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HSB Göteborg är en bostadskooperativförening inom HSB- 
rörelsen som ägs och styrs av cirka 75 000 medlemmar. 
HSB   Göteborgs uppdrag är att:
l  skapa boenden som är vackra, trygga, funktionella, prisvärda 

och hållbara. Verksamheten ska kännetecknas av effektivitet 
och bedrivas med största respekt för de boende.  

l  erbjuda föreningarna värdeskapande tjänster genom tät 
kunddialog och god överblick. En bostadsrättsförening i HSB 
har god framförhållning i sin ekonomiska planering. Medlem-
marna är välinformerade och känner trygghet i sin boende-
ekonomi. Husen är välskötta, där finns en omsorg om husen 
och miljön runt omkring.

l  understödja och uppmuntra bostadsrättsföreningarna i deras 
arbete med boendegemenskap i föreningen.

l  äga och förvalta hyresfastigheter i områden som efterfrågas 
av föreningens medlemmar. 

Föreningsstyrningsrapporten beskriver HSB Göteborgs efterlev-
nad av HSBs gemensamma styrdokument; HSBs kompass, HSBs 
kod för föreningsstyrning samt Hantering av HSBs varumärke. 
De tre styrdokumenten är en gemensam överenskommelse som 
underlättar vår samverkan och håller samman organisationen 
under det gemensamma varumärket.

HSBs kompass – vägen mot det goda boendet
Innehåller vision, uppdrag och strategier med övergripande 
nyckeltal. Kompassen syftar till att underlätta för HSB-förening-
arna att driva sina verksamheter, samverka och lära av varandras 
goda exempel. HSBs kompass ligger till grund för HSB Göteborgs 
verksamhetsplanering.

HSBs kod för föreningsstyrning
Utgör ett verktyg för att säkerställa en öppen och genomlyst 
organisation där varje medlem som så önskar ska ha insyn i 
verksamheten och möjlighet att påverka. HSBs kod för förenings-
styrning ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlemmarna 
så hållbart och effektivt sätt som möjligt.

Hantering av HSBs varumärke
Anger hur HSB-organisationen ska stärka, tydliggöra, utveckla och 
vårda det gemensamma varumärket effektivt och enhetligt samt 
säkerställa att HSB följer lagar och regler inom marknadsrätt.  

HSB Göteborg följer styrdokumenten HSBs kompass, HSBs kod 
för föreningsstyrning och Hantering av HSBs varumärke.

HSBs kod för föreningsstyrning 
HSBs kod för föreningsstyrning, ”Koden”, är utformad särskilt för 
HSB och utgår från Svensk Kooperations ”Svensk kod för styrning 

av kooperativa och ömsesidiga företag”, de kooperativa princi-
perna och HSBs kärnvärderingar. För att ytterligare främja det 
kooperativa och ömsesidiga företagandet och företagen i Sverige 
har Svensk Kooperation utarbetat Svensk kod för styrning av 
kooperativa och ömsesidiga företag. Svensk kooperations kod är 
gemensam och branschöverskridande och ska kunna tillämpas av 
kooperativa och ömsesidiga företag med olika storlek, organisa-
tion och verksamhet.  

HSB har sedan 2008 arbetat efter en egen kod. I samband med 
lanseringen av Svensk Kooperations kod beslutades att uppda-
tera HSBs kod för föreningsstyrning med Svensk kooperations 
kod som paraply. Vissa anpassningar har gjorts i förhållande till 
Svensk kooperations kod.  HSB Riksförbunds årsmöte 2020 be-
slutade att fastställa en ny HSBs kod för föreningsstyrning. Den 
nya koden började gälla 1 januari 2021.

Syftet med Koden är att den ska utgöra ett internt verktyg för 
att säkerställa en öppen och genomlyst organisation där varje 
medlem som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet 
att påverka samt främja medlemsdialogen. Koden ska också 
bidra till att HSB för medlemmarna drivs långsiktigt hållbart och 
ansvarsfullt samt styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt 
som möjligt.

Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att 
ange en norm för god föreningsstyrning på en högre ambi-
tionsnivå. HSBs medlemmar ska kunna känna en trygghet i att 
 organisationen styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil, 
hållbar och trygg. 

Koden är uppbyggd på åtta principer, i stället för som tidigare 
mer detaljerade regler. Den årliga rapporteringen ska ske enligt 
principen ”följ och förklara”, i stället för den tidigare principen ”följ 
eller förklara”.

Det innebär att en förening som tillämpar Koden tydligt ska redo-
visa och ge en motivering till på vilket sätt föreningen följer princi-
perna i Koden. I en årlig föreningsstyrningsrapport ska föreningen 
redogöra för hur man tillämpat Koden. Denna föreningsstyrnings-
rapport är den första enligt den nya koden. Rapporten utgår från 
de åtta principerna i HSBs kod för föreningsstyrning. Varje avsnitt 
inleds med själva principens lydelse, och därefter följer en förkla-
ring kring hur principen har följts under året 

Föreningsstyrningsrapporten har inte granskats av föreningens 
revisor och utgör inte en formell del av den finansiella rapporte-
ringen. Föreningsstyrningsrapporten granskas av de förenings-
granskare som blivit valda på HSB Göteborgs föreningsstämma.
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2.1 SYFTE OCH MEDLEMSNYTTA 
Styrelsen ska säkerställa att föreningens syfte, värdegrund och 
strategier utgår från medlemmarnas mening och att föreningen 
långsiktigt levererar medlemsnytta. Styrelsen ska säkerställa att 
föreningen har en öppen kommunikation med intressenter, det vill 
säga medlemmar, kunder, medarbetare, leverantörer/samarbets-
partners och samhället lokalt/globalt, samt lägga fast riktlinjer för 
föreningens uppträdande i samhället och ange vilka regelverk och 
principer som föreningen följer.

HSB Göteborgs verksamhetsidé är att i samverkan med medlem-
marna skapa det Goda Boendet. Syftet med verksamheten är att 
främja medlemmarnas ekonomiska intressen. HSB Göteborgs 
främsta målgrupp är medlemmarna och de som står i begrepp att 
teckna medlemskap samt bostadsrättsföreningarnas styrelser. 
Vår ansvarsgrund vilar på de kooperativa principerna och våra 
kärnvärderingar; Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtan-
ke och Samverkan – ETHOS – som står för förtroende. Att HSB 
Göteborg gör såväl rätt saker som att sakerna görs rätt undersöks 
och stäms av med medlemmarna och övriga intressenter genom 
bland annat:
l Föreningsstämma och medlemsgruppens årsmöte
l Medlems- och kundundersökningar
l Ordförandeträffar
l Utbildningsverksamheten för förtroendevalda och medlemmar
l Medlems- och kundevent

l Fokusgrupper vid tjänsteutveckling
l Löpande kund- och medlemsdialog
l Medarbetarundersökningar och konferenser 

Intressentdialogen ligger till grund för styrelsens årliga strategi-
diskussioner och arbetet med verksamhetsplanen.
Inom de övergripande regler och principer som HSB Göteborg 
förhåller sig till eller har anslutit sig till kan bland andra nämnas 
FNs globala hållbarhetsmål, de nationella miljömålen samt Färd-
planer för fossilfri byggsektor och uppvärmning. Vidare är HSB 
Göteborgs sociala ansvarstagande och samhällsansvar certifierat 
enligt ISO 26000.  

2.2 DEMOKRATISKA PROCESSER 
HSB har demokratiska processer där medlemmarnas mening får 
ett tydligt genomslag. Processerna ska på ett öppet och transpa-
rent sätt främja medlemmarnas medverkan i olika forum och ge 
möjlighet till påverkan och insyn i verksamheten. Medlemmarna 
utser också representanter till de högsta beslutande organen. 
Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera föreningens demokratiska 
organisation och vid behov initiera förändringar.

HSB Göteborg har demokratiska processer där medlemmarnas 
mening får ett tydligt genomslag. Nedan redovisas exempel på 
hur principen tillämpas:
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Medlemsgrupper
Medlemmarna i HSB Göteborg finns representerade i två olika 
medlemsgrupper.

Boendemedlemsgruppen: 
Består av HSB-bostadsrättsföreningar och medlemmar i HSB 
Göteborg som innehar bostadsrätt i HSB bostadsrättsförening.

Medlemsgruppen:
Består av medlemmar i HSB Göteborg som inte innehar bostads-
rätt i HSB bostadsrättsförening.

Fullmäktige
Föreningsstämman är HSB Göteborgs högsta beslutande organ. 
Föreningsstämmans befogenheter utövas helt av fullmäktige. 

Fördelning av fullmäktigeplatser
Fullmäktige utses på följande sätt.

Boendemedlemsgruppen: 
Varje bostadsrättsförening som är medlem i HSB Göteborg väljer 
på sin ordinarie föreningsstämma en fullmäktig och en suppleant 
för varje påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen. I grundtalet 
beaktas bostadsrättsföreningen och bostadsrättslägenheter som 
innehas av medlemmar i HSB Göteborg.

Medlemsgruppen:
Medlemsgruppen väljer på årsmötet en fullmäktige och en supp-
leant för varje påbörjat grundtal medlemmar.

Grundtalet fastställs årligen av HSB Göteborgs föreningsstämma. 
För 2021 fastställdes grundtalet för boendemedlemsgruppen 
respektive medlemsgruppen till 200.

Nomineringar till HSB Göteborgs styrelse och  
övriga förtroendeuppdrag inom HSB Göteborg
HSB Göteborgs medlemmar kan lämna nomineringar till de förtro-
endeuppdrag som utses vid föreningsstämman. Valberedningen 
informerar medlemmarna om hur nomineringsprocessen går till.

Motionshantering
Av HSB Göteborgs stadgar framgår att medlem och fullmäktige har 
möjlighet att inkomma med motioner före januari månads utgång.

Motionerna ska tillsammans med styrelsens yttrande tillställas 
fullmäktige och anslås på hemsidan i samband med kallelsen till 
föreningsstämman.

Information kring hur man skriver en motion och vart motionen 
ska skickas finns på hemsidan.

2.3 MEDLEMMARNAS DELTAGANDE  
I FÖRENINGENS VÄRDESKAPANDE 
Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna 
deltar i föreningens värdeskapande genom två roller, en affärsre-
lation och en ägarrelation. Styrelsen ska säkerställa att dessa re-
lationer är utformade så att de främjar medlemmarnas ekonomi, 
engagemang och lojalitet.

HSB Göteborg har ca 75 000 medlemmar, fördelat på boende-
medlemsgruppen och medlemsgruppen, som deltar i verksam-
hetens värdeskapande på lite olika sätt beroende på vilken del av 
verksamheten som avses och vilken medlemsgrupp man tillhör. 

HSBs normalstadgar
HSB Göteborg har till ändamål att främja medlemmarnas 
ekonomiska intressen. Föreningens verksamhet regleras av 
stadgarna. HSB Göteborgs verksamhet ska bedrivas i samverkan 
med föreningens medlemmar och enligt HSBs normalstadgar för 
bostadsrättsföreningar ska medlemsföreningarna samverka med 
HSB Göteborg.

Affärsrelation
Förvaltningsverksamheten:
En mycket hög andel av medlemsföreningarna nyttjar HSB Göte-
borgs tjänster. Högst är lojaliteten i den administrativa förvaltningen 
där avtal finns med cirka 95 % av medlemsföreningarna. Även avse-
ende teknisk förvaltning, ombyggnadstjänster med mera är lojalite-
ten hög med en växande volym, vilket indikerar att HSB:s leveranser 
uppfattas som värdeskapande. Via bland annat våra fokusgrupper, 
avstämningsmöten och kundundersökningar får medlemsförening-
arna möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.

Nyproduktion och hyresfastigheter:
HSB Göteborg producerar attraktiva bostadsrätter som uppskat-
tas av medlemmarna. Under 2021 var andelen bosparare och 
medlemmar av bostadsrättsköpare i nyproduktionen 57 %. Även 
HSB Göteborgs hyresrätter är mycket uppskattade av medlem-
marna. Via bland annat kund-, medlems- och hyresgästundersök-
ningar samt boendekommittéer i HSB Göteborgs hyresfastigheter 
har medlemmarna möjlighet att påverka verksamheten.

Ägarrelation
Med anledning av coronapandemin genomfördes föreningsstäm-
man den 15 april 2021 digitalt med möjlighet till poströstning. 
Antalet närvarande fullmäktigeombud var 65.

Utöver föreningsstämman finns en rad möjligheter att ur ett ägar-
perspektiv påverka verksamheten. Ett urval av dessa presenteras 
i avsnitt 2.1.
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2.4 FÖRENINGSSTÄMMAN 
Föreningsstämman ska förberedas och genomföras på ett sådant 
sätt att goda förutsättningar skapas för medlemmarna att utöva 
sina medlemsrättigheter. På föreningsstämman ska väljas en 
eller flera personer med uppdrag att granska verksamheten ur 
ett medlemsperspektiv och lägga fram en granskningsrapport till 
föreningsstämman.

HSB Göteborgs ordinarie föreningsstämma hålls normalt i april 
varje år. Så snart HSB Göteborgs styrelse beslutat om datum för 
föreningsstämman läggs information om detta ut på hemsidan. 

På hemsidan ges information om vilka som har motionsrätt, hur 
det går till att skriva en motion, när motionen ska ha inkommit 
samt vart motionerna ska skickas. Senast den 31 januari ska 
motioner ha inkommit. På hemsidan finns även information från 
valberedningen om hur det går till att nominera kandidater till 
olika förtroendeuppdrag inom HSB Göteborg.

Kallelse till årsmötet skickas med post till fullmäktige och publicer-
as samtidigt tillsammans med årsredovisningen, föreningsstyr-
ningsrapporten, föreningsgranskarnas rapport, valberedningens 
redogörelse och förslag, eventuellt inkomna motioner med styrel-
sens yttrande samt övriga stämmohandlingar på hemsidan.

Stämmohandlingarna är utformade så att fullmäktige har möjlighet 
att bilda sig en klar uppfattning om de ärenden som ska behandlas. 

HSB Göteborgs föreningsstämma 2021 hölls den 15 april genom 
mötessystemet Easymeet. Fullmäktige kunde även som alterna-
tiv välja att delta via poströstning.

Protokollet från föreningsstämman finns publicerat på hemsidan.

Föreningsgranskarna redogjorde för sin granskningsrapport.

2.5 VALBEREDNINGEN 
Samtliga val, till styrelse, föreningsgranskare, revisor och till an-
dra förtroendeuppdrag, ska ske transparent och vara förberedda 
genom en strukturerad valberedningsprocess. Valberedningen 
ska också lämna förslag till arvoden och andra ersättningar för 
förtroendevalda. Valberedningar kan förekomma på flera nivåer 
i organisationen och varje valberedning ska ha riktlinjer för sitt 
uppdrag. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, 
tillvarata föreningens och medlemmarnas intresse.
Valberedning utses av föreningsstämman. Beredningen består 
för närvarande av fem ordinarie ledamöter som samtliga har lång 
erfarenhet av föreningsarbete inom HSB Göteborg. För adminis-

trativa göromål – protokoll, kallelser, lokalbokning, dokument-
förvaring etcetera biträds beredningen av en tjänsteman från 
HSB-kontoret.

Valberedningen tar del av styrelsens årliga utvärdering, har konti-
nuerlig kontakt med de valda styrelseledamöterna och genomför 
även intervjuer med såväl styrelseledamöter som vd för att skaffa 
sig en klar bild av hur styrelsearbetet bedrivs. Valberedningen 
driver ett aktivt och självständigt arbete inom ramarna för den 
”Instruktion för valberedningen” som antagits av stämman.

Inför stämman 2021 genomfördes intervjuer med nya styrelse-
kandidater och enskilda möten hölls med styrelsens ordförande, 
vd, styrelsens arbetstagarrepresentanter samt de styrelseleda-
möter som stod i tur att avgå. Styrelseledamöterna Sofie Strempel 
och Dan Jagefeldt tackade nej till att kandidera för omval. Valbe-
redningen föreslog nyval av Jens Axelsson, brf  Gråberget, nyval 
av Anna-Karin Norrman, Medlemsgruppen, samt omval av Lena 
Carlberg, Lennart Löfgren och Emma-Kara Nilsson. Dessa valdes 
därefter på stämman den 15 april.

På valberedningens förslag beslutade stämman den 15 april att 
hemställa att HSB Riksförbund fortsatt skulle utse PwC till fören-
ingens revisor.

Till föreningsgranskare föreslogs omval av Michael Bjärnesjö och 
Kajsa von Oldenskiöld. Dessa valdes därefter på stämman den 
15  april.

Vidare tog valberedningen fram förslag till arvoden för styrelsen 
och föreningsgranskarna som fastställdes av föreningsstämman. 

Valberedningen har följande sammansättning efter 
 föreningsstämman 2021:
l  Pia Eriksson, ledamot och ordförande, född 1958,  

HSB brf Munkegärde i Kungälv.
l  Jörgen Linder, ledamot, född 1945, Medlemsgruppen.
l  Stina-Kajsa Melin, ledamot, född 1946,  

HSB brf Glasblåsaren i Ale.
l  Thomas Andersson, ledamot, född 1945,  

HSB brf Flatön i Göteborg.
l  Kågan Karlsson, ledamot, född 1947,  

HSB brf Lilla Le i Göteborg. 

FÖRENINGSTYRNINGSRAPPORT
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2.6 STYRELSEN 
Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhetens 
komplexitet och omfattning. Styrelsens ordförande leder styrel-
sens arbete och ansvarar för att styrelsen arbetar på ett effektivt 
sätt. Ordföranden ska på ett objektivt sätt främja en öppen debatt 
och konstruktiva diskussioner inom styrelsen. Varje ledamot ska 
agera självständigt och med integritet.

Styrelsen består av 8 stämmovalda styrelseledamöter, 2 ordina-
rie arbetstagarrepresentanter samt 2 arbetstagarsuppleanter.

Styrelsen arbetar utifrån en skriftlig arbetsordning som är före-
mål för årlig översyn.

Under år 2021 hölls 9 styrelsemöten, varav en tvådagars strategi-
konferens den 11–12 november, där även delar av HSB Göteborgs 
ledningsgrupp deltog. Vid detta möte behandlades verksam-
hetsplanen 2022–2024 för att därefter formellt fastställas vid 
styrelsemötet 2021-12-08.

Styrelsen gör årligen en utvärdering av sitt arbete. 2021 genom-
fördes utvärderingen via digital enkät som besvarades enskilt av 
styrelseledamöterna och därefter behandlades vid styrelsemötet 
2021-12-08.

Följande uppgifter kan här lämnas om styrelsens stämmovalda 
ledamöter:

Lena Carlberg, ordförande, född 1964. Utbildad förskollärare.  
Arbetar som förskollärare i Göteborg. Har en flerårig erfarenhet  
av brf-styrelsearbete som styrelseledamot och ordförande i HSB 
brf Skörden i Göteborg. Invald i HSB Riksförbunds valberedning 
2017. Invald i HSB Göteborgs styrelse första gången 2004, utsågs 
till ordförande 2007. Närvarande vid 9 styrelsemöten.

Lennart Löfgren, vice ordförande, född 1950. Har bland annat 
arbetat som projektledare inom Västra Götalandsregionen, vd 
i HSB Södra Bohuslän och chef för nyproduktionen inom HSB 
Göteborg. Invaldes i HSB Göteborgs styrelse 2011. Närvarande vid 
9 styrelsemöten.

Lars Ivarson, ledamot, född 1950. Utbildad civilingenjör. Har 
arbetat som stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs stad och som vd 
för Norra Älvstranden Utvecklings AB. Invaldes i HSB Göteborgs 
styrelse 2010. Närvarande vid 7 styrelsemöten.

Haris Huric, ledamot, född 1985. Utbildad civilekonom. Arbetar 
som ekonomichef på Göteborgs Stad. Invald i HSB Göteborgs 
styrelse 2016. Närvarande vid 8 styrelsemöten.

Emma-Kara Nilsson, ledamot, född 1971. Arbetar som egenföreta-
gare med ljus- och färgsättning. Har tidigare arbetat som pedagog 
och projektledare på Universeum. Är styrelseledamot i HSB brf 
Skytteskogen. Invald i HSB Göteborgs styrelse 2017. Närvarande 
vid 9 styrelsemöten.

Ingrid Bexell Hultén, ledamot, född 1967. Arbetar som egenföreta-
gare inom kommunikation och processledning. Styrelseordföran-
de i brf Betel. Invald i HSB Göteborgs styrelse vid stämman 28 maj 
2020. Närvarande vid 9 styrelsemöten.

Jens Axelsson, ledamot, född 1986. Utbildad arkitekt. Arbetar som 
arkitekt på White Arkitekter AB. Är ordförande i HSB brf Gråber-
get. Invald i HSB Göteborgs styrelse vid stämman 15 april 2021. 
Närvarande på 7 styrelsemöten.

Anna-Karin Norrman, ledamot, född 1970. Utbildad civilekonom 
och sjukgymnast. Arbetar som enhetschef på Ge Blod Göteborg. 
Invald i HSB Göteborgs styrelse vid stämman 15 april 2021. Närva-
rande på 7 styrelsemöten.

Sofie Strempel, ledamot, född 1976. Utbildad advokat och arbetar 
främst med fastighet- och processrätt på Front Advokater där hon 
driver byråns German Desk. Invald i HSB Göteborgs styrelse 2017.
Närvarande vid 2 styrelsemöten. Avgick vid stämman 15 april 2021.

Dan Jagefeldt, ledamot, född 1954. Utbildad energi- och miljö-
ingenjör. Har bland annat arbetat på Miljö- och stadsbyggnads-
kontoret i Lysekil. Ordförande i HSB brf Mollén i Lysekil. Invald i 
HSB Göteborgs styrelse 2009. Närvarande vid 2 styrelsemöten. 
Avgick vid stämman 15 april 2021.

Förutom dessa stämmovalda ledamöter finns i styrelsen arbets-
tagarrepresentanter från såväl Unionen som Fastighetsanställdas 
Förbund. Ordinarie arbetstagarrepresentanter har varit Maria 
Lindqvist, Unionen, närvarande vid 8 styrelsemöten, och Jim 
Westring, Fastighetsanställdas Förbund, t.o.m. mars 2021, när-
varande vid 2  styrelsemöten. Fr.o.m. april 2021 har Lars Hoonk, 
tidigare arbetstagarsuppleant, varit ordinarie arbetstagarrepre-
sentant för Fastig hetsanställdas Förbund och närvarat vid 7 mö-
ten. Suppleanter har varit Julia Bröndum, Unionen, närvarande vid 
3 styrelsemöten och Lars Hoonk, Fastighetsanställdas Förbund, 
t.o.m. mars 2021, närvarande som suppleant vid 2 styrelsemöten. 

FÖRENINGSTYRNINGSRAPPORT
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Fr.o.m. april 2021 har Marcus Oscarsson varit arbetstagarsupple-
ant för Fastighetsanställdas Förbund och närvarat vid 7 möten. 

Följande uppgifter kan här lämnas om vd:
Lars Göran Andersson: Född 1960, utbildad vid Växjö Högskola 
(120 akademiska poäng), med inriktning på informationsteknik. 
Arbetslivserfarenhet: Diverse anställningar inom skogsbruk, 
 arbetsförmedling och försäljning/marknadsföring. Kom till HSB 
1991. Informationsansvarig inom HSB Sydost, kommunikationschef 
och förbundssekreterare HSB Riksförbund, därefter vice vd och 
marknadschef på HSB Göteborg. vd för HSB Göteborg sedan 2007. 

2.7 ERSÄTTNING TILL LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE  
Föreningen 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 sty-
relsen och redovisas i årsredovisningen. Föreningens revisor ska 
granska hur principerna om ersättning till ledande befattningsha-
vare har tillämpats.

Principer för ersättningar till föreningsledningen, det vill säga 
VD och koncernledning, beslutas av styrelsen. Ersättning till 
föreningsledningen ska bestå av fast lön, pension samt övriga 
reglerade ersättningar/förmåner.

Vd:s lön och andra anställningsvillkor beslutas av styrelsen och 
redovisas i årsredovisningens notapparat. Lön och andra anställ-
ningsvillkor för övriga i föreningsledningen beslutas av vd och 
rapporteras till styrelsen. 

Rörliga ersättningar tillämpas inte för någon i föreningsledningen. 

2.8 REVISION, RISK OCH
INTERN KONTROLL 
Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för riskhante-
ring och intern kontroll. Det ska vara anpassat till verksamhetens 
komplexitet och omfattning och vara föremål för årlig utvärdering. 
Styrelsen ska se till att föreningsgranskarna har tillgång till rele-
vant information om verksamheten och ett reglerat samarbete 
med externa revisorer.

Betaltjänst- och inlåningsverksamhet
Föreningen tillhandahåller heltäckande tjänster inom det 
ekonomi administrativa området, i vilken det även ingår hante-
ring av likviditet, placeringar samt att ombesörja betalningar för 
kunders räkning.

Verksamheten riktar sig till juridiska personer och innebär att 
HSB Göteborg tillhandahåller tjänster som bland annat omfattar 
avisering av avgifter och hyror, hantering av leverantörsfakturor, 
löneadministration, lånereskontra, lägenhetsregister, bokföring, 
bokslut, deklarationer samt årsredovisning.

Föreningen är sedan 2008-05-26 registrerad hos Finansinspek-
tionen (FI) för inlåningsverksamhet och sedan 2018 ansluten som 
ombud till HSB Finansstöd AB som är HSB:s gemensamma betal-
ningsinstitut med tillstånd av FI att bedriva betaltjänstverksamhet.

Intern styrning och kontroll
Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för att utforma en 
god intern kontroll. Detta ansvar sker genom att styrelsen årligen 
fastställer en internkontrollplan för att följa upp att kontrollsys-
tem fungerar tillfredsställande inom Föreningens verksamhet. 
Utifrån riskanalys fastställer styrelsen ett antal riskområden som 
ska granskas särskilt under verksamhetsåret. Verksamheten 
analyseras ur olika perspektiv. Föreningens åtgärder utgår från 
ett riskbaserat förhållningssätt.

Risken formuleras som sannolikheten för att fel, misskötsel, 
brister i måluppfyllelse i olika grad ska uppstå. Konsekvens kan 
uttryckas som ekonomiska, mänskliga och verksamhetsmässiga 
konsekvenser för Föreningen eller för den enskilde som kan upp-
stå vid brister i hantering av ekonomi och/eller verksamhet eller 
vid bristande måluppfyllelse. Riskerna analyseras och prioriteras 
och vid behov tas handlingsplaner fram. Uppföljning görs löpande 
och rapporteras tertialsvis till styrelsen.
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Finansiell rapportering och uppföljning
HSB Göteborgs styrelse fastställer årligen en verksamhetsplan 
för de närmaste tre verksamhetsåren. Av denna framgår verk-
samhetsmål, finansiella mål, riskbedömning samt investerings-, 
likviditets-, och resultatbudget för kommande verksamhetsår. 
Föreningen följer löpande upp verksamhetsmål, risk och ekono-
misk utveckling. Fullständiga bokslut och prognoser upprättas 
tertialvis och underställs styrelsen för godkännande.

Föreningsgranskning
I och med nya krav om enbart auktoriserade revisorer i företag 
som bedriver inlåningsverksamhet beslutade föreningsstämman 
2019 att ändra stadgarna för HSB Göteborg och införa fören-
ingsgranskare istället för lekmannarevisorer.  Föreningsgran-
skarnas uppdrag är att granska medlemmarnas rätt till insyn och 
inflytande i föreningen vilket bland annat innebär granskning av 
efterlevnaden av HSBs kod för föreningsstyrning samt gransk-
ning av denna föreningsstyrningsrapport. Föreningsgranskarna 
ska vidare samarbete med revisorn och hitta naturlig avgränsning 
gentemot dennes uppdrag.

Följande föreningsgranskare valdes på föreningsstämman 2021:

Michael Bjärnesjö, brf Tynnered.
Kajsa von Oldenskiöld, brf Vörten. 

Revision 
Den auktoriserade revisorns uppdrag omfattar granskning av 
intern kontroll, förvaltning och granskning av den finansiella infor-
mationen. Den löpande granskningen avseende räkenskapsåret 
rapporteras skriftligt till föreningens styrelse, med företagsled-
ningens kommentarer till iakttagelser och föreslagna åtgärder.

Revisorns revisionspromemoria för bokslutsgranskningen och 
sammanfattning av årets granskning föredras muntligen och 
skriftligen vid styrelsens bokslutssammanträde. Styrelsen bereds 
möjlighet att ställa frågor till revisorerna.  På hösten avser gransk-
ningsrapporten i första hand förvaltning och löpande redovisning. 
Enligt Koden ska styrelsen en gång per år, utan närvaro av vd eller 
annan person från föreningsledningen, träffa föreningens revisor. 
Detta genomfördes i samband med styrelsemötet 2021-12-08 då 
möte hölls med revisor Inger Kollberg, PwC. 

Föreningens uppfattning är för närvarande, att inrättandet av en 
särskild internrevisionsfunktion inte är nödvändig.
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