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Rödmarkerad text ny!

Sveriges Konsumenter i Samverkan – ett av de två 
konsumentparaplyerna i Sverige hotas nu av konkurs - Ansökan 
om företagsrekonstruktion är nu inlämnad för att kunna rädda 
organisationen från nedläggning - men går inte att genomföra.

Åberopande senaste brevet daterat 20110613 med samma rubrik samt ett 
antal brev bl a de senaste två daterade 20110509 och 20110518, som vi 
fortfarande inte fått något svar på, kan vi meddela att den ansökan vi sänt 
in till Tingsrätten om en ansökan om företagsrekonstruktion enl Lag 
(1966:764) inte går att genomföra bl a då Tingsrätten och även 
Ackordscentralen är tvivlande på att detta förfarande kan tillämpas för en 
ideell förening.

Konkursförhandling kommer nu att ske den 1 juli om inget görs för att Skatteverket drar 
tillbaka sin ansökan. I nuläget behöver en insättning på c:a 150 000 göras eller annan åtgärd 
som kan få dem att dra tillbaka konkursansökan. Målet har nr K  1446-11 och vårt 
organisationsnummer 833200-7569.
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Det är skatteverket som står för begäran om att sätta oss i konkurs för c:a 150 000 kronor och 
det ironiska är att i så fall förlorar staten dessa pengar. Skulle man hitta en annan lösning där 
"någon" kan få skatteverket att dra tillbaka begäran och det skulle kosta 150 000 är inte 
pengarna förlorade utan väl använda för att återuppbygga vår organisation efter misshandeln 
från förr-förra s-regeringen samt tre års godtycklig behandling från Konsumentverkets sida 
(se bilagorna).

Handlingsutrymmet skulle då räddas och återuppbyggnadsarbetet skulle hinnas med och 
avsikten är ju att snarast utveckla organisationen med ett antal andra organisationer som inte 
känner sig bekväma med att gå in under Sveriges Konsumenter, men kan tänka sig att 
"samverka" i en partipolitiskt fristående konsumentorganisation/paraply.

De kortfristiga skulderna uppgår till runt 500 000 kronor och kanske skulle man kunna 
förhandla om de 350 000 (förutom skatteverkets 150 000) men det rör sig ju om i förhållande 
till vad Sveriges Konsumenter fått ut under motsvarande period c:a 20 000 000, obetydliga 
medel, så det kanske inte är den lämpligaste vägen. För att bygga upp igen, få igång vårt 
Stockholmskontor behövs dessutom mellan 1 och 2 miljoner men det är ju saker som närmare 
behöver diskuteras, hur och med vilken takt. Det viktiga i nuläget är att förhindra konkursen. 
Har svårt att acceptera att en organisation fristående från särintressen verksam i mer än ett 
decennium ska behöva avvecklas för en så liten summa.

Med hopp om snabbt agerande

Bengt Ingerstam 
Bengt Ingerstam

Tidigare text hänger kvar här :

Skatteverket hotade med ansökan om konkurs för ett krav på c:a 130 000 kronor. Genom 
tidigare korrespondens vet ni redan att det rör sig om relativ små summor, för en organisation 
som verkat i 25 år, byggt upp en omfattande informationsbank (nära 10 000 dokument) på 
hemsidan för information i första hand till konsumenter, dessutom medverkan på Facebook 
med 1350 vänner + 600 medlemmar (större än Konsumentföreningen i Stockholm och även 
Sveriges Konsumenter, samt ett stort antal unika besökare på hemsidan och även i bloggen.

Med tanke på den utredning som just tillsatts av konsumentminister Birgitta Ohlsson, 
om stödet till konsumentsidan, tycker vi det är minst sagt olämpligt att just nu behöva 
lägga ner verksamheten. Dels eftersom man strävar efter en bättre effektivitet av stödet 
till konsumenterna och en modernisering av informationen till dessa, dels därför att det 
verkligen behövs ett stort arbete från de ideella organisationerna för att nå ut på annat 
sätt än myndigheter och konsumentvägledning (viktigt vem som är avsändaren) och för 
att utveckla ett mer förebyggande arbete för att både nå en hållbarare konsumtion och 
mera tuffa och medvetna konsumenter, som lär sig ”rösta med fötterna”.

Dessutom är det inte vi som gjort ett dåligt jobb, utan vi har 
drabbats av i första hand politiska manövrer (2006) och 
sedermera under Alliansregeringen ett regelverk som inte var i 
alla punkter genomtänkt och ”tillät” Konsumentverket att 
godtyckligt bokstavligen fälla oss som organisation. Det har gällt 
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småsaker och tyckande som inte finns stöd till i reglerna, utan att 
någon reaktion eller åtgärd gjorts från 
regeringen/departementen. Inte heller fanns möjligheter till att 
överklaga.

Det mest allvarliga är att förr-förra konsumentministern kunde påbörja slakten av vår 
organisation 2006 utan andra beslut än sina egna och bara bestämma sig för att satsa på ”EN 
starkare konsumentrörelse”. Med en monopolisering uppnår man inte detta men med minst 
två organisationer täcker man in ett större område samt håller varandra vakna. Men det låg 
mera bakom! Beslutet som uppgavs vara ”beslutat av den politiska ledningen” omfattade även 
att vår organisation inte längre skulle arbeta med standardiseringsfrågor, som vi tidigare hade 
uppmanats att göra, (i kontraktet med departementet bara året innan när de 1 200 000 
kronorna beviljades och fick oss att bygga ut kontoret i Stockholm och anställa ett antal 
personer, bl a en tilltänkt generalsekreterare, ekonomiansvarig samt sekreterare med 
webansvar – som vi nu satt fast med – känns som ett sort svek och att vi blivit inlurade i 
något och nu satt vi fast, när pengarna ströps. Vi tolkar det som ett försök till avrättning.) 
utan enbart Sveriges Konsumentråd skulle sköte detta och fick då över de 600 000 kronorna 
som man fråntog oss. Även folk från Konsumentverket var inblandade i frågan och hade 
verkat för att vi inte skulle fortsätta att delta, vår insyn var inte bekväm, då fördelningen av 
stora summor behandlades inom SSR:s konsumentråd och vår representant ifrågasatte ibland 
fördelningen. Man har även fortsättningsvis haft svårt att hitta folk för det arbetet och vår 
representant, civilingenjör, var knappast okvalificerad, men kanske var det obekvämt med 
insyn. 

I samband med denna ”överflyttning” kryddades ”stödet” med ytterligare 1 000 000 kr utan 
annat motiv än att stärka den organisation det nu var fråga om, dessutom strax före valet. 

Innan valet hanns det även med att förflytta tidningen Råd & Rön till Sveriges 
Konsumentråd, också ett enkelt beslut mellan dåvarande konsumentminister och GD på 
KOV, utan några formella och offentliga åtgärder.

Ett annat argument som vi i otaliga brev påtalat är olämpligheten att skapa ett monopol med 
”traditionella” folkrörelser i spetsen, LO, PRO, ABF och även i början var 
Konsumentkooperationen med, faktiskt som en av initiativtagarna. Vi har påtalat i 
korrespondensen att det finns ett stort antal folkrörelser som inte får plats i en sådan 
konstellation, som kanske inte känner sig bekväma under ett paraply dominerat av en 
fackförening och partipolitiskt närliggande organisationer och att det därför borde finnas 
åtminstone ett paraply till, för de som inte anser sig vara partipolitiskt anknutna och har 
nämnt att vi har en del diskussioner pågående..

Är vi där nu kanske, med ett konsumentmonopol på den ideella sidan, just nu när nya 
idéer börjar utredas? Måste en 25-årig konsumentorganisation skrotas just nu och 
därmed saknas om det anses av behovet att skapa fler i st f att monopolisera den ideella 
sektorns inblandning och inflytande? Blir detta ett faktum är det tvivelaktigt om 
någonsin någon annan skulle ge sig på försöket att starta upp en ”konkurrent” till ”den 
enda som finns kvar”? Det verkar som att vissa politiska krafter är för starka, även för 
Alliansen!

Vad värre är, är frågan om på vilka premisser Konsumentverket lyckats avslå alla våra 
ansökningar, inklusive direkta projektansökningar. Nyordningen efter Alliansens tillträde 
med överlåtandet till KOV av medelfördelningen till konsumentorganisationer och 
organisationer som verkar på konsumentområdet, var inte helt lyckad och inte i detalj 
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genomtänkt, när sådana tolkningar kan tillåtas som KOV gjort under tre år i följd. Dels är det 
principiellt fel att ett verk som bevakar sin egen situation på konsumentområdet ska dela ut 
pengar till organisationer som kan uppfattas som konkurrerande. Dels att behandla rena 
konsumentorganisationer, som inte lever på andra frågor, med ett årligt ansökningsförfarande 
där beslut meddelas i början av verksamhetsåret när man sitter med lokaler och personal som 
så godtyckligt kan hamna i kris. Dels att beslut inte går att överklaga.  Dessutom har KOV 
haft överseende med att bidrag inte skulle utdelas till kommersiella organisationer och att 
bidragstagande organisationer inte skulle få ha vinstgivande verksamhet (vilket också borde 
omfatta ev dotterbolag!)

För ”renodlade” konsumentorganisationer krävs en annan hantering och med mera långsiktiga 
beslut och minst tre års framförhållning. Det minsta man kan begära är att regeringen beslutar 
om vilka organisationer som uppfyller kraven på en allmännyttig och etablerad organisation 
(som t ex accepteras inom Consumers International samt EU). I den utredning som förr-förra 
regeringen tillsatte (S) föreslogs just att Sveriges Konsumentråd och vi Sveriges Konsumenter 
i Samverkan skulle anses som sådana och att ekonomiskt bidrag skulle utgå med lika stora 
belopp till båda. Men den utredningens förslag kom visst inte så långt i verkligheten. Men 
underlaget och förslaget fanns till en betydligt bättre hantering av konsumentområdet.

Det mest horribla i ärendet är att en myndighet, KOV, kan åberopa petitesser, ett saknat 
registreringsbevis och kallt avrätta en 25 år gammal organisation. Det är godtycklig tolkning 
utan stöd i regelverket och brist på vilja till något som helst samarbete. KOV hade fått i 
uppdrag att bereda och fördela, inte hitta oväsentligheter och avrätta. Inte ens i en 
domstol utmäts så drastiska straff för en bagatell. En myndighet ska inte kunna skapa 
så dramatiska och katastrofala konsekvenser utan att ta i beaktande vilka konsekvenser 
deras beslut får. Något stöd i förordningen finns inte heller för så drastiska beslut. Nu 
hör det till saken att året efter tog man bort kravet på att sända in registreringsbeviset 
från skatteverket, då det var ”lite väl byråkratiskt”, man hade ju ändå utdraget från 
skattekontot, som visar att vi var registrerade som arbetsgivare. Dessutom hade vi per 
fax (kopia bifogas) informerat att skatteverket skulle skicka det direkt till KOV. 

Något gick fel, vi vet inte vems fel det var, men inte vårt i alla fall. Att man då, vetande 
om att det skulle komma direkt, inte ens orkade lyfta på luren och informera oss om att 
det inte kommit, uppfattar vi som ren ovilja till att medverka till ett tillrättaläggande, 
utan i stället bara byråkratiskt avslå hela vår ansökan och fälla oss som organisation för 
framtiden. Ordspråket att ”liten tuva stjälper ofta stort lass” blir besannat men det är 
knappast så det ska gå till eller avsett när regeringen delegerat utdelningen av stöd för 
konsumentorganisationer och organisationer verksamma på konsumentområdet. Inga 
instruktioner har getts om att använda ”sin byråkratiska” makt och ställa till sådana orimliga 
konsekvenser. Tveksamma tolkningar skedde även åren efter, vilket framgår av dokumentet 
om hur KOV behandlat våra ansökningar.

Sammantaget har förr-förra s-regeringen begått felaktigheter och enligt vår bedömning utövat 
rent ministerstyre i försöken att skapa ett monopol på konsumentområdets ideella sektor. Det 
är ett antal delbeslut som sammanfaller och här började man den systematiska avvecklingen 
av vår partipolitiskt oberoende organisation. Vad vi nu beklagar är att tillträdande 
Alliansregeringen inte uppmärksammat detta utan i stället med nya rutiner överlåtit till KOV 
att ”sköta om” fördelningen av pengar till verksamma inom området, dock inte med 
avsikterna eller direkta instruktioner att KOV skulle kunna utöva ”domstolsrutiner” och 
upprepat fortsätta att med petitesser och sin egna tolkning eliminera en av de två 
konsumentorganisationerna. 
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I ett otal brev har vi tagit upp frågan om det verkligen var Alliansens avsikter att 
medverka till en monopolisering med stark övervikt av partipolitiskt färgade 
organisationer i ”paraplyet” och även om Alliansregeringen kunde låta det få ske som 
länge varit på gång, en total nedläggning av den andra paraplyorganisationen som inte 
har några specifika partiinfluenser bakom. 

Vi beklagar att det har varit så svårt att få frågorna belysta och att något skulle kunna ändras 
och speciellt att vi ännu inte fått till en dialog efter våra senaste två brev. Nu har visserligen 
en ny konsumentminister utsetts och placerats nära statsministern och t o m tillsatt en 
välbehövlig utredning om stödet till konsumenterna och en utveckling av 
konsumentinformationen, så vi får mera medvetna konsumenter som kan ”rösta med 
fötterna”.

Tyvärr kan vi inte avvakta vad den utredningen kommer fram till men det skulle 
förvåna oss om inte många bra förslag kommer fram så vi får ett större deltagande i 
samhällsutvecklingen från konsumenterna allmänt sett. 

Vi skulle ju kunna medverka med information och arbete både för bättre hälsa och mindre 
kostnader i sjukvården, bättre hushållning med resurserna till gagn för både miljö och klimat 
och uthålligheten och definitivt till förbättringar i folks privatekonomi genom att vara mera 
upplysta och informerade. Budskapet som kommer från fristående organisationer tar man 
lättare till sig än information ”från ovan”, d v s från verken och myndigheterna. 

Alltså borde inte en konsumentorganisation avvecklas just nu när man ska komma 
fram till hur man ska förstärka ”konsumentinformationen”, dessutom blir det nog i 
stort sett omöjligt att starta upp något nytt och utmana ”monopolet” när 
styrkeförhållandet så drastiskt eventuellt  förändras.

Vi kan bara konstatera att vi inte har brustit i att göra regeringen uppmärksam på vad 
som ställts till tidigare och vad de nya rutinerna och regelverket också bidragit till, 
innebärande att vi har hamnat i den situationen som vi nu har, och vad godtyckligheter från 
KOVs sida har inneburit.   

Insatser måste nu komma från regeringens sida för att förhindra dels uppkomsten av denna 
monopolsituationen och dels för att inte bli av med en redan inarbetad och etablerad 
organisation som lätt kan sättas i full operativ funktion och som kommer att behövas när nya 
utredningen blir klar. Belopp som vi tidigare framfört är inte i nuläget tillräckliga och tiden 
börjar bli knapp för att komma ikapp och vara i stånd att eventuellt drista oss att söka de nya 
bidragen via KOV i höst. Det är viktigt att hålla i minnet att under dessa tre år har den andra 
organisationen fått närmare 20 miljoner kronor och driver två vinstgivande bolag (som enligt 
regelverket inte skulle kunna accepteras. Allvarligare än att ett registreringsbevis hamnat på 
avvägar).  Det är också brådskande att få in nytt folk som snabbt kan ta över, då undertecknad 
av åldersskäl behöver dra sig successivt tillbaka. 

Andra lösningar måste nu till och vi inväntar snarast en närmare dialog om hur problemet ska 
lösas. Summor är ju inte absoluta under en rekonstruktion. Utan medverkan från regeringens 
sida ser vi inga möjligheter till att undvika de icke önskvärda följderna, som vi inte tror att 
regeringen heller skulle önska bli ett faktum eller ske.

Med hopp om en snabb kontakt 

Sveriges Konsumenter i Samverkan
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Bengt Ingerstam
Bengt Ingerstam
ordförande

Bilaga kopia av fax till KOV om registreringsbeviset från Skatteverket
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