deras egna villkor.
Vi är övertygade om att ingen kan göra allt, men att alla kan
göra något. Och tillsammans går det snabbare.
Hållbarhets- & årsredovisning 2021

Fokusområde 1:

Hållbara stationer
Hållbarhets- & årsredovisning 2021
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Nya hållbara möjligheter
Vi fortsätter utveckla Västerbotten. Tillsammans. Från kust till fjäll. Året om. Det gör vi
genom våra 21 bemannade stationer och 15 automatstationer som finns runt om i Västerbotten – där vi tillsammans aktivt arbetar långsiktigt hållbart i alla led inom organisa
tionen, med fokus på lönsamhet och återinvestering. Vi strävar också efter att ständigt
utveckla och utmana oss själva i omställningen till en mer hållbar verksamhet genom
att våga pröva nya och innovativa lösningar. Två exempel på det är vår lösning för själv
betjäning nattetid och ett projekt kring hur eldrivna drönare kan skapa värde.
Våra 36 stationer ska vara en naturlig servicepunkt runt om
i länet för att fler ska kunna leva, arbeta och resa i hela Västerbotten. Under pandemin har vi också upplevt ett utökat
behov av vår service, främst på våra mindre orter. Men för
att möjliggöra liv i hela länet ur ett längre perspektiv måste
vi dra vårt strå till stacken för att minska vår miljöpåverkan
över hela vår verksamhet, oavsett om det handlar om energiförbrukning eller delningstjänster.
Vi arbetar också för att ställa om vår drivmedelsförsäljning
mot främst el och fossilfritt. Detta främst genom samarbete

med OKQ8 och Skellefteå Kraft för att bygga ut vårt nätverk
av snabbladdare, men även genom att göra det möjligt att
tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) på fler stationer.
I våra butiker investerar vi för framtiden och för våra medlemmar och kunder med fokus på bland annat hälsosammare mat och lösningar för att minska matsvinnet. Vi ser till
att skapa förutsättningar för hela familjen att stanna upp,
äta och dricka gott, hämta ut paket och göra andra aktuella
ärenden. På alla våra stationer hittar ni nu också vårt fantastiskt goda kaffe från Starbucks.

Nya möjligheter med självbetjänings-butiker
Vi vill möjliggöra ett levande län och skapa mest värde för våra medlemmar, oavsett om man bor vid kust
eller i inland. Tillsammans påbörjande vi därför ett
projekt kring vad vi kallar ”semibemannade stationer”,
alltså en station som bemannas dag- och kvällstid,
precis som vanligt, men också möjliggör försäljning
genom självbetjäning nattetid via bank-id och självskanningskassa. Tanken med hela projektet var att ut-
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öka servicen och ta fram en enkel och smidig lösning
som kan implementeras på orter där vi idag inte finns,
eller där det av olika anledningar inte är möjligt att
ha en bemannad station. Under hösten invigdes vår
teststation på Teg i Umeå och succén var ett faktum.
Dessutom blev vi först ut i Sverige med detta koncept
för servicestationer – och det är vi riktigt stolta över!

Hållbarhets- & årsredovisning 2021

Våra mål för hållbara
stationer
1. Vi ska minska vår totala energiförbrukning med 5 procent per år, samtidigt som nya
mål tas fram med sikte på 2025.
Så här har föreningens förbrukning sett ut år för år, angett i kWh:

2019

2020

2021

2025

4 802 629

4 775 959

4 788 224

3 250 000
(Målsättning)

2. Vi ska minska vårt matsvinn
Det gör vi genom att fortsätta optimera
vårt sortiment av mat samt dagligen
jobba med våra rutiner kring beställning,
hantering och utbildning. Vi har vidareutvecklat vårt arbete och tillsammans
skapat ännu bättre förutsättningar för
våra 21 stationer att koppla upp sig med
Karma. Karma är en digital plattform
som gör det möjligt för våra kunder att
köpa bra mat till reducerat pris, som
annars skulle ha slängts. 2021 har vi
tillsammans sparat 5864 kg CO2.

3. Vi ska erbjuda elladdare på alla stationer
Till 2025 ska vi ha elladdare på alla stationer. Vi har i dagsläget över 30 elladdare
fördelade på ett tiotal stationer. Under 2021
investerades det i supersnabbladdare på
hela 150kWh på både OKQ8 Sörböle och
OKQ8 Solbacken i Skellefteå. Tillsammans
med OKQ8 och Skellefteå Kraft fortsätter vi
nu utrullningen, där vi jobbar för att under
kommande år installera ytterligare en supersnabbladdare på OKQ8 Solbacken samt
supersnabbladdare i Vilhelmina, Norsjö,
Burträsk och Ersboda i Umeå.

Fokus för 2022 och framåt:
• Fortsätta utveckla den semibemannande butikslösningen,
som blev först i Sverige bland servicestationer på Teg i
Umeå, på fler platser runt om i länet enligt uppsatt mål
och vision.
• Investera i både nattöppna biltvättar och abonnemangslösningar på våra biltvättsstationer.
• Uppgradera minst en av våra biltvättsmaskiner till den
senaste och mest hållbara lösningen.
• Utveckla våra tvätta-själv-hallar och uppgradera, för
att kunna ta emot fler besökare och skapa ytterligare
mervärden.
• Titta på fler lägen för tvättar i Västerbotten samt ut
veckla våra befintliga hallar.
• Fortsätta utveckla våra stationer med fokus på mat.
Investera i utrustning som möjliggör bredare sortiment
och mer lokalt producerad och förädlad mat.
• Fortsätta arbetet med energioptimering och utbytet
av belysning till LED, både inne och ute.
• Genomföra fortlöpande spillzons-, oljeavskiljar- och
rörbyten enligt plan.
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4. Vi ska hitta minst ett nytt lokalt
samarbete per år
Samarbetet ska skapa värde för våra
kunder och medlemmar. Detta år
påbörjade vi ett spännande och väldigt
intressant och unikt projekt tillsammans
med Katla Aero kring möjligheten att
använda drönare i vår verksamhet.
Tillsammans med Katla Aero och våra
lokala stationer i länet tittar vi nu på
hur vi kan integrera dessa drönare för
att både förenkla och skapa hållbarhet
i vårt län.

• Tillsammans med OKQ8 och Skellefteå Kraft installera ett
flertal nya supersnabbladdare på stationer som idag inte
har laddmöjligheter.
• Byta ut äldre drivmedelspumpar till nya mer moderna och
optimera placeringen av dessa.
• Utöka tillverkningen av egna smörgåsar och sallader på
våra stationer, vilket minskar både svinn och transportkostnader.
• Intensifiera arbetet ute på stationerna med Karma och
se till att fler kunder och medlemmar tar del av möjlig
heterna med detta.
• Fortsätta investeringen i Neste MY Förnybar Diesel
(HVO100) på fler stationer i länet, vilken är tillverkad
av förnybara råvaror och sänker växthusgasutsläppen
markant jämfört med vanlig diesel.
• Fortsätta arbeta med optimering av cisterninnehållet, i
syfte att göra dem behovsanpassade och i förlängningen
minska antalet transporter till våra stationer.
• Vi har ambitionen att ställa oss bakom OKQ8:s mål att
vara klimatneutrala 2030 tillsammans med övriga föreningar och under 2022 kommer vi att identifiera vad det
innebär för vår del.
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Fokusområde 2:

Medarbetare
10

Hållbarhets- & årsredovisning 2021

Nolltolerans och pandemi
Pandemin har fortsatt att prägla vårt arbetsår även under 2021. Våra medarbetare
har åter varit beredda på, och jobbat med,
förändringar och nya förhållningsregler.
Något de har hanterat på absolut bästa sätt.
Vi saknar de fysiska träffarna, men hoppas
att 2022 kan ge oss bättre möjligheter.

nerna fått arbeta med under året för att hitta förhållningssätt och spelregler för den gemensamma arbetsplatsen. Vi
vet att medarbetare kan känna tveksamhet kring om och
hur de bör agera i de situationerna, och då är det viktigt
att få diskutera det. Vi vill vara en förebild som tydligt tar
avstånd från kränkande kommentarer och därför är det
viktigt att våra medarbetare vet att de får agera, då det
inte är okej att vår personal utsätts för kränkningar i sitt
arbete.

Trots pandemin har vi kunnat fortsätta med vår ledar
utveckling, om än i ett anpassat format. Under året på
började vi även en intern utbildning för nytillkomna ledare,
vilken avslutas under 2022. Men utvecklingen fortsätter
naturligtvis framåt med såväl gemensamma som indivi
duella insatser och coachning.

Vår årliga medarbetarundersökning kommer förändras
under 2022. Förändringen innebär att vi från och med nu
mäter Engagerad Medarbetarindex, EMI. Det blir delvis
nya frågor samt ändring i disposition då vi nu, istället för
två områden, kommer mäta inom fem områden: Ledarskap, Hållbara medarbetare, Samarbetsklimat, Utveckling
och Strategi & Styrning. I undersökningen kommer det
även finnas med frågor om kränkande särbehandling,
vilket blir en bra fortsättning på vårt arbete kring Noll
tolerans och medverkar till att frågan hålls aktuell.

Under 2021 förmedlades ett arbetsmaterial till våra
stationer kring Nolltolerans mot kränkande och sexistiska
kommentarer. Materialet, tillsammans med utfallet från
den Arbetsmiljöenkät som gjordes hösten 2020, har statio-
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Våra mål för
medarbetare
1. Vi ska ha nöjda medarbetare
Vi mäter detta med ”Nöjd medarbetarindex” (NMI). Målet
är att både medarbetarskapet och ledarskapet ska ligga
över 80 procent på såväl stations- som föreningsnivå.
Under 2021 nådde vi målet då arbetssituationen på hela
föreningen skattades till 82,7 procent och ledarskapet till
85,4 procent, jämfört med 81,1 procent och 81,5 procent i
föregående mätning. Dock nådde inte samtliga stationer
den satta nivån. Uppföljning av NMI görs på respektive
station.

2. Vi ska bli mer attraktiva
Under året har vi haft 34 jobbannonser ute och nästan
1200 personer, med en stor variation av erfarenhet, sökte
till oss. Det uppsatta målet att fler personer med olika erfarenheter skulle söka till oss anser vi därmed vara uppfyllt.
Men det är naturligtvis fortsatt av stor vikt för oss att vara
attraktiva som arbetsgivare, för att bibehålla kompetens
såväl som för att attrahera nya medarbetare. Under året
fortsatte vi arbeta med kompetensutveckling och att
stärka ledarskapet. Och med att säkerställa en så bra arbetsmiljö som möjligt genom bland annat ett gemensamt
arbete kring hur vi kan stävja mobbning och trakasserier.

3. Vi ska öka antalet medarbetare med utländska
rötter med 2 procent per år
I slutet av året hade vi 21 medarbetare med rötter utomlands, en ökning från 9,0 procent till 9,8 procent, men vi
når alltså inte det uppsatta målet. Vi fortsätter bland annat att erbjuda praktikplatser vilket kan vara ett bra första
steg för framtida arbete på station och försöker hitta fler
vägar att nå vårt mål.

4. Våra sjuktal på ska inte överstiga 5 procent i snitt
på året
Vi har fortsatt mäta våra sjuktal i procent och för 2021
når vi inte det satta målet då total sjukfrånvaro blev 7,01
procent, vilket är detsamma som föregående år. Att vi
inte når det satta målet beror fortsatt till viss del på att
våra medarbetare har varit duktiga på att följa pandemi
relaterade restriktioner, som att stanna hemma vid minsta
symptom. Vi fortsätter följa sjuktalen under 2022.

Fokus för 2022 och framåt:
• NMI-undersökningen ersätts 2022 med en ny undersökning,
EMI. I och med att det blir en ändring i disposition och delvis
nya frågor blir utfallet inte jämförbart med tidigare år, nästa
års värde blir ett utgångsvärde för oss och nya mål utses
utifrån det värdet.
• Vi fortsätter mäta sjukfrånvaron varje månad och likt tidigare agerar vi och initierar rehabiliteringsåtgärder där det
behövs.
• Vi fortsätter vår utvecklingsinsats för chefer, där fokus framåt blir på bibehållna arbetssätt och metoder. Vi kommer
arbeta med ständiga utvecklingar även under kommande år
utifrån både gemensamma och individuella behov.
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• Vi fortsätter ha fokus på ökad kompetens hos samtlig personal. Främst genom ökad genomförandegrad av utbildningar
och uppföljning av de introduktionsmallar, som är fram
tagna för att säkerställa rätt upplärning och kompetens
direkt när anställningen börjar.
• Vi kommer även förbättra vår kommunikation kring oss som
arbetsgivare för att tydligare visa på bredden av vårt arbete,
vilka utvecklingsmöjligheter som finns och lyfta fram våra
medarbetare. Det är de som är de bästa ambassadörerna.
Vidare kommer vi även arbeta för att hitta nya möjligheter
att marknadsföra oss som arbetsgivare, till exempel genom
rekryteringsevent eller mässor.

Hållbarhets- & årsredovisning 2021

Fokusområde 3:

Medlemmar och kunder
Hållbarhets- & årsredovisning 2021
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Medlemsdagen:

Välbesökt medlemsdag
mot alla odds
Liksom tidigare år begränsade pandemin
starkt våra möjligheter att arrangera värdeskapande fysiska mötesplatser för våra
medlemmar och kunder, som till exempel
Tillsammansdagen på Lycksele Djurpark
och stationsloppis. Men glädjande nog har
våra stationer ändå varit välbesökta och
när smittspridningen under en period var
på nedgång kunde vi genomföra en, något
försenad, medlemsdag. En dag som blev
succé! Kunder, medlemmar, stationsmedarbetare – ja, alla hade nog saknat möjligheten att träffas och uppskattade den
förmodligen därför lite extra.
Under året ingick nästan alla våra stationer samarbetsavtal med lokala föreningar och under medlemsdagen
ställde dessa föreningar upp med olika arrangemang,
som till exempel att ordna en bit mat eller roliga tävlingar för stora och små. Något som förgyllde medlemsdagen lite extra och ett bra exempel på samarbeten
som skapar värde för OK Västerbotten och länet såväl
som för våra medlemmar och kunder.
För att, på ett smittsäkert sätt, ytterligare ge tillbaka
något till våra kunder och medlemmar så ordnade vi
även en variant av Tillsammansdagen i form av en
digital tävling på varje station där fyra vinnare per
station kunde vinna biljetter för familjen till Lycksele
Djurpark. Det var många som tog chansen att delta
och vi hoppas att alla vinnare fick ett trevligt besök
på djurparken.

Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra och hitta nya
sätt att skapa värde för våra medlemmar och kunder och
hålla vårt län levande. Innovativa lösningar såväl som arrangemang och liknande är en stor del i det arbetet, vi får
verkligen hoppas att pandemin ger vika så att vi återigen
kan skapa möjligheter att träffas.

Välkommen på festlig
medlemsdag lördag 30
okto

Klockan
11–15

ber!

Vinn din
tankning!
Gäller endast under me
dlemsdagen lördag 30
oktober.
Tanka bilen (max 60 liter
) och betala inne på stat
ionen.
Då får du dra en lott och
direkt veta om du vunnit!

Välkommen in!

Läs mer på
okvasterbotten.se
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Ägarombudet:

Alla vill hjälpas åt att
utveckla stationerna
Ludwig Eriksson har varit ägarombud på stationen i Sörböle, Skellefteå, i cirka två år.
Han trivs med uppdraget och tycker att det är utvecklande.
– Roligast är det att få suga in vad folk tycker. Allt som kommer fram är i grunden
positivt – alla vill hjälpas åt att utveckla stationen.
De senaste två åren har
varit speciella på grund av
pandemin, men Ludwig tycker
ändå att han har kunnat ha
kontinuerlig kontakt med
både stationens säljchef
och medlemmar.
– Vi har framför allt träffats
digitalt. Det är så klart inte
detsamma som att träffas
fysiskt, men jag tycker att det
har fungerat bra.
När han blev ägarombud
tänkte han först att engagemanget kanske inte skulle
vara så stort från medlemmarna, men där har han blivit
positivt överraskad.
– Jag tänkte att frågor som
bränsle och mat längs vägen inte skulle vara en så stor
grej, men jag hade fel, konstaterar Ludwig och skrattar.
Han fortsätter:
– Det visade sig snabbt att folk har väldigt starka
relationer till sin OKQ8-station. De står för en central
del av våra liv – tanka och tvätta bilen, pakethantering,
gasol till grillen. Det är i många delar av livet som vi
kommer i kontakt med en station.
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När Ludwig träffar någon som är
medlem i OK Västerbotten passar
han alltid på att fråga vad de tycker
och tänker om OK Västerbottens
utveckling. Och spannet på ämnen
är stort – det kan handla om allt
från tillgänglighet till utbud av mat,
öppettider samt medlemmarnas
inflytande och påverkan.
– Det är högt och lågt. Vissa vill att
vi ska skruva i kaffesmaken på en viss
sort i kaffemaskinen till att någon vill
ha fler laddplatser för elbilar. Just nu
är det nog faktiskt laddstolpar som
är det hetaste ämnet. OK Västerbotten har varit väldigt tidigt ute med
laddstolpar över lag – det är tydligt
att medlemmarna tycker att det är
viktigt med en väl fungerande infrastruktur för det.
Som ägarombud fungerar Ludwig både som en kontakt
lokalt med medlemmar och säljchefen på OKQ8 Sörböle,
men han är även medlemmarnas röst till hela föreningen
och han tycker att ledningen är lyhörd.
– Alla strävar efter utveckling, både då det gäller utbud
och hållbarhet. Medlemmarnas tankar och idéer är i
princip alltid konstruktiva. Sedan kan OK Västerbotten inte
införa allt på en gång, men medlemmarna kan visa i vilken
riktning de vill att vi ska gå.
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Hans Cederblad

”I min generation
älskar vi korv med
mos och räksallad”
Hans Cederblad har varit medlem
i många år hos OK Västerbotten.
Han uppskattar närheten till stationen samt det fina matutbudet.

En dag på
Kronoparken
i Umeå

Vad har du haft för ärende i dag?
– I dag är jag här och tvättar bilen,
jag har hyrt en tvätta själv-hall –
bilen blir renast då tycker jag. Om det
är kö till hallen så brukar jag passa på
att köpa något att käka också.
Vad tycker du är det bästa med den
här stationen?
– Den ligger så nära. Jag bor på
Umedalen och då ligger den här
stationen centralt. Det funkar bra
om man ska hämta ut paket och
jag uppskattar matkonceptet. Min
generation är ju fast i det här med
korv med mos och räksallad (skratt).
Sedan finns det så klart mycket annat
att beställa också.
Tycker du att det är viktigt att vara
medlem?
– Man är väl snål som en smålänning – handlar jag här får jag rabatt
så på så vis är det bra. I början av
1980-talet drev jag eget företag och
då förhandlade vi ned bensinpriserna
gentemot OKQ8. Vi hade till och med
lägre priser än de Taxi Stockholm
hade lyckats förhandla till sig. Det
låter ju nästan som en skröna. Nu
tankar jag inte här så ofta, men det
är ju bra om det tickar in lite åter
bäring då och då.
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Marita Nordlund

”Alltid motiverat
med en kooperativ
organisation”
När Marita Nordlund ska tvätta
bilen eller tanka är OKQ8 Krono
parken det självklara valet.
Vad har du haft för ärende idag?
– Jag är och hämtar ut ett paket. Det
blir lite då och då jag har den typen
av ärenden hit – hit kommer ju både
PostNord och Schenker.
Vad tycker du är det bästa med den
här stationen?
– Den ligger så nära där jag bor.
Sedan är det lätt att tanka här och så
brukar jag köra bilen genom automattvätten.
Tycker du att det är viktigt att vara
medlem?
– Ja, det tycker jag. OK har funnits
länge och det har alltid varit motiverat att det finns en kooperativ organisation som kan konkurrera med de
privata. Jag brukar för det mesta dra
mitt kort med medlemskapet på –
om det inte bara är småpengar. Jag
brukar också titta på deras erbjudanden.
Om du fick önska en förändring av
OKQ8 och/eller den här stationen,
vad skulle det vara?
– Oj, det var svårt, jag är inte så van
att handla här. Det finns säkert förbättringsmöjligheter, för sådant finns
ju alltid, men just nu kommer jag inte
på vad det skulle vara.
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Göran Lindström

Charlotte Lärkestam

”Här finns
godaste kaffet”

”Kommer in
nästan varje dag”

Allt jag behöver finns här på OKQ8
Kronoparken, menar Göran Lindström. Framför allt är han en flitig
kaffedrickare.

Stationen ligger så till att den är
lätt att stanna till på. Dessutom
är det trevlig personal och mycket att välja på, menar Charlotte
Lärkestam.

Vad tycker du är det bästa med den
här stationen?
– Den är bra och det jag behöver
finns här. Däremot tvättar jag inte
bilen här, det brukar jag lösa själv,
bland annat har vi en bilvårds
avdelning på mitt jobb, så där har
de rekondat den.
Men jag har hört om OKQ8:s erbjudande om ett biltvättsabonnemang.
När jag börjar jobba på jobbet igen
efter pandemin så funderar jag på
att skaffa det. Vägen mellan Umeå
och Vännäs är så saltad att man
behöver tvätta bilen ofta – och jag
passerar ju hela tiden.
Tycker du att det är viktigt att vara
medlem?
– Ja, jag har varit det länge. Jag har
jobbat åt Konsum också så jag är skolad i det kooperativa. Det är bra att
det finns ett alternativ till det privata.
Om du fick önska en förändring av
OKQ8 och/eller den här stationen,
vad skulle det vara?
– Egentligen ingenting. Det enda
man kan ha synpunkter på är bensinpriset, men det rår ju inte OKQ8 för.
Här är det bra service, bra öppettider
och stationen är fräsch!

Vad tycker du är det bästa med den
här stationen?
– Just att de har så mycket att välja
på. De har allt från enklare fika till en
hel lunch. Ibland passar jag även på
att tanka.
Tycker du att det är viktigt att vara
medlem?
– Ja, det är det, man får ju flera bra
erbjudanden, tycker jag. Emellanåt
nyttjar jag dem, men ibland hinner
jag inte innan de går ut.
Om du fick önska en förändring av
OKQ8 och/eller den här stationen,
vad skulle det vara?
– Att rabattkorten på kaffet skulle
digitaliseras. I dag måste man hitta
igen kortet i börsen och visa upp i
kassan om man vill ha en stämpel
och kunna få sjätte koppen på köpet.
Jag glömmer alltid det, så det är lite
bökigt. Istället borde det vara så att
när man drar sitt medlemskort så
ska det vara kopplat till rabattkortet.
Jag är ju här två gånger om dagen
ibland, så det skulle underlätta för
mig. Annars är det jättebra. Man kan
välja att sitta kvar här och käka eller
att sitta i bilen och äta, vilket man
oftast gör (skratt). Jag är verkligen en
stammis.
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Våra mål för medlemmar
och kunder
Antalet röstande medlemmar:

Antalet medlemmar 2025:

889 1 500

115 000

1. Vi ska skapa ett större engagemang kring
organisationen och ägarombuden.
År 2017 var antalet röstande 300 personer och vi
satte då målsättningen att uppnå 1500 personer.
Sen dess har det ökat successivt och 2020 var antalet
röstande 889 personer men målet 1500 personer
kvarstår till år 2022. Under 2021 genomförde vi en
kampanj i lokalmedia och sociala medier för att
förtydliga och lyfta fram ägarombudens viktiga roll.

2. Vi ska vara 115 000 medlemmar år 2025.
Under 2020 uppgick vårt medlemsantal till 96 205
personer. 2021 blev nettoökningen 924 personer och
det innebär att OK Västerbottens medlemsantal uppgick till 97 129 medlemmar totalt. Det är fortfarande
en bit kvar till målsättningen, men det går åt rätt håll.

Mystery Shopper-undersökningen:

Preferensvärde:

80 %

94 %
4. Preferensvärde 94 procent och spontan
kännedom minst 65 procent eller högre.
Detta värde har sin grund i varumärkesmätningen
som sker vartannat år och genomfördes år 2020,
vilket innebär att vi inte har några siffror för 2021.
Men 2020 visade mätningen på 89 procent i
preferensvärde och 77 procent spontan kännedom.

3. Vi ska nå 80 procent i den årliga
Mystery Shopper-undersökningen.
Mystery Shopper undersöker, anonymt, kundupplevelsen på alla OKQ8-stationer i landet och jämför dessa
upplevelser med hela riket. Den genomförs under ett
normalår kvartalsvis och flera aspekter jämförs som
till exempel intryck, ordning och reda, rådgivning
och försäljning. Under 2020 var vi 11 procentenheter
från att nå målet och under 2021 genomfördes inga
undersökningar med anledning av pandemin, men
målet om 80 procent kvarstår kommande år.

Fokusområden för 2022 och framåt
• Vi ska fortsätta stärka ägarombuden i sina
uppdrag att vara ambassadörer och även fort
sättningsvis lyfta fram och tydliggöra den viktiga
roll de har i vår verksamhet.

• Vi fortsätter skapa lokala medlemserbjudanden
och tillsammans med OKQ8 förbättrar vi det
centrala (OKQ8-) erbjudandet för att göra det
ännu attraktivare att vara och bli medlem.

• Om möjligt, beroende på hur pandemin utvecklar
sig, återupprepar vi medlemsdagen i mars och genomför även andra värdeskapande arrangemang.
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Fokusområde 4:

Socialt ansvar
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Hela länet ska leva
Under 2021 satsade vi på att etablera
sponsorsamarbeten mellan lokala
föreningar och våra bemannade
stationer. Att stötta och samarbeta
med föreningar är ett sätt för oss att
bidra till att skapa förutsättningar för
ett aktivt föreningsliv i Västerbotten.
Något vi tror är viktigt för att kunna
leva och bo i hela länet. I såväl stad
som på landsbygd. Vår ambition var
att alla våra bemannade stationer
skulle ha ett sponsorsamarbete
med en lokal förening på respektive
ort, vi nådde inte riktigt ända
fram men 18 av våra 21 stationer
etablerade ett samarbete så vi har
goda förutsättningar att nå vår

ambition kommande år. Samarbetena
innebär bland annat att vi säljer
ett mål mat och en del av intäkten
går till föreningarna. Utöver dessa
stationsunika samarbeten stöttar vi
även från centralt håll verksamheter
som kan skapa värde för länet, vår
förening och våra medlemmar och
kunder.
På grund av pandemin kunde vi inte
heller detta år anordna loppis till
förmån för Hjältarnas Hus verksamhet
för svårt sjuka barn. Men vi fortsatte
att stötta dem genom att stå för
drivmedel till verksamhetens bil, som
bland annat används av de familjer

som under behandlingar bor hos
Hjältarnas Hus.
Under 2020 sålde OK Västerbottens
stationer vid ett tillfälle kaffe till
förmån för We Effect och deras
arbete med att avvärja den
globala hungerpandemi som hotar
följa i coronakrisens spår. Under
2021 upprepade vi, denna gång
tillsammans med andra OK-föreningar
i landet, denna kaffekampanj vid
två tillfällen i slutet av året. För
OK Västerbottens del inbringade
kampanjen ca 25 000 kronor som
oavkortat skänktes till We Effect.

Våra mål för
socialt ansvar
1. Vi ska ha minst ett större
långsiktigt lokalt samarbete,
med ett mindre som komplement
Vi fortsatte att stötta Hjältarnas
Hus och att köpa in och saluföra
produkter från lokala producenter
och leverantörer som t ex Dahlgrens
bageri i Lövånger och Blomsterglädje
i Umeå.
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2. Vi fortsätter att stötta OK:s och
OKQ8:s initiativ
We Effect är alla svenska kooperativs
gemensamma biståndsorganisation
och startades redan 1958 av
bland annat OK och andra svenska
kooperativa organisationer. I slutet
av året skänkte OK Västerbotten,
tillsammans med andra OKföreningar i Sverige, vid två tillfällen
en del av intäkten från några dagars
kaffeförsäljning till We Effects arbete
för att bekämpa hunger.

3. Nya sponsringssamarbeten
18 av våra 21 stationer etablerade
sponsorsamarbeten med lokala
föreningar. Vi tecknade även centrala
samarbetsavtal med Björklöven och
Skellefteå AIK, där vi bland annat
erbjöd rabatterad tvätt vid ett antal
matchtillfällen.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för OK Västerbotten ekonomisk förening, får härmed i enlighet med föreningens stadgar avge berättelse över verksamheten 2021 och
hållbarhetsrapportering enligt ÅRL. Föreningen
har sitt säte I Umeå, Västerbottens län.
Styrelsen
Enligt föreningens stadgar utser föreningsstämman styrelsen.
Valberedningar ska eftersträva mångfald i de olika föreningsorganen och styrelsen ska ha en samlad kompetens kring ko
operation, ekonomi, affärsmässighet och samhällsliv. Styrelsen
består sedan den 4 maj 2021 av Håkan Gustafsson, ordförande, Therese Karlsson, vice ordförande samt ledamöterna
Jeanette Morén, Greger Lindqvist och Linda Lif. Arbetstagarrepresentanter är Peder Karlsson, Transport och Josefin Kalla,
Transport. Sven Henriksson, Unionen, är suppleant.
Sammanträden
Under året har styrelsen sammanträtt åtta gånger.
Föreningens Verksamhet
OK Västerbotten ekonomisk förening ägs av sina medlemmar
och har sitt säte i Umeå, Västerbottens län. Föreningens huvudsakliga affärsmodell är att köpa in, distribuera och erbjuda
varor och tjänster för västerbottningar i rörelse. Vårt utbud
består i första hand av drivmedel, biltillbehör, fordonsuthyrning, kioskvaror, snabbmat och olika former av biltvätt. Varje år
delar våra ägare – medlemmarna – på föreningens eventuella
överskott i form av återbäring enligt styrelsens förslag och
stämmans beslut.
OK Västerbotten är delägare i OK-rörelsens gemensamma
bolag OK Marknadsservice AB, OKQ8 Marknad AB och Petrolia
AB.
OK Västerbotten är en del av den rikstäckande detalj
handelskedjan OKQ8. Samarbetet mellan OK Västerbotten och
OKQ8 regleras i avtal som tecknades i mars 2021. Enligt inköpsavtal är Cikab (Coop Inköp och Kategori AB) huvudleverantör
av butiksvaror medan Axfood är huvudleverantör av kiosk- och
livssortiment.
Årets nettoomsättning ökade med 166,4 miljoner kronor (16,7
%) och uppgick till 1 165,1 miljoner kronor varav drivmedel 951
miljoner kronor med en ökning om 152 miljoner kronor (19,0
%). Försäljning av drivmedel mätt i volym uppgick till 70,9
miljoner liter, en ökning med 1,3 % jämfört med föregående
år. OK Västerbotten är det ledande drivmedelsbolaget i länet
avseende sålda liter bensin i detaljhandelsledet. Försäljning
av övrigt uppgick till 213,6 miljoner kronor exklusive moms,
en ökning med 14,3 miljoner kronor (7,2 %). Rörelseresultatet
uppgick till 14,4 miljoner kronor, en ökning med 320 % jämfört
med föregående år. Föreningens resultat, 5,2 miljoner kronor,
och ställning framgår av resultat- och balansräkning med
tillhörande noter samt styrelsens förslag till fördelning av årets
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överskott. Förslaget är att återbäring ges med 20 öre per liter
på bemannad anläggning, 5 öre per liter vid automatanläggning och 2 % på övriga köp.
Förväntad Framtida Utveckling
Vid styrelsens sammanträde den 9 december 2021 antogs en
budget, marknadsplan och investeringsplan för 2022. Dessa
klargör att vi ska fortsätta på den inslagna vägen och vara
marknadsledande samtidigt som vi behåller och utvecklar våra
bemannade stationer i hela länet. Ett nytt avtal med OKQ8 bidrar till en fortsatt stabil resa framåt och vi fokuserar på ökad
försäljning och lönsamhet i våra butiker för att stärka föreningens rörelseresultat. Detta för att möta framtida investeringsbehov framförallt inom omställningsarbetet med att ställa om
verksamheten till att bli mer miljövänlig samt för att kunna
fortsätta ge medlemmarna en konkurrenskraftig återbäring.
Allt för att gynna våra medlemmar och Västerbotten, i linje
med vårt varumärkeslöfte ”Mer värde tillsammans”.
Investeringar
De största investeringarna 2021 är miljöinvesteringar i nya rör
och spillzoner avseende drivmedel samt drivmedelspumpar. I
Burträsk för 1,7 Mkr, Vännäsby för 2,2 Mkr och Norsjö för 2,2
Mkr. Övriga större investeringar är modernisering av butik i
Lövånger till nya QTG-konceptet med 0,5 Mkr samt investering
i Teg, Umeå med 0,5 Mkr för att kunna erbjuda en dygnet
runt-öppen butik som är obemannad nattetid, vilket OK Västerbotten är först med i OKQ8-kedjan. Av investeringarna 2021
avser 6,5 miljoner kronor investeringar kopplat till de miljökrav
som ställs på rör- och spillzoner och skall vara färdiga 2022.
Totalt investerade föreningen för ca 13 miljoner kronor 2021.
Risker
Väsentliga förändringar av drivmedelspriser kan påverka företagets affärsrisk avseende försäljningsvolymer och lagervärde.
Hantering av tillståndspliktiga verksamheter innebär en miljörisk som minimeras via tecknad företagsförsäkring. En eventuell framtida nedläggning av verksamhet kan innebära krav
på sanering och återställningsarbeten. Vid installation av nya
rör- och spillzoner samt nya oljeavskiljare för att möta dagens
miljökrav finns en ökad risk för sanering av mark. Under 2021
påverkade ökade priser på drivmedel resultatet positivt med ca
4,5 miljoner kronor. Under 2021 har saneringsarbeten på tidigare nedlagd automatstation i Fällfors pågått. Under 2021 har
även miljöutredning utförts på tre av våra fastigheter, Åsele,
Teg och Parkvägen i Umeå. Med stöd av dessa utredningar har
2021 resultat belastats med 3,1 Mkr.
Hållbarhetsrapport
Företagets affärsmodell
Företagets affärsmodell framgår i beskrivningen av föreningens verksamhet på denna sida samt sidorna 4–5.
Miljö
OK Västerbotten säljer bl.a. drivmedel vilket har en stor på
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verkan på vår miljö. Vi följer gällande lagstiftning och arbetar
intensivt tillsammans med OKQ8 för att minska miljöpåverkan. Detta beskrivs närmare på sidan 6 samt berörs under
rubriken Risker på denna sida.
Sociala förhållanden
OK Västerbotten tar socialt ansvar, inte minst för livet i
Västerbotten, men också i nationella och internationella
sammanhang. Läs mer om det på sidorna 19–20.

Medlemsantal
Vårt medlemsantal den 31 december 2021 uppgick till
97 129, vilket innebär en ökning med 924 medlemmar.

Personal
För personalen är risker som brand och rån uppenbara, vilket
hanteras fortlöpande genom bland annat utbildning. De
genomgår till exempel brandutbildning och utbildningen
”Trygg på jobbet”. På sidorna 10–12 beskriver OK Väster
botten närmare hur föreningen arbetar med sin personal.
Respekt för mänskliga rättigheter
OK Västerbotten och OKQ8 följer FN:s ramverk som beskriver
hur företag bör arbeta med mänskliga rättigheter. Se även
sid 6. En väsentlig risk kopplat till detta består i om leverantörskedjan inte uppfyller de etiska krav som OK Västerbotten
arbetar efter, vilket kan orsaka negativ publicitet.
Motverkande av korruption
Styrelsen har under 2021 tagit beslut om fortsatt rutin för
motverkande av penningtvätt och korruption där den mest
avgörande delen är att medlemmars sparkonto endast är till
för uppsamling av återbäring.

Flerårsöversikt (tkr)
Nettoomsättning

Tillståndspliktiga Verksamheter
Föreningen bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt
miljöbalken. Dessa verksamheter avser försäljning av motorbränsle, biltvätt, hantering av spillolja och batterier. Verksamheten kan påverka luft och vatten och är därför tillståndspliktig. Tillstånden förnyas löpande.

Insatskapital och sparkonto
Medlemmarnas tillgodohavande per den 31/12 2021 uppgår
till:
Insatskonto

18 488 518 kr

Sparkonto

56 403 236 kr

Uppsagda insatser under året enligt FL 4 Kap 1§ är 5 752
stycken med ett belopp om 224 589 kronor.
Egendomsförsäkringar
Föreningens samtliga tillgångar är brandförsäkrade i
Moderna till återanskaffningsvärden genom anslutning till
OK:s fullvärdesförsäkring. Utöver brandförsäkring omfattas
fullvärdesförsäkringen av ansvars- och garantiförsäkring till
betryggande belopp.

2021

2020

2019

2018

2017

1 165 191

998 757

1 148 058

1 123 138

1 027 937

Rörelseresultat

14 350

3 414

6 123

6 097

4 162

Resultat efter finansiella poster

13 403

2 727

6 039

6 202

4 323

114,0

98,8

98,4

98,8

111,0

Soliditet (%)

34,0

32,2

30,9

31,0

29,7

Avkastning på eget kap. (%)

20,1

4,6

10,2

11,0

8,1

Inbetalda insatser

Reservfond

Fritt eget kap.

Årets resultat

Totalt

18 719

20 247

10 623		

49 589

358			

-55

Balanslikviditet (%)

Förändring av eget kapital (tkr)
Belopp vid årets ingång

22

Årets nettoförändring

-413

Ränta insatser

183		

-183		

0

Återbäring			

-2 538		

-2 538

Årets resultat				

5 277

5 277

Belopp vid årets utgång

5 277

52 273

18 489

20 605

7 902
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Resultaträkning
1/1 – 31/12 2021
Resultaträkning

Not

2021 (tkr)

2020 (tkr)

Nettoomsättning

2

1 165 191

998 757

Övriga rörelseintäkter

3

16 721

14 463

		

1 181 912

1 013 220

Rörelsens kostnader			
Handelsvaror		
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-1 030 474

-881 596

4,5

-50 880

-42 701

6

-71 179

-70 462

Avskrivningar		

-15 029

-15 046

		

-1 167 562

-1 009 806

Rörelseresultat		

14 350

3 414

Resultat från finansiella poster			
Resultat från övriga företag som det finns
ett ägarintresse i		

-615

0

Resultat från finansiella omsättningstillgångar

7

1

0

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-333

-687

-947

-687

13 403

2 727

9

-7 403

0

Resultat före skatt		

6 000

2 727

10

-723

-33

Årets resultat		

5 277

2 694

		
Resultat efter finansiella poster		
Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat
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Balansräkning
31/12 2021
Balansräkning

Not

2021 (tkr)

2020 (tkr)

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar
			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader

11

21 772

23 896

Markanläggningar

12

27 205

24 615

Mark

13

5 673

5 673

Inventarier, verktyg och installationer

14

61 151

63 716

Pågående investeringar

15

1 316

1 638

		

117 117

119 538

Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar

16

1 017

3 153

Värdepappersportfölj

17

136

136

Kapitalförsäkring

18

864

862

		

2 017

4 151

Summa anläggningstillgångar		

119 134

123 689

Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Färdiga varor och handelsvaror		

37 539

34 564

		

37 539

34 564

Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar

24

19

16 545

14 174

Aktuella skattefordringar		

1 449

2 140

700

581

Övriga fordringar

20

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21

3 057

3 138

		

21 751

20 033

Kassa och bank		

17 524

1 736

Summa omsättningstillgångar		

76 814

56 333

SUMMA TILLGÅNGAR		

195 948

180 022
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Balansräkning
31/12 2021
Balansräkning

Not

2021 (tkr)

2020 (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Medlemsinsatser		

18 489

18 719

Reservfond		

20 605

20 247

		

39 094

38 966

Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		

7 902

7 929

Årets resultat		

5 277

2 694

Summa eget kapital		

52 273

49 589

Obeskattade reserver		

18 113

10 711

Avsättningar			
Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt
tryggandelagen

18

1 073

1 071

Återställande av mark

22

700

0

Summa avsättningar		

1 773

1 071

Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit

23

0

4 279

Medlemsinlåning

24

56 403

57 402

Summa långfristiga skulder		

56 403

61 681

Kortfristiga skulder

25		

Leverantörsskulder		

47 629

38 771

Övriga skulder		

3 546

3 467

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

26

16 211

14 732

Summa kortfristiga skulder		

67 386

56 970

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

195 948

180 022
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Kassaflödesanalys
2021 (tkr)

2020 (tkr)

14 350

3 414

Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat		

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		
Avskrivningar		

15 029

15 046

444

195

29 823

18 655

1

0

Erlagd ränta		

-333

-687

Betald skatt		

-723

-33

28 768

17 935

Övriga ej likviditetspåverkande poster		
Kassaflöde rörelseresultat		
Resultat vp portfölj, erhållen ränta mm		

		

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet		
Förändring av varulager och pågående arbete		

-2 975

2 556

Förändring av kortfristiga fordringar		

-1 718

4 263

Förändring av kortfristiga skulder		

10 416

-7 712

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

34 491

17 042

-12 608

-14 073

Förändring av finansiella anläggningstillgångar		

2 134

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-10 474

-14 073

Ökning/minskning medlemsinsatser		

-230

-305

Ökning/minskning medlemsinlåning		

-999

-1 262

Investeringsverksamheten		
Förvärv i materiella anläggningstillgångar		

Finansieringsverksamheten		
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Utbetald återbäring, insatsränta		

-2 721

-3 034

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

-3 950

-4 601

Årets kassaflöde		

20 067

-1 632

Likvida medel vid årets början		

-2 543

-911

Likvida medel vid årets slut		

17 524

-2 543
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3).

Skatt
Årets skatt innefattar aktuell skatt, justeringar avseende
tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten
skatt.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.

Övrigt
Övriga fordringar värderas individuellt till det belopp
som beräknas tillfalla föreningen. Övriga tillgångar och
skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget
annat anges.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska för
delarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande
avskrivningsprocent tillämpas:
Goodwill
Byggnader
Markanläggningar
Fastighetsinventarier
Cisterner
Drivmedelspumpar
Övrigt drivmedelsanl
Övriga inventarier/maskiner

5 år
20–50 år
20 år
10–15 år
11–14 år
7–12 år
5–12 år
3–10 år

Leasingavtal
Leasingavtal redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Årets kostnader uppgår till 4,6 miljoner kronor
(3,8 miljoner kronor).
Varulager
Drivmedelslagret är värderat till verkligt värde på balansdagen. Övrigt lager är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först-in först-ut principen reskektive
verkligt värde.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar företagets förändringar
av företagets likvida medel under räkenskapsåret.
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta
metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- och utbetalningar.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sido
intäkter samt intäktskorrigeringar.
Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar men före finansiella intäkter
och kostnader.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före
bokslutsdispositioner och skatter.
Balanslikviditet (%)
Omsättningstillgångar inklusive lager och pågående
arbeten m.m. i procent av kortfristiga skulder.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat
eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med
avdrag för uppskjuten skatt).
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Drivmedel kbm
Bensin

2020

27 694

27 695

0,0%

Etanol

445

435

2,3%

Diesel

42 758

41 875

2,1%

Totalt

70 897

70 005

1,3%

13,42

11,42

17,5%

snittpris/l
Omsättning (tkr)

2021

2020

Drivmedel

951 545

799 457

19,0%

Butik

178 409

167 698

6,4%

18 832

17 728

6,2%

Tvätta Själv/mask
Uthyrning fordon
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2021

6 186

5 481

12,9%

Övrigt

10 219

8 393

21,8%

Totalt

1 165 191

998 757

16,7%
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Nettoomsättning			
2021

2020		

+/- tkr

Parkvägen

48 617

42 042		

6 575

Kronoparken

64 950

54 293		

10 657

Teg

32 624

28 005		

4 619

Carlslid

104 355

82 615		

21 740

Ersboda

66 337

54 426		

11 911

Alvik

47 146

39 701		

7 445

Brännland

12 256

10 403		

1 853

Holmsund

12 691

10 804		

1 887

388 976

322 289		

66 687

Kanalgatan

31 900

26 509		

5 391

Sörböle

53 342

46 573		

6 769

Klemensnäs

39 355

32 359		

6 996

Solbacken

80 979

64 401		

16 578

Umeå

Erikslid

31 574

34 753		

- 3 179

237 150

204 595		

32 555

Dorotea

38 759

33 712		

5 047

Lycksele

57 656

50 790		

6 866

Skellefteå

Robertsfors

41 217

33 007		

8 210

Ånäset

27 326

22 979		

4 347

Vindeln

38 496

33 070		

5 426

Åsele

41 125

35 676		

5 449

Burträsk

28 021

25 329		

2 692

Lövånger

28 878

24 254		

4 624

Boliden

25 899

22 259		

3 640

Vilhelmina

80 445

73 552		

6 893

Storuman

28 339

24 246		

4 093

Malå

9 261

8 245		

1 016

Bygdsiljum

3 102

2 542		

560

Hällan, Lycksele

6 416

5 867		

549

Nordmaling

21 661

19 207		

2 454

Vännäsby

32 154

29 547		

2 607

Norsjö

33 163

30 560		

2 603

5 698

6 011		

- 313

547 616

480 853		

66 763

- 8 551

- 8 980		

429

1 165 191

998 757		

166 434

Hemavan
Övriga
Rabatter
Totalförsäljning
Not 3 Övriga intäkter

Under 2021 har bolaget erhållit 3,2 miljoner kronor i engångsintäkt som avser återbetalning av konsolideringsmedel för AGS.

Hållbarhets- & årsredovisning 2021

29

Not 4 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 4 565 tkr.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2021

2020

Inom ett år

4 465

3 746

Senare än ett år men inom fem år

5 913

2 816

10 379

6 562

2021

2020

161

133

Not 5 Arvode till revisorer
KPMG
KPMG övriga tjänster
Förtroendevalda revisorer

5

12

13

13

179

158

2021

2020

Not 6 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda		
Kvinnor
Män

59

81

81

60

140

141

Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

1 466

1 403

50 895

49 186

52 361

50 589

Sociala kostnader		
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

17 535

17 613

17 535

17 613

69 897

68 202

397

372

2 270

2 318

2 667

2 690

Pensionskostnader
Nuvarande styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda och verkställande direktör
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
Andel kvinnor i styrelsen

50 %

43 %

Andel män i styrelsen

50 %

57 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

60 %

60 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

40 %

40 %

Samtliga löner avser anställda i Sverige. Några tantiem till styrelse och VD har ej utgått. Föreningen har lämnat de
anställda utfästelser enligt inom företaget gällande pensionsreglemente.
Nuvarande VD ingår inte i Folksam kooperativa tjänstepensioner utan pensionsavsättning sker till tjänstepensionsplan
enligt avtal. Uppsägningstiden av VD är 6 månader från båda parter. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår
utöver uppsägningslön en engångsersättning motsvarande 1 års lön.

Not 7 Resultat från finansiella omsättningstillgångar

Ränta

2021

2020

1

0

1

0

2021

2020

-51

-53

-271

-620

-12

-15

-333

-687

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Ränta medlemmars sparkonton
Ränta checkräkningskredit
Övriga räntekostnader

Not 9 Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver
Skillnad bokf.avskr och planm.inventarier
Ackumulerade avskrivningar utöver plan inv.

2021

2020

7 478

0

10 711

10 711

18 188

10 711

Not 10 Årets skatt
		

2021		2020

Skatt på årets resultat		
Årets skatt		

-723		

-33

Totalt redovisad skatt		

-723		

-33

Avstämning av effektiv skatt
		
Procent

2021		2020
Procent

Belopp

Redovisat resultat före skatt		

6 000		

2 727

Skatt enligt gällande skattesats

-1 236

20,60

Belopp

21,40

-584

Ej avdragsgilla kostnader

0,75

-45

1,50

-41

Ej skattepliktiga intäkter

-9,30

558

-21,73

592

12,05

-723

1,21

-33

Redovisad effektiv skatt
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Not 11 Byggnader
2021-12-31

2020-12-31

88 043

87 942

0

100

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

88 043

88 043

Ingående avskrivningar

-64 147

-61 924

-2 124

-2 223

-66 271

-64 147

Utgående redovisat värde

21 772

23 896

Taxeringsvärden byggnader

66

66

Taxeringsvärden mark

32

32

98

98

49

49

6

6

54

54

2021-12-31

2020-12-31

37 841

30 261

4 093

7 580

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

41 934

37 841

Ingående avskrivningar

-13 226

-11 924

-1 504

-1 301

Utgående ackumulerade avskrivningar

-14 729

-13 226

Utgående redovisat värde

27 205

24 615

Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Bokfört värde byggnader
Bokfört värde mark

Not 12 Markanläggning
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Årets avskrivningar

Not 13 Mark
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2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

5 673

5 673

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 673

5 673

Utgående redovisat värde

5 673

5 673
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Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

2021-12-31

2020-12-31

216 241

207 927

8 837

9 223

0

-909

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

225 077

216 241

Ingående avskrivningar

-152 525

-141 911

0

909

Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

-11 401

-11 522

-163 926

-152 525

61 151

63 716

2021-12-31

2020-12-31

1 316

1 638

1 316

1 638

2021-12-31

2020-12-31

1 054 st aktier OK Marknadsservice AB, nom värde 100:-/st

522

522

4 950 st aktier OKQ8 Marknad AB, nom värde 100:-/st

495

495

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 15 Pågående investeringar

Not 16 Aktier och andelar

55 st aktier i Petrolia AB, nom värde 1 000:-/st

0

396

Aktieägartillskott Petrolia AB

0

219

Andelar i KF

0

1 521

Totalt

1 017

3 153

Utgående redovisat värde

1 017

3 153

Not 17 Värdepappersportfölj
2021-12-31

2020-12-31

Likvidkonto

136

136

Aktier och likvidkonton

136

136

Utgående redovisat värde

136

136

Not 18 Avsättningar
Avser pensionsutfästelse för tidigare VD anställd 2006–2009 enligt pensionsutfästelse av 2007-05-31 utöver tryggat i KP.
Placerat i en kapitalförsäkring.
2021-12-31

2020-12-31

Pensioner och liknande förpliktelser		
Pensionsåtagande enligt utfästelse

862

862

Löneskatt

209

209

1 073

1 071
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Not 19 Kundfordringar
2021-12-31

2020-12-31

15 609

11 634

936

2 541

16 545

14 175

2021-12-31

2020-12-31

681

485

19

96

700

581

700

581

2021-12-31

2020-12-31

Förutbetalda kostnader

1 872

1 597

Upplupna intäkter

1 185

1 541

3 057

3 138

2021-12-31

2020-12-31

-700

0

-700

0

2021-12-31

2020-12-31

10 000

15 000

0

4 279

2021-12-31

2020-12-31

56 403

57 402

56 403

57 402

2021-12-31

2020-12-31

Kreditförsäljning avr OKQ8
Övrigt

Not 20 Övriga fordringar
Moms i återbäring
Övriga kortfristiga fordringar

Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 22 Övriga avsättningar
Avsättning för återställande av mark

Not 23 Checkräkningskredit
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till
Not 24 Långfristiga skulder
Medlemsinlåning, avser medlemmarnas sparkonto som de
disponerar fritt

Not 25 Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskuld OKQ8, drivmedel

30 019

24 353

Leverantörsskulder övrigt

17 177

14 133

Förmedlingstjänster, posten, privpab

440

152

Mervärdesskatt

524

456

Källskatt personal

1 202

1 150

Arbetsgivaravgift personal

1 186

1 194

Övrigt

34

628

800

51 175

42 239
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Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31

2020-12-31

461

307

OB vacation salaries

6 647

6 310

Upplupna soc. Försäkr.avg RFV

1 994

1 958

Avsättning miljösanering

2 360

0

Övrigt

4 749

6 157

16 211

14 732

2021-12-31

2020-12-31

Pantsatt kapitalförsäkring

864

862

PRI Pensionsgaranti (2 % av pensionsskuld)

636

638

Upplupna löner

Not 27 Ställda säkerheter

Företagsinteckningar
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25 000

25 000

26 500

26 500
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Styrelsens förslag
Till disposition av fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att årets redovisade resultat, 5 277 tkr jämte
balanserat resultat från föregående år 7 902 tkr disponeras på
följande sätt:
Ränta på insatskapital 1 %
Återbäring
Att överföra i ny räkning

185 tkr
3 531 tkr
9 463 tkr

Umeå den 2 mars 2022
Håkan Gustafsson
Ordförande

Therese Karlsson
Vice ordförande

Jeanette Morén
Sekreterare

Linda Lif
Ledamot

Greger Lindqvist
Ledamot

Erica Lundgren
Verkställande direktör

Josefin Kalla
Arbetstagarrepresentant

Peder Karlsson
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 21 mars 2022
KPMG AB
Andreas Vretblom
Auktoriserad revisor
Per Brännström
Förtroendevald revisor

36

Sven Weinehall
Förtroendevald revisor
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Styrelse

Håkan Gustafsson, ordförande

Therese Karlsson, vice ordförande

Jeanette Morén, sekreterare

Greger Lindqvist, ledamot

Linda Lif, ledamot

Peder Karlsson, arbetstagarrepresentant

Josefin Kalla, arbetstagarrepresentant

Sven Henriksson, suppleant arbetstagarrepresentant

Företagsledning

Erica Lundgren, vd

Mikael Hansson, ekonomichef

David Persson, affärsutvecklare

Johanna Aretorn, personalchef
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Hanna Olsson, kommunikationschef
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Ägarombudsrådets
verksamhet
Ägarombudsrådet består av de valda
ordinarie ägarombud som representerar respektive bemannad station enligt
föreningens stadgar. Ägarombudsrådet
håller årligen minst tre ordinarie sammanträden och ska utgöra stöd för styrelsen i dess förvaltning av föreningens
angelägenheter.

Under 2021 har ägarombudsrådet hållit 3 st protokollförda möten. Granskning av styrelsens arbete har skett i
enlighet med ägarombudsrådets arbetsordning.
Styrelsens berättelse har föredragits för ägarombudsrådet, som hänvisar till densamma för medlemmarnas
information om verksamheten och föreningens ekonomiska ställning.
Ägarombudsrådet vill rikta ett tack till alla medlemmar
och styrelsen samt övriga förtroendevalda för ett väl
utfört arbete under det gångna året.

Umeå den 2 mars 2022

Lars-Anders Burman
Ordförande

Thomas Hedman
Sekreterare

Ägarombudsrådets
yttrande
Ägarombudsrådet har under året
tagit del av föreningens räkenskaper
och handlingar och därmed beretts
möjlighet att följa den ekonomiska
utvecklingen.

Rådet har i enlighet med stadgarna och rådets arbetsordning föredragits styrelsens berättelse.

Umeå den 2 mars 2022.

Lars-Anders Burman
Ordförande
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Thomas Hedman
Sekreterare
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i OK Västerbotten
Ekonomisk Förening, org. nr 794000-1063
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för OK Västerbotten Ekonomisk Förening för år 2021 med undantag för
hållbarhetsrapporten på sidorna 4–20.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning
per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten på sidorna 4–20.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Det registrerade revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen
består av sidorna 4–20.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rappor
tera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
39

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av föreningens
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
•

•

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
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eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
Den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat
och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för OK Västerbotten Ekonomisk Förening för år 2021
samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens
vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som
föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
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Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen, eller
• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen
eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller
förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder det registrerade revisionsbolaget professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade
revisionsbolagets professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
lagen om ekonomiska föreningar.
Revisorns yttrande avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten
på sidorna 4–20 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR
12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfatt- ning som
en revision enligt International Standards on Auditing och
god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning
ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. En hållbarhets
rapport har upprättats.

Umeå den 21 mars 2022

KPMG AB
Andreas Vretblom
Auktoriserad revisor

Per Brännström		
Förtroendevald revisor		
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Sven Weinehall
Förtroendevald revisor
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Fantastiska insatser
i verksamheten
– framtiden ser ljus ut
Trots att pandemin satte sin prägel på hela året har alla medarbetare utfört ett fantastiskt
arbete på våra stationer och i övrig verksamhet. Vi har tillsammans presterat ett resultat som är
långt över förväntan. Även om vi räknar bort vissa opåverkbara faktorer, som inverkat positivt
på resultatet, så är detta utan tvekan vår bästa prestation på mycket länge. Allt detta för att
vi lyckats anpassa oss väl till de utmaningar som pandemin fört med sig och hållit fast vid det
förändringsarbete vi trott på.
Lönsam verksamhet är en förutsättning för att vi skall
kunna utveckla oss och kunna investera inför framtiden.
Med årets resultat har vi skapat dessa förutsättningar. Det
gör att jag tycker vi kan se ljust på de närmaste åren.
Detta är ett kvitto på att det förändringsarbete vi
påbörjade för några år sedan ger resultat. Vi har en
väldigt god tillväxt inom de segment som vi, enligt våra
strategier, valt att fokusera på. Våra kunder uppskattar
uppenbarligen denna förändring. Allt fler blir medlemmar
och försäljningen ökar.
Vid senaste föreningsstämman tog vi beslut om att
ansluta oss till ”Svensk kod för styrning av kooperativa
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och ömsesidiga företag”. För att leva upp till koden har
vi genomfört förändringar som gjort oss till en ännu mer
transparent förening. Beslutet har i sin tur även lett till att
vi långsiktigt blivit en bättre organisation.
Jag vill därför avsluta 2021 med att tacka alla er;
medarbetare, kunder, medlemmar och förtroendevalda,
för de avgörande insatser ni bidragit med till årets mycket
fina resultat.

Håkan Gustafsson, styrelseordförande OK Västerbotten
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Kooperativ styrningsrapport 2021

Vi följer nu svensk
kod för styrning av
kooperativa företag
Koden för styrning av kooperativa
och ömsesidiga företag har utarbetats av Svensk Kooperation och
syftet är att främja medlemsdialogen
och de demokratiska beslutsprocesserna samt att öka transparens och
öppenhet i styrelsens arbete. Viktiga
aspekter för oss på OK Västerbotten,
som under 2021 beslöt att följa denna kod. Nedan beskriver vi i korthet
de insatser vi gör för att säkerställa
att vi följer kodens åtta principer.
1) SYFTE OCH MEDLEMSNYTTA
Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värdegrund och strategier
utgår från medlemmarnas mening
och att företaget långsiktigt levererar
medlemsnytta.
För oss på OK Västerbotten är medlems
nytta såväl ekonomisk stabilitet som
god geografisk spridning och hög servicenivå i hela Västerbotten. Vår vision är
att vi ska ge mest värde till västerbottningen och det gör vi bland annat genom att reinvestera i och kontinuerligt
utveckla vårt stationsnät likväl som att
pröva innovativa lösningar som skapar
värde för våra medlemmar och kunder.
Allt enligt en väl utarbetad strategi som
revideras årligen. Vi arbetar samtidigt
aktivt med att stärka medlemsdialogen
på olika sätt. Till exempel genom event
och våra ägarombud, som sedan 2018
röstas fram digitalt. Vi breddar och ökar
även vår kommunikation för att
nå medlemmarna.
2) DEMOKRATISKA PROCESSER
Kooperativa företag har demokratiska
processer där medlemmarnas mening
får ett tydligt genomslag.
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Denna princip uppfylls genom processen vi genomför vartannat år med såväl
digital nominering som röstning för att
utse ägarombud till alla bemannade
stationer. De nominerade kandidaterna
granskas av valberedningen och valberedningen kan även nominera egna
kandidater. Valberedningen lämnar
förslag på 1 ordinarie och 1 ersättare.
Därefter väljs de nominerade ägar
ombuden av medlemmarna och utgör
OK Västerbottens högst beslutande
organ – föreningsstämman. Föreningsstämman väljer bland annat vilka
personer som ska utgöra ordförande,
styrelse, valberedning och revisorer.
Varje ägarombud är även en viktig lokal
kanal för medlemmarnas synpunkter.
Ombudet representerar medlemmarna och har kontinuerliga möten med
respektive stations säljchef samt deltar i
så kallade ägarombudsråd tillsammans
med styrelse och företagsledning tre
gånger om året.
3) MEDLEMMARNAS DELTAGANDE I
FÖRETAGETS VÄRDESKAPANDE
Den kooperativa affärsmodellen
utgår från att medlemmarna deltar i
företagets värdeskapande genom två
roller, en affärsrelation och en ägarrelation. Styrelsen ska säkerställa att
dessa relationer är utformade så att
de främjar medlemmarnas ekonomi,
engagemang och lojalitet
Våra medlemmar deltar i en affärs
relation genom köpen av produkter och
tjänster som de gör på våra stationer
och en ägarrelation genom medlemskapet som inkluderar ett insatskapital
i vår förening. Medlemmarna har även
rätten att via föreningsstämman utse
styrelsen och medverka i beslut om för-

eningens utveckling. Föreningen främjar
ekonomi, engagemang och lojalitet,
bland annat genom medlemsrabatter,
ränta och årlig återbäring, samt tydlig
kommunikation om medlemsnytta och
alla medlemmars bidrag till ett levande
Västerbotten.
4) STÄMMAN
Stämman ska förberedas och genom
föras på ett sådant sätt att goda
förutsättningar skapas för medlem
marna att utöva sina medlemsrättigheter. På stämman ska väljas en
eller flera personer med uppdrag att
granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv och lägga fram en
granskningsrapport till stämman.
Föreningsstämman sker årligen och ska
hållas innan 31 maj. Stämman föregås
av att handlingar och formell kallelse
skickas ut till stämmodeltagare 2–6
veckor innan stämman. Medlemmarna
företräds på stämman av de medlemsvalda ägarombuden. Granskning
av verksamheten sker av auktoriserade
revisorer och även av förtroendevalda
revisorer som utsetts av stämman. Styrelsen har fastslagit en instruktion för
valberedningen såväl som för de förtroendevalda revisorerna och den innehåller riktlinjer för respektive uppdrag.
Utöver den lagstadgade revisionen
kommer de förtroendevalda revisorerna
numera även genomföra en granskning
av verksamheten ur medlemsperspektiv
och avge en rapport till stämman. Till
sin hjälp i den granskningen kommer
revisorerna att ha Vägledning för rollen
som granskare ur ett medlemsperspektiv, som är utgiven av Svensk Kooperation.
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5) VALBEREDNINGEN
Samtliga val, till styrelse, revisor och
till andra förtroendeuppdrag, ska
ske transparent och vara förberedda
genom en strukturerad valberedningsprocess. Valberedningen ska också
lämna förslag till arvoden för förtroendevalda.
I föreningen finns fyra valberedningar, tre för val av ägarombud som är
geografiskt indelad, och en valberedning för föreningsstämman. Val av
valberedningar förbereds av styrelsen.
Under stämman är medlemmarna
representerade via de medlemsvalda
ägarombuden som nominerats och röstats fram genom ett digitalt förfarande
som är tillgängligt och öppet för alla
medlemmar (se princip 2). Under föreningsstämman väljs ordförande, styrelse,
revisorer och valberedningar. Förslag till
arvoden lämnas av valberedningen och
beslutas av stämman.

gen en utvärdering av såväl styrelsens
arbete som vd:s. Resultatet kommuniceras och diskuteras i styrelsen med
vd och valberedning. Det genomförs
sammanlagt sju styrelsemöten och en
strategidag per år.
7) ERSÄTTNING TILL LEDANDE
BEFATTNINGSHAVARE
Företaget ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar och villkor till
ledande befattningshavare (vd och
ledningsgrupp). Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor
för vd och ledande befattningshavare
fastställs.
Styrelsen ska inrätta ett ersättningsutskott eller själv fullgöra uppgiften.
Principer om ersättningar till ledande
befattningshavare ska beslutas av
stämman. Företagets revisorer ska
granska hur principerna har tillämpats och lämna ett skriftligt yttrande
till stämman.

6) STYRELSEN
Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning. Förutom medlemmar i föreningen ska styrelsen vid
behov även ha externa ledamöter
som tillför ytterligare kompetens.
Styrelsen för OK Västerbotten är väl
sammansatt av ledamöter med en
mängd olika kompetenser från såväl
operativ verksamhet som ledning inom
både kooperativa och kommersiella
organisationer. Vi anser därför att vi
uppfyller även denna princip i koden
och ser i dagsläget inget behov av
externa ledamöter. Styrelsen gör årli-

Styrelsen tog fram ett förslag till riktlinjer, som därefter processades med
ägarombudsrådet och sedan lades fram
till stämman i maj 2021. En stadgeändring genomfördes även och detta
kommer framöver vara en fast punkt på
stämmans dagordning
8) REVISION, RISK OCH
INTERN KONTROLL
Styrelsen ska etablera ett ramverk
och processer för riskhantering och
intern kontroll. Det ska vara anpassat
till verksamhetens komplexitet och
omfattning och vara föremål för årlig
utvärdering. Styrelsen ska inrätta ett
revisionsutskott eller själv fullgöra
uppgiften.
Styrelsen ska se till att personer som
väljs för att granska verksamheten ur
ett medlemsperspektiv har tillgång
till relevant information om verksamheten och ett reglerat samarbete med
externa revisorer.
I dagsläget behövs inget revisionsutskott, så komplex är inte verksamheten, utan där kan styrelsen fortsatt
själva fullgöra uppgiften. Styrelsen
träffar samtliga revisorer en gång per
år utan företagsledningen närvaro.
Styrelsen anser sig härmed ha
fullgjort arbetet med att rapportera
enligt den kooperativa koden och
överlämnar styrningsrapporten för
granskning av de förtroendevalda
revisorerna, tillika medlemsgranskare.

Förtroendevalda revisorers granskningsrapport
Via bland annat sammanträdesprotokoll och redovisningar under ägarombudsrådmöten har vi kunnat följa styrelsens arbete.
Under dessa möten har vi fört diskussioner kring den utförliga vd-rapport som presenterats samt informerats grundligt om den
ekonomiska utvecklingen i företaget av föreningens ekonomichef. Inför valet av nya ägarombud 2021 erhöll vi även en genomgång av nomineringsförfarandet.
Utöver det har kompletterande underlag gällande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för OK Västerbottens
ledning lämnats och granskats.
Efter genomgång av den av styrelsen upprättade styrningsrapporten för efterlevande av Svensk kod för styrning av kooperativa
och ömsesidiga bolag anser vi att föreningen efterlever alla kodens principer. Vi har inte funnit något att anmärka på.
Umeå 2022-03-21

Per Brännström			
Förtroendevald revisor		
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Sven Weinehall
Förtroendevald revisor
45

OK Västerbotten

Våra 21 ägarombud

46

Boliden
Mårten Larsson
”Min roll innebär att hålla stadigvarande kontakt med station
och medlemmar. Mitt nätverk och
långa erfarenhet från företagslivet tror jag är en bra kombination
för att hålla medlemmarnas
intresse i fokus.”

Burträsk
Mona Kvist
”Genom mitt engagemang som
förtroendevald ställer jag gärna
upp på medlemsaktiviteter för
att bidra till utveckling av såväl
stationen som föreningen.”

Carlslid
Maia Bruhn
”Som ägarombud vill jag bidra
med min kompetens inom organisation och personalutveckling
och vara med och utveckla och
påverka stationen.”

Dorotea
Lennart Hansson
”Som förtroendevald under flera
år för OKQ8 Dorotea kan jag med
ett stort kontaktnät bidra till att
få fler medlemmar att engagera
sig, vilket jag ser som en rolig
uppgift under kommande år.”

Ersboda
Christina Clausén
”Jag vill bidra med min erfarenhet inom marknadsföring och
kommunikation, så att vi tillsammans kan hitta kreativa vägar för
att få nya medlemmar och fler
kunder till stationen.”

Kanalgatan
Evelina Persson
”Kanalgatan är min hemmastation som det finns stor potential
i och den vill jag vara med att
påverka för att få den att bli
ännu bättre.”

Klemensnäs
Lars-Anders Burman
”Jag har stor erfarenhet från såväl folkrörelse- som styrelsearbete och vill arbeta för att utveckla
stationen på bästa sätt utifrån
dess möjligheter.”

Kronoparken
Roger Persson
”Jag har en bakgrund inom och
stor erfarenhet av branschen
och vill verka för att stationen
ska få vara den naturliga mötesplatsen.”

Lycksele
Anders Lindahl
”Jag vill jobba för att utveckla
butiken och få den mer synlig,
genom tillexempel aktiviteter
som lockar kunder och fler medlemmar.”

Lövånger
Peter Engström
”Som ägarombud vill jag vara
med och verka för att stationen
ska finnas kvar på orten och
för att kunderna ska ha en väl
fungerande station.”
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Norsjö
Anders Björk
”Genom att vara ägarombud vill
jag verka för att få fler medlemmar – gärna yngre – som vill
vara med och engagera sig och
förstå nyttan av kooperation.”

Parkvägen
Urban Karlsson
”Jag gillar kooperation och att
OK Västerbotten är medlemsägt
och jag vill vara med och utveckla stationen att bli ännu bättre
för medlemmar och kunder.”

Robertsfors
Carl-Johan Pettersson
”Den lokala stationen är en viktig mötesplats och jag vill vara
med och värva nya medlemmar genom tillexempel lokala
arrangemang.”

Solbacken
Erik Brännström
”Som entreprenör är jag van att
driva frågor från idé till verklighet och med stor erfarenhet av
försäljning och livsmedel har jag
mycket att bidra med.”

Storuman
Ginna Härgestam
”Stationen i Storuman är en viktig del av samhället och därför
vill jag fortsätta arbeta för att
utveckla en modig förening som
vågar tänka framåt.”

Sörböle
Ludwig Eriksson
”Jag vill hitta nya kreativa lösningar och skapa engagemang
lång utöver stationsområdet. Att
öka medvetenheten om fördelarna med en medlemsägd förening
och den unika möjligheten att
påverka.”

Teg
Krister Ruth
”Jag gillar det kooperativa medlemsägandet där vinsten går tillbaka till medlemmarna och som
ägarombud vill jag jobba med
kundaktiviteter och sponsring.”

Ånäset
Hans Eliasson
”Som ägarombud vill jag jobba
aktivt med stationen för att få
fler personer att se nyttan av
medlemsskapet och gå in som
medlemmar.”

Vindeln
Thomas Hedman
”Det viktigaste för en kooperativ
verksamhet är att ha medlemmar som är engagerade och,
som jag, brinner för att kvar
stationen på orten.”

Vilhelmina
Kenth Löfgren
”Som ägarombud är jag stolt över
att vara en i kooperativet! Min målsättning är bland annat att stötta
den lokala stationen och få fler att
förstå finessen med den kooperativa idén och därmed bli medlemmar
i OK Västerbotten.”

Åsele
Gerhard Sansell
”Jag vill ge våra medlemmar personlig service utöver det vanliga
och verka för att stationen har
det sortiment och tjänster som
medlemmarna på orten behöver.”
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