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Riksbyggens ordinarie fullmäktigesammanträde 2022
Datum
Tid
Plats
1.

2022-05-11
Kl. 10.00-14.00 med paus 10.30-10.50 samt 11.35-13.30
Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm

Fullmäktigesammanträdets öppnande

10063 1.0 1.0

Riksbyggens ordförande Johan Lindholm höll följande öppningsanförande samt förklarade
fullmäktige 2022 för öppnat.
Tack för ordet!
Och välkomna till Riksbyggens fullmäktige!
Och äntligen får vi träffas – på riktigt – efter drygt två år - med pandemi och restriktioner
Det har varit några jobbiga år – men vi har klarat av detta tillsammans – och vi har gjort det med
den äran
Jag skulle vilja passa på att tacka alla inom Riksbyggen – som trots restriktioner – har gjort ett
fantastiskt arbete för att hålla verksamheterna i gång
För det ska ni alla ha en stor eloge!
***
Idag samlas vi för att genomföra Riksbyggens fullmäktige – en demokratisk höjdpunkt – som vi ska
vara väldigt stolta över
Samtidigt ska vi komma ihåg - att det är långt ifrån alla - som kan ta demokratin för givet
I vår omedelbara närhet – i Ukraina – kämpar människor för sin rätt - att få leva i fred och frihet
Låt mig vara väldigt tydlig - Ukrainas och dess befolknings sak - är också vår sak
Våld och tyranni - måste få ett omedelbart slut
Ingen - någonstans i världen - ska ha eller få ta sig makten att krossa människors rätt - till sina
rättigheter och drömmar
Tillsammans slår vi tillbaka - och förpassar förtrycket till den historiska sophögen
För vi vet - Folkens längtan efter frihet kan icke nedslås med våld
Den kommer att leva och den kommer till sist att segra
***
Jag är en stolt förbundsordförande för Byggnads och styrelseordförande för Riksbyggen
Byggnads är också största ägare av Riksbyggen
Vi är naturligtvis inte ägare för skoj skull – även om det är roligt med samhällsbyggande
Byggnads har en lång tradition – av att vara en drivande part inom bostadsfrågorna
Och vi är det av den enkla anledningen - att vi är övertygad om att rätten till en bostad också är en
social rättighet
Och då vill vi vara med och göra skillnad - och visa på att byggandet och förvaltandet - alltid
måste ske med den vanliga människan för ögat
För en sak är säker – bostadsfrågorna är i högsta grad politiska
Och det finns utmaningar att ta tag i – och för politiken att fatta beslut om
Låt mig ta upp några bostadspolitiska utmaningar
***
Av Sveriges 290 kommuner har 240 bostadsbrist
Enligt Boverkets beräkning av byggbehovet - behövs cirka 60 000 nya bostäder årligen - till och
med 2030
Den enda rimliga målsättningen är att förverkliga detta byggbehov
Att inte klara bostadsförsörjningen - är att skapa problem i hela samhället
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Unga står i långa bostadsköer - och familjer bor trångt i segregerade områden
Äldre kan inte lämna stora bostäder - när kön till äldreboendet blir för lång
EBO-lagen - som har inneburit att nyanlända ges ersättning för att bosätta sig där de själva vill har fördjupat segregationen - och försämrat den offentliga kontrollen över integrationen
Det behövs en nationell planering och styrning
Det är helt avgörande att den typ av bostäder som behövs – men som marknaden inte är tillräckligt
intresserad av – också byggs
Miljonprogrammen måste renoveras - utan att privatiseras eller med höjda hyror som följd
Investeringsstödet för hyresrätter måste fortsatt öka
Staten bör också upprätta system - som kan garantera förmånliga krediter för nybyggnationer och
renoveringar - som samhället behöver men som marknaden ratar
Listan kan göras lång
En sak kan jag konstatera – problemen kommer inte att lösas av sig själv
Det behövs politiska beslut – och det behövs nu!
***
Jag har tidigare nämnt att bostaden är en social rättighet – och det är också min absoluta
övertygelse
Många gånger - så pratar vi om behovet - av att kunna efterfråga en bostad – och att vi måste ge
ungdomar möjlighet - att ta lån till första lyan
Och här har regeringen tagit emot betänkandet ”Startlån till förstagångsköpare av bostad”
Och det är självklart viktigt att ungdomarna får chansen - att komma in på bostadsmarknaden
Men det grundläggande felet - är att bostaden- nu är en del av en marknad - i sin helhet
Nu måste man många gånger ha en tjock plånbok - för att kunna efterfråga en bostad – både
hyreslägenheter som bostadsrätter
Det går inte att låta bostaden fungera - som i vilken marknad som helst – om man samtidigt menar
att bostaden är en rättighet
Det är därför vi måste få till en ny bostadspolitik - som utgår ifrån att bostaden är en social
rättighet
Jag är övertygad om att vår bostadsminister inser detta – och att vi kommer att få se flera olika
politiska initiativ framöver
***
Jag skulle vilja ta en stund för att prata om Byggnads klimatpolitiska program - för en klimatsmart
och hållbar byggbransch
Vi presenterade programmet för några veckor sedan och vi har döpt den till världens viktigaste
bygge – och det är precis vad det handlar om
Det har länge funnits en uppfattning om - att man behöver välja mellan å ena sidan tillväxt och
jobb – och å andra sidan att värna om miljön och klimatet
I dag vet vi att de här två delarna inte står emot varandra - utan snarare går hand i hand
För Byggnads och Byggnads medlemmar – men även för Riksbyggen - är det självklart att vara
engagerade i arbetet mot klimatförändringarna
Vi står beredda att göra jobbet - och vi ser stora möjligheter - för nya jobb genom
klimatomställningen
Det är inte många som känner till det - men byggbranschen står idag för 20% av landets
klimatsutsläpp
Att det inte redan gjorts betydligt mer - för att sätta fokus på branschens klimatansvar - är
egentligen ganska märkligt
Ska vi lyckas i våra klimatambitioner - måste vi börja nu
Som fackförbund ser vi med tillförsikt - på den helt nödvändiga klimatomställningen – som både
branschen och samhället står inför
Det är en ödesfråga - för såväl oss - som framtida generationer
Samhällets klimatomställning i sig är - som sagt - ett gigantiskt byggprojekt
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Det handlar om allt från renovering och klimatanpassning av befintliga bostäder - till nödvändiga
infrastruktursatsningar
Byggbehovet kommer att vara stort
Men ska Sverige och byggbranschen nå sina klimatmål - krävs också ordning och reda på
arbetsmarknaden - och en välfungerande arbetsmarknads- och utbildningspolitik
Dessa frågor hänger ihop för ett lyckat klimatarbete
Tar man det ansvaret - går både byggbransch och klimatarbetet - en ljus framtid till mötet
Lämpar man över det på någon annan - kommer skulden till kommande generationer - aldrig att
sluta växa
Så det är helt enkelt dags att börja nu
Och jag både tror och hoppas att Byggnads klimatpolitiska program – ska vara en bra grund för
byggbranschens klimatarbete
För det är bara tillsammans - som vi kan bygga en klimatneutral - rättvis och hållbar ekonomi
Och det är bara tillsammans - som vi kan ta oss an världens viktigaste bygge
***
Riksbyggen är en förening som tål att vara i ständig förändring
Det är till och med så att vi välkomnar och gillar - att utmanas och förändras
Under det föregående året - så har vi verkligen gjort skillnad som samhällsbyggare
Vi har flyttat fram våra positioner – och visat att vi är en stark och viktig aktör i bostadsbyggande
och i fastighetsförvaltning
Vi har 300 kontor och verksamheter - på mer än 430 orter över hela landet - som varje dag visar
att vi spelar roll
Vi förvaltar mer än 100 000 hyreslägenheter och bostadsrätter - och vi betyder mycket - för
tusentals hyresgäster och bostadsrättsägare runt om i Sverige
Vi är mer än 20 000 förtroendevalda och drygt 3000 anställda - som är ryggraden i Riksbyggenoch som bär Riksbyggens värderingar - och är grunden för våra framgångar
Och gör det med utgångspunkt i våra viktiga värdeord - Långsiktighet – Trygghet – Samverkan och
Nytänkande
Vi ska också komma ihåg att vi är ett kooperativt företag
Kooperation betyder samarbete - och kombinerar demokrati - med affärsutveckling och socialt
ansvarstagande
Det unika med den kooperativa företagsformen är att företaget ägs av de som berörs av
verksamheten - att det styrs demokratiskt - och att vinsten går tillbaka till medlemmarna
Det är detta som gör Riksbyggen till en så unik och viktig del - av Sveriges bostadsförsörjning
Det ska vi vara stolta över och förvalta inför framtiden!
***
Avslutningsvis - vi står inför många utmaningar om vi ska klara att bygga bort bostadsköerna och
får ordning på klimatet
Och jag är stolt över att Riksbyggen är en viktig aktör i detta sammanhang
Vi är beredda att ta oss an framtiden – vi är bättre röstade än på länge
Jag ser mycket fram emot - att få göra denna resa - tillsammans med var och en i Riksbyggen
Med dessa ord - förklarar jag Riksbyggens fullmäktige för öppnat!
2. Fastställande av dagordning
Johan Lindholm föreslog en justering av dagordningen då val av protokolljusterare fallit bort i den
dagordning som sändes ut tillsammans med kallelsen, vidare fick omflyttningen av punkterna i
dagordningen så att dagordningens fastställande behandlades som punkt 2 till konsekvens att de
följande punkterna omnumrerades. Bilaga1.
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Fullmäktige beslutade:
att

Fastslå dagordningen med föreslagna justering.

3.

Val av ordförande för sammanträdet, två protokolljusterare samt anmälan av
protokollförare

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog förslag till ordförande samt protokolljusterare.
Fullmäktige beslutade:
att
att

till ordförande för sammanträdet välja Leif Nysmed.
till protokolljusterare utse Håkan Ax och Morgan Nyberg

Mötesordförande anmälde Sofia Berg Horner som protokollförare.
4.

Fastställande av röstlängd

Sofia Berg Horner redogjorde för hur röstlängden upprättats. En förteckning hade upprättats utifrån
fullmäktigeledamöternas anmälningar till fullmäktigesammanträdet, mot vilken de prickades av vid
inträdet till sammanträdeslokalen, bilaga 2. Förteckningen upptog 86 personer.
Fullmäktige beslutade:
att
5.

fastställa den avprickade förteckningen omfattande 86 ledamöter som röstlängd.
Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning.

Sofia Berg Horner redogjorde för hur sammanträdet utlysts och för stadgarnas krav. Kallelse till
årets fullmäktigesammanträde sändes ut till de anmälda fullmäktigeledamöterna via e-post den 27
april.
Fullmäktige beslutade:
att
6.

fullmäktigesammanträdet utlysts i behörig ordning.
Fastställande av arbetsordning

Sofia Berg Horner föreslog en justering av arbetsordningen, bilaga 3, så att stipendieutdelningen
för Riksbyggens jubileumsfond Den goda Staden skedde efter fullmäktiges avslutning samt att We
Effect presenterade sin verksamhet i samband med att fullmäktige ajournerades för lunch. Vidare
föreslogs rutiner för att begära ordet och framställa yrkanden under sammanträdet.
Fullmäktige beslutade:
att

fastställa arbetsordningen.

Mötesordföranden informerade att alla inlägg skulle ske ifrån talarstolen och föregås av att man
skriftligen begärt ordet samt att alla yrkanden även skulle lämnas in skriftligt till ordföranden.
Fullmäktige ajournerades.
_________________________________
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Paus i fullmäktige 10.30-10.50. Bostadsminister Johan Danielsson höll ett anförande.
_________________________________
Fullmäktigesammanträdet återupptogs.
7.

Styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret

Vd Johanna Frelin redogjorde för Riksbyggens verksamhet under det gångna året och styrelsens
redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret, Års- och hållbarhetsredovisning 2021 bilaga
4. Vd:s presentation bilaga 5.
Fullmäktige beslutade:
att

med godkännande lägga styrelsens redovisningshandlingar för det gångna räkenskapsåret till
handlingarna.

8.

Revisorernas berättelse

Auktoriserade revisorn Magnus Thorling, PwC, föredrog revisorernas berättelse, sid 95-97 bilaga
4.
Fullmäktige beslutade:
att

med godkännande lägga revisorernas berättelse inklusive granskningen av
hållbarhetsredovisningen till handlingarna.

9.

Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 2021

Mötesordföranden föredrog balans- och resultaträkningen för koncernen, sid 63-64 bilaga 4, samt
moderföreningen, sid 67-68 bilaga 4.
Fullmäktige beslutade:
att

fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen samt för moderföreningen,
varvid noteras att koncernens balansräkning omsluter 14 791 942 000 kr och
moderföreningen 13 592 603 000 kr.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Mötesordföranden redogjorde för att revisorerna i sin revisionsberättelse, sid 95-97 bilaga 4,
tillstyrkt att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret. Vidare påpekande mötesordföranden att de fullmäktigeledamöter som tillika är
styrelseledamöter enligt lagen om ekonomiska föreningar inte får delta i beslutet om ansvarsfrihet.
Fullmäktige beslutade:
att

bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2021.
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Det antecknas att de ledamöter som under verksamhetsåret tillhört Riksbyggens styrelse inte deltog
i beslutet om ansvarsfrihet.
11.

Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt
balansräkningen

Mötesordföranden föredrog styrelsens förslag, sid 62 bilaga 4, till disposition av till förfogande
stående vinstmedel om totalt 5 679 029 513 kr enligt följande:
Utdelning, 48 kr per andel
Balanseras i ny räkning

85 308 672 kr
5 593 720 841 kr

Fullmäktige beslutade:
att

disponera föreningens vinstmedel enligt styrelsens förslag.

12.

Bestämmande av arvoden åt styrelse, ersättare, revisorer och valberedning

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag till
arvode åt styrelseledamöter, ersättare och revisorer i enlighet med bilaga 1 till Valberedningens
rapport bilaga 6.
Arvoden till förtroendevalda inom Riksbyggen har sedan en längre tid tillbaka beräknats som del
av aktuellt inkomstbasbelopp. Det föreslogs att arvoden ska utgå enligt oförändrad arvodesprincip
och därmed räknas upp med förändringen i inkomstbasbeloppet.
Vd Johanna Frelin föredrog styrelsens förslag till arvode för valberedningen. Även för
valberedningen föreslogs att oförändrad arvodesprincip ska tillämpas. För 2022 föreslogs därmed
ett fast arvode på 0,1 x inkomstbasbeloppet vilket motsvarar 7 100 kr, och ett rörligt arvode vid
tjänstgöring med 0,04 x inkomstbasbeloppet per sammanträde vilket motsvarar 2 840 kr.
Fullmäktige beslutade:
att

arvode till ordföranden, styrelseledamöter och dess ersättare samt revisorer och dess ersättare
ska utgå enligt valberedningens förslag,

att

arbetstagarrepresentanter får ersättning i form av inläsningsarvode i enlighet med
valberedningens förslag,

att

arvode till valberedningens ledamöter ska utgå enligt styrelsens förslag med ett fast arvode på
0,1 x inkomstbasbeloppet vilket motsvarar 7 100 kr, och ett rörligt arvode vid tjänstgöring med
0,04 x inkomstbasbeloppet per sammanträde vilket motsvarar 2 840 kr.

13.

Val av styrelseledamöter och ersättare

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter
och suppleanter i enlighet med bilaga 2 i Valberedningens rapport, bilaga 7.
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Fullmäktige beslutade:
att

till styrelseledamöter för en mandatperiod på 2 år välja
Mikael Johansson, Svenska Målareförbundet
omval
Niklas Pettersson, IF Södra och mellersta Skåne
omval
Anders Ax, Lokalföreningen Gävle-Dala
omval
Kerstin Wallentin, Kooperativa förbundet - KF
omval
Linn Edström Larsson, Folksam
nyval

Fullmäktige beslutade:
att

14.

till ersättare för en mandatperiod på 1 år välja
Lars Hildingsson, Byggnads
Michael Benthin, Elektrikerförbundet
Peder Axensten, IF Södra Västerbotten

omval
omval
omval

Val av revisorer och ersättare för dessa

Valberedningens ordförande Patrik Östberg föredrog valberedningens förslag till revisorer och
ersättare i enlighet med bilaga 7.
Fullmäktige beslutade:
att

att

15.

till revisorer på 1 år välja
Lars Randerz, Kommunal
Magnus Nordlund, Byggnads
PwC (auktoriserad revisor)

omval
omval
omval

till ersättare på 1 år välja
Richard Brolin, IF Skaraborg
Kerstin Adolfsson, IF Södra Småland, Blekinge
PwC

omval
nyval
omval

Val av valberedning

Vd Johanna Frelin föredrog styrelsens förslag till valberedning. Styrelsen föreslog omval av
samtliga valberedningens fyra nuvarande ledamöter. Det antecknas att de fyra som föreslogs för
omval hade anmält att de står till förfogande för omval.
Vidare redogjorde hon för ett tilläggsförslag från valberedningen angående dess arbete.
Valberedningen föreslog att fullmäktige skulle besluta att nomineringar inför personval som ska
förrättas av fullmäktige 2023 ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 mars 2023 med rätt
för valberedningen att vid behov uppta fler namn till prövning.
Fullmäktige beslutade:
att

till valberedning på ett år välja
Patrik Östberg, Byggnads (ordförande)
Magnus Cato, LF Nordöstra Götaland
Margareta Frisentorp, IF i Västernorrland
Ann-Viol Rylander, IF Södra Småland, Blekinge

omval
omval
omval
omval
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att

nomineringar inför personval som ska förrättas av fullmäktige 2023 ska vara valberedningen
tillhanda senast den 31 mars 2023 med rätt för valberedningen att vid behov uppta fler namn
till prövning.

16.

Anmälan av styrelseledamöter utsedda av de fackliga organisationerna

Mötesordförande anmälde att de fackliga organisationerna utsett följande löntagarrepresentanter i
styrelsen:
Unionen: Niklas Frisell som ordinarie med Johan Ekström som suppleant.
Fastighetsanställdas förbund: Jimmy Winge som ordinarie med Johanna Joss som suppleant.
Fullmäktige beslutade:
att

fastställa att anmälningarna mottagits.

17.

Framläggande av granskningsrapport enligt Svensk Kod för styrning av
kooperativa och ömsesidiga företag samt Föreningsstyrningsrapport

Lars Randerz föredrog medlemsgranskarnas rapport, bilaga 8, baserad på
föreningsstyrningsrapport, bilaga 9.
Fullmäktige beslutade:
att

med godkännande lägga medlemsgranskarnas berättelse till handlingarna.

Fullmäktige ajournerades.
____________________________________
Paus i fullmäktige 11.35-13.30
Anna Tibblin presenterade We Effects verksamhet
Lunch
Eva Nordström presenterade sin utredning om Startlån till förstagångsköpare av bostad.
_____________________________________
Fullmäktige återupptogs.
18.

Fastställande av principer om ersättningar till ledande befattningshavare
Christian Bengtzelius föredrog ärendet, bilaga 10.

Fullmäktige beslutade:
att

fastställa sedan tidigare antagna principer om ersättningar till ledande befattningshavare.

19.

Fastställande av valberedningens instruktion

Christian Bengtzelius föredrog ärendet, bilaga 11.
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Fullmäktige beslutade:
att

fastställa sedan tidigare antagna instruktion för valberedningen.

20.

Uppföljning motioner

Christian Bengtzelius föredrog ärendet
21.

I stadgeenlig ordning inkomna ärenden

- Rum för hela livet
Mårten Lilja föredrog ärendet och styrelsens yttrande i enlighet med bilaga 12 samt yrkande att
fullmäktige skulle besluta i enlighet med styrelsens förslag.
Bengt Westman, LF Uppland, begärde ordet och anförde följande: Bengt tackade styrelsen för
bemötandet och för stödet motionen fått även i övriga landet. Bakgrunden till motionen är att LF
Uppland har arbetat med detta lång tid. Man har haft koll på markområden, uppvaktat politiker och
på annat sätt försökt opinionsbilda. Frågan har under alla år blivit en hjärtefråga för LF Uppland
men ingen helig ko – det viktigaste är att den utreds ordentligt. Kanske är det inte görbart så som
man tänkt sig men då är det åtminstone utrett. Bengt är övertygad om att Riksbyggen kommer se
sig som aktör på denna marknad - att bygga billigare bostäder. Bengt yrkade härvid bifall till
styrelsens förslag.
Fullmäktige beslutade (i enlighet med styrelsens förslag):
att
att
att
att

utreda förutsättningarna för att bygga bostäder i motionens anda
som en del i utredningen genomföra ett utvecklingsprojekt med sikte på en
produktionskostnad på 35 tkr i 2022 års prisnivå
utveckla Riksbyggens koncept Hyrköp
aktivt driva ett opinionsbildningsarbete för ett införande av någon form av instegslån
för att underlätta inträde på bostadsmarknaden

- Flexibel finansiering av andelar i Riksbyggen för bostadsrättsföreningar
Christian Bengtzelius föredrog ärendet och styrelsens yttrande i enlighet med bilaga 13 samt
yrkande att fullmäktige skulle avslå motionen.
Denny Dernbo, IF Göteborg, begärde ordet och anförde följande: Andelsägandet i Riksbyggen
haltar. Alla andelar ägs av IF men de har själva inga pengar utan lånar av bostadsrättsföreningarna.
I slutet av året tittar Riksbyggen på hur många andelar intresseföreningarna har och om det råder en
obalans till intresseföreningarnas fördel erbjuds övriga andelsägare köpa andelar för att balansera
obalansen, någon motsvarig balansåtgärd görs inte när intresseföreningarna förlorar andelar. Detta
ger en obalans. Detta rimmar illa med medlem 2025. Detta är en demokratifråga. Denny yrkade
bifall till motionen.
Christian Bengtzelius anförde följande: Motionssvaret är styrelsens, inte Riksbyggens, svar på
motionen. Styrelsen har representanter även från intresseföreningarna. Av lagskäl är det svårt att
arbeta med tvångsinlösen av andelar. 2021 minskade intresseföreningarnas andelar med 187
stycken vilket sett till alla andelar är marginellt. Riksbyggen bygger ständigt nya föreningar och får
andra nya medlemmar vilket ökar intresseföreningarnas andelar. Det stämmer inte att andelarna
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minskat i balans år från år. År 2015 var det så men mellan dess och 2016 var antalet oförändrat.
Långsiktigt har det inte lett till någon förändring.
Ärendet avgjordes med acklamation.
Fullmäktige beslutade:
att

i enlighet med styrelsens förslag avslå motionen.

22.

Av styrelsen hänskjutna ärenden

- Förslag till nya stadgar Riksbyggen ekonomisk förening
Christian Bengtzelius föredrog styrelsens förslag till ändring av stadgarna för Riksbyggen
ekonomisk förening, bilaga 14.
Fullmäktige beslutade enhälligt:
att

bifalla styrelsens förslag till ändring av stadgarna för Riksbyggen ekonomisk förening.

23.

Fullmäktiges avslutning

Mötesordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade fullmäktigesammanträdet för avslutat.
I direkt anslutning till fullmäktige genomfördes utdelning av Stipendier från stiftelsen ”Den goda
staden”, ett lotteri för We Effects räkning samt avtackningar.

Bilageförteckning
1. Justerad dagordning
2. Röstlängd omfattande 86 ledamöter
3. Justerad arbetsordning
4. Års- och hållbarhetsredovisning 2021
5. Vd:s presentation
6. Valberedningens rapport bilaga 1
7. Valberedningens rapport bilaga 2
8. Medlemsgranskarnas rapport
9. Föreningsstyrningsrapport
10. Principer om ersättningar till ledande befattningshavare
11. Valberedningens instruktion
12. Motion och styrelsens yttrande – Rum för hela livet
13. Motion och styrelsens yttrande – Flexibel finansiering av andelar i Riksbyggen för bostadsrättsföreningar
14. Av styrelsen hänskjutna ärenden – Förslag till nya stadgar Riksbyggen ekonomisk förening
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