Styrelsens styrningsrapport enligt den kooperativa
koden
Styrningsrapportens bakgrund
Svensk Kooperation har utarbetat Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag
(”den kooperativa koden”). Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska
beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag samt att öka transparens och öppenhet i
styrelsens arbete. Rapportering ska ske årligen i en styrningsrapport från styrelsen.
Till skillnad från svensk kod för bolagsstyrning är den kooperativa koden uppbyggd på åtta principer i
stället för detaljerade regler. Detta enligt principen följ och förklara i stället för följ eller förklara.
Riksbyggen antog den kooperativa koden vid fullmäktige i maj 2020, då den ersatte Riksbyggens
tidigare föreningskod. Denna styrningsrapport är den andra enligt den nya koden.
Styrningsrapporten ska granskas av Riksbyggens förtroendevalda revisorer som en del av uppdraget
att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv. Rapportens struktur följer de åtta principerna i
den kooperativa koden. Varje avsnitt inleds med en redovisning av den kooperativa kodens text i
kursiv stil. I rapporten redovisas beslut, förhållanden och skeenden som inträffat under året.

1. Syfte och medlemsnytta
Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värdegrund och strategier utgår från medlemmarnas
mening och att företaget långsiktigt levererar medlemsnytta.
Styrelsen ska säkerställa att företaget har en öppen kommunikation med medlemmar, medarbetare
och andra intressenter, lägga fast riktlinjer för företagets uppträdande i samhället och ange vilka
regelverk och principer som företaget följer.
Syfte, värdegrund och strategi
Riksbyggens företagsidé
Förmedlar Riksbyggens huvuduppdrag, alltså varför företaget finns till.
Riksbyggen skapar attraktiva och hållbara boenden för alla.
Riksbyggens kärnvärden
Principer som Riksbyggen baserar sina dagliga beslut på.
Långsiktighet, Trygghet, Samverkan och Nytänkande.
Strategi
För att styra hur Riksbyggen långsiktigt ska leverera medlemsnytta i enlighet med syfte och
värdegrund fastställer styrelsen återkommande en strategi. Ny strategisk plan beslutades av
styrelsen i september 2020. Information om processen lämnades vid fullmäktige 2020. Den nya
strategiska planen innehåller ett antal förflyttningar och förankrades inom Riksbyggen genom
gemensamma övningar i hela organisationen under hösten 2020 och våren 2021.

Medlemsdialoger
Efter en utredning framtagen av en arbetsgrupp bestående av representanter från de olika
ägargrupperna och företagsledningen antog Riksbyggens styrelse under våren 2020 ett regelverk för
vilka forum som ska finnas för ägare och medlemmar i framtiden. Beslutet rapporterades till
fullmäktige i maj 2020. Det ska finnas en kontinuitet genom två olika forum – central medlemsdialog
och regional medlemsdialog – som kan användas beroende på behovet av diskussioner och vilka
frågor som är aktuella.
Under hösten 2021 genomfördes en digital central medlemsdialog. Tema för dialogen var ”Medlem
2025”, en utvecklingsprocess med målet att öka värdet av medlemskapet i Riksbyggen. Fokus för
dagen var att fastställa upplevelsen av medlemskapets nuläge. Processen ska leda till ett
framtidsinriktat fokus på medlemsvärdena.

Den regionala medlemsdialogen 2020 ställdes in på grund av pandemirestriktionerna.
Nästa regionala medlemsdialog planeras äga rum under hösten 2022 som en del av processen
”Medlem 2025”.
Advisory board
Syftet med Advisory board är att vara ett bollplank till företagsledning och styrelse i främst föreningsoch medlemsfrågor. Gruppen ger en unik möjlighet att få input från personer som ser verksamheten
med andra ögon. Målet är att ha en bred beredning av ärenden där synpunkter från flera delar av
organisationen kan tillvaratas innan beslut fattas i företagsledning och/eller styrelse. Att ifrågasätta
och visa på nya lösningar är gruppens kanske viktigaste uppgift.
Det finns representation från intresse- och lokalföreningar men också från andra organisationer och
företag för att få så mycket samlad erfarenhet och kunskap som möjligt.
Då Advisory board är en rådgivande funktion främst till företagsledningen är det denna som utser
deltagare i gruppen och beslutar om syfte och mål för gruppens arbete. Företagsledningen beslutar
också om ersättning för uppdraget. Gruppen kan kompletteras med ytterligare deltagare för enstaka
eller flera möten för att få in expertis i vissa frågor.
För att få kontinuitet i gruppens arbete och skapa möjlighet till planering, både från Riksbyggens och
deltagarnas sida, har gruppen kontinuerliga möten. Gruppen hade fyra mötestillfällen under 2021,
varav tre digitala och ett fysiskt.
Verksamhetskommunikation
Kommunikation med medlemmarna sker dels genom verksamhetsberättelsen, som översiktligt
rapporterar från alla delar av Riksbyggens verksamhet, dels genom kontinuerlig kommunikation via
nyhetsbrev till olika medlemsgrupper, och dels genom hemsida och pressmeddelanden.
Kommunikation med medarbetare sker främst genom internwebbsidan RIO, genom
arbetsplatsträffar och temamöten.

Riktlinjer och regelverk
Riksbyggens styrelse har i sin strategiska plan angivit övergripande riktlinjer för företagets
uppträdande i samhället. I detta arbete följer Riksbyggen direkt och indirekt följande regelverk och
principer:
De sju kooperativa principerna.
FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling.
Fossilfritt Sverige.
Science Based Targets Initiative (SBTI).

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.
De 10 principerna för ansvarsfullt företagande inom FN:s Global Compact.
ISO 9001 för kvalitetsledningssystem.
ISO 14001 för miljöledningssystem.
Miljöbyggnad för miljöcertifiering av byggnader.

2. Demokratiska processer
Kooperativa företag har demokratiska processer där medlemmarnas mening får ett tydligt
genomslag. Processerna ska på ett öppet och transparent 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 företagets demokratiska organisation och vid behov initiera
förändringar.

Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan förvärvas av Riksbyggens intresseföreningar, Riksbyggens
lokalföreningar, Landsorganisationen och till LO anslutna förbund. Andra organisationer inom
folkrörelserna kan antas som medlemmar om deras medlemskap i varje särskilt fall anses vara till
gagn för föreningen. Föreningar som är medlemmar i en intresseförening eller i en lokalförening och
lånat in medel för köp av andelar i Riksbyggen, är medlemmar utan den rätt som följer med
andelsinnehav.
Det innebär att Riksbyggen har två olika former av medlemskap: ett direkt medlemskap för
andelsägande organisationer och ett indirekt för de föreningar som är medlemmar i intresse- och
lokalföreningar. Det finns 29 intresseföreningar som representerar bostadsrättsföreningar och
kooperativa hyresrättsföreningar. Det finns 24 lokalföreningar som representerar lokala
medlemsföreningar, främst lokala fackliga organisationer. Riksbyggens fullmäktige beslutar om så
kallade normalstadgar för intresse- och lokalföreningar.

Fördelning av fullmäktigeplatser
Riksbyggen har 100 fullmäktigeplatser. Riksorganisationer, intresseföreningar och lokalföreningar
som innehar lägst 0,5 procent av andelskapitalet erhåller ett fast mandat.
Resterande mandat upp till fullt antal fördelas som rörliga mandat på andelsägarna enligt den
jämkade uddatalsmetoden.
Riksorganisationer, intresseföreningar och lokalföreningar kan samverka i så kallade
valkooperationer vid fördelningen av mandat.
Fördelningen av fullmäktigeplatser och ersättare görs av revisorerna för tolvmånadersperioden maj–
april, med utgångspunkt från innehavet av andelskapital vid utgången av kalenderåret före periodens
början.
Styrelse
Ordförande och övriga ledamöter väljs för en mandatperiod på två år. För att få kontinuitet väljs
ordförande och tre ledamöter vid ett ordinarie fullmäktigesammanträde, och fem ledamöter vid
nästkommande ordinarie fullmäktigesammanträde. Styrelsen utser vice ordförande och vid behov
övriga funktionärer. Suppleanter väljs årligen för en mandatperiod om ett år.
Valberedning
Vid ordinarie fullmäktigesammanträde utses årligen minst tre ledamöter, varav en till ordförande för
valberedningen.
Motioner
Till ordinarie fullmäktigesammanträde har medlemmarna förslags- och motionsrätt i alla frågor som
rör föreningens verksamhet. Över inkomna motioner, som ska vara styrelsen tillhanda senast den 1
februari närmast före fullmäktigesammanträdet, ska styrelsen avge skriftligt yttrande och förslag.
Motionerna ska tillsammans med styrelsens yttrande och förslag tillställas fullmäktige senast sju
dagar före sammanträdet. Förslag som rör stadgeändringar eller är av principiell vikt ska tillställas
fullmäktige och medlemmarna inom den för kallelse till fullmäktigesammanträde angivna tiden.
Vid fullmäktige 2021 behandlades nio motioner varav sju var likalydande.

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.
Inträde
Ansökan om inträde i föreningen prövas av styrelsen. Vid inträde i föreningen ska varje medlem
betala ett andelskapital om lägst 500 kronor. Antagen medlem kan från inträdet eller senare delta
med det högre andelskapital som styrelsen godkänner.
Utträde och återbetalning av medlemsinsatser
Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen tidigast efter två års medlemskap.
Utträde kan ske endast i slutet av räkenskapsår och efter sex månader dessförinnan gjord skriftlig
uppsägning.
Instruktioner för andelstransaktioner
Styrelsen har i instruktioner fastslagit ett regelverk för andelstransaktioner. Där regleras bland annat
hur många andelar respektive bostadsrättsförening har rätt att finansiera, men också hur så kallat
balansköp ska erbjudas de andra ägargrupperna. Detta med intention att andelsägandet
proportionellt ska vara lika stort om de erbjudna andelarna tecknas.
Andelsutdelning
Styrelsen lägger fram förslag på andelsutdelning för föregående verksamhetsår som sedan fastställs
av fullmäktige. Fullmäktige kan enligt lag inte besluta om större andelsutdelning än den styrelsen
föreslagit. För 2020 beslutades om en utdelning om 48 kronor per andel.
Återbäring
Styrelsen fastställer hur stor återbäringen för köpta förvaltningstjänster ska vara respektive år.
Återbäringen fördelas mellan medlemsorganisationer utifrån deras andel av inköpta
förvaltningstjänster under året. För 2020 beslutades om en återbäring motsvarande 1 procent av
köpta förvaltningstjänster.

Andra medlemsförmåner
Riksbyggen-ledamoten och utbildning av styrelseledamöter är förmåner i linje med den kooperativa
principen om att erbjuda utbildning till sina medlemmar. Genom formell medverkan i styrelsen och
erbjudande om utbildning bidrar Riksbyggen till att stärka de förtroendevaldas förutsättningar att
hantera sina uppdrag.

4. Stämman
Stämman ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att goda förutsättningar skapas för
medlemmarna 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.
Riksbyggens ordinarie fullmäktigesammanträde genomfördes digitalt den 20 maj 2021.
Riksbyggen skickar normalt i november ut information om kommande års fullmäktigesammanträde
till intresseföreningar, lokalföreningar och centrala ägare. Kopia skickas till styrelse, valberedning,
företagsledning, region- och affärschefer samt inbjudna gäster och innehåller bland annat
information om tid och plats för fullmäktigesammanträdet.
Vidare ges information om vilka som har motionsrätt, när motioner ska ha inkommit samt hur dessa
ska skickas in. Senast den 31 januari skickas information ut om fördelningen av fullmäktigeplatser.
Fördelningen har dessförinnan fastställts av Riksbyggens revisorer. I april skickas ytterligare
information om fullmäktigesammanträdet till fullmäktiges ledamöter. I samband med detta bjuds
fullmäktigesammanträdets gäster formellt in. I enlighet med stadgarna skickas formell kallelse ut
senast två veckor innan fullmäktigesammanträdet.
Av valberedningens instruktion, fastslagen av fullmäktige, framgår att valberedningen lämnar förslag
till val av stämmoordförande. Förslaget ska intas i kallelsen till fullmäktigesammanträdet.
Riksbyggen har som ambition att vd, styrelseordförande, hela styrelsen, minst en av Riksbyggens
auktoriserade revisorer, minst en förtroendevald revisor samt företagsledning ska närvara på
fullmäktigesammanträdet.
Riksbyggens styrelse behandlar och besvarar varje inkommen motion. Styrelsen motiverar alltid sina
motionssvar och förslag till beslut. I vissa fall väljer styrelsen att lägga samma förslag som
motionerats om för att påskynda en föreslagen förändring. Vid behov lägger styrelsen även egna
förslag till fullmäktige.
Riksbyggens fullmäktige beslutar i frågor om ändring av normalstadgarna för bostadsrätts-, intresseoch lokalföreningar.
I enlighet med koden väljer Riksbyggens ordinarie fullmäktigesammanträde årligen en eller flera
personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv och lägga fram en
granskningsrapport till fullmäktigesammanträdet. För Riksbyggen väljs de förtroendevalda
revisorerna direkt av fullmäktige. Dessa revisorer – som vanligtvis inte är auktoriserade
yrkesrevisorer – ska vid sidan om den lagstadgade revisionen även genomföra en granskning av
verksamheten utifrån ett medlemsperspektiv samt till fullmäktige avge en rapport om detta.
Riksbyggen har tagit fram en instruktion, vilken fastställts av fullmäktige, med riktlinjer för
uppdraget.

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.
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 företagets
och medlemmarnas intresse.
Inom Riksbyggen förekommer endast val av förtroendevalda på central nivå och därmed finns endast
en valberedning. Vid Riksbyggens fullmäktige 2020 beslutades om en stadgeändring där val av
valberedning och dess uppgift reglerades för första gången. Enligt de nya stadgarna utses årligen vid
ordinarie fullmäktigesammanträde minst tre ledamöter, varav en till ordförande för valberedningen.
Valberedningen ska under året arbeta utifrån den instruktion som antagits av fullmäktige. Vid
fullmäktige valdes fyra ledamöter i valberedningen, i enlighet med praxis under senare år.
Valberedningens instruktion förändrades inte.
Vid fullmäktige 2020 antogs även en instruktion för valberedningen som bland annat specificerar hur
valet av valberedning ska hanteras, valberedningens uppgifter, krav och riktlinjer för beredningen av
förslag, samt krav på information om och presentation av valberedningens förslag. Enligt
instruktionen ska förslag till val av ledamöter i valberedningen, inklusive ordförande, beredas och
föreslås av styrelsen. Riksbyggen ska ha en valberedning som representerar Riksbyggens andelsägare.
Styrelseledamöter, vd eller annan person från företagsledningen ska inte vara ledamot av
valberedningen.
Valberedningen ska enligt nuvarande instruktion lämna följande förslag till fullmäktige:
a) Val av ordförande, övriga ledamöter samt ersättare i styrelsen.
b) Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, arbetstagarrepresentanter, övriga ledamöter och
ersättare i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete.
c) Val och arvodering av revisorer.
d) Arvodering av valberedning.
e) Val av ordförande, protokolljusterare och rösträknare vid fullmäktige.
f) Senaste tidpunkt för att till valberedningen inkomma med nomineringar till personval inför
kommande fullmäktige.
Valberedningens arbete, inklusive förslag till förtroendevalda, arvoden samt en redovisning av
inkomna nomineringar, presenteras i valberedningens rapport. Riksbyggen tillämpar principen om fri
nominering. Enligt riktlinjerna i instruktionen ska styrelsen ha en sammansättning präglad av
mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn
könsfördelning ska eftersträvas.
Information om fullmäktige, nomineringsprocess och nomineringstider skickades ut till andelsägare
under december. Informationen publiceras också på Riksbyggens hemsida.

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.
Styrelsens ordförande leder styrelsens 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.
Styrelsens uppgift är att företräda Riksbyggen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi
och andra angelägenheter sköts tillfredsställande. Styrelsen utser vd, vilken har ansvaret för den
löpande förvaltningen.
Styrelsen består av nio valda ledamöter och tre valda ersättare utöver de ledamöter som enligt lag
utses av de anställdas organisationer (för närvarande två ledamöter och två ersättare). Enligt praxis
kallas samtliga ersättare till varje styrelsemöte. Samtliga ledamöter och ersättare är externa i
meningen att de är oberoende i förhållande till Riksbyggen och Riksbyggens företagsledning. Ingen av
nuvarande ledamöter eller ersättare är externa i meningen att de är oberoende av Riksbyggens
andelsägare. Det ingår i instruktionen till valberedningen att bedöma om styrelsens kompetens är
anpassad till verksamhetens komplexitet och omfattning samt vid behov föreslå externa ledamöter
som tillför styrelsen ytterligare kompetens.
Ordförande och övriga ledamöter väljs för en mandatperiod på två år. För att få kontinuitet väljs
ordförande och tre ledamöter vid ett ordinarie fullmäktigesammanträde. Fem ledamöter väljs vid
nästkommande ordinarie fullmäktigesammanträde. Styrelsen ska utse vice ordförande och vid behov
övriga funktionärer. Suppleanter väljs årligen för en mandatperiod på ett år. Vid fullmäktige 2021
beslutades om val av ledamöter enligt valberedningens förslag.
Styrelsens arbete bedrivs utifrån lag om ekonomiska föreningar, övrig lagstiftning, stadgar och den
kooperativa koden. Vidare bedrivs styrelsens arbete i enlighet med den arbetsordning och vdinstruktion som styrelsen fastställt avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd samt formerna
för den finansiella rapporteringen.
Styrelsen fastställer i december en strategisk dagordning för sitt arbete. Styrelsens arbete omfattar
främst strategiska frågor, fastställande och uppföljning av verksamhetsmål, budget, bokslut, större
investeringar och försäljningar samt andra beslut som enligt beslutsordningen ska behandlas av
styrelsen. Särskilda frågor av strategisk betydelse som behandlats i styrelsen under 2021 inkluderar
bland annat bildandet av och ägarbreddning inom Unobo AB, utveckling av medlemskapet i
Riksbyggen och dess värde, omvärldsanalys samt Riksbyggens varumärke.
Styrelsens ordförande initierar en årlig utvärdering av styrelsens arbete. Utvärderingen skedde i
slutet av 2020 via en digital enkät till samtliga i styrelsen och med en redovisning av resultat
tillsammans med förbättringsförslag vid nästkommande styrelsemöte. Motsvarande process
initierades i slutet av 2021.

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.
Riksbyggens fullmäktige har fastslagit grundläggande principer för ersättningar och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare. Ledande befattningshavare utgörs enligt
Riksbyggens tolkning av vd och företagsledning.
I Riksbyggens riktlinjer regleras bland annat principer för lönespridning, lönebildning,
pensionsavsättningar, uppsägning samt avgångsvederlag.
Avtal om lön och andra anställningsvillkor för vd beslutas av styrelsen, efter förslag från
styrelseordförande. Avtal om lön och andra anställningsvillkor för övriga i företagsledningen beslutas
av vd i samråd med styrelsens ordförande, med avrapportering till styrelsen.
Rörlig resultatbaserad lön tillämpas inte för Riksbyggens ledande befattningshavare, varför eventuell
personalpremie inte utgår till vd och övriga i företagsledningen.
Riksbyggens revisorer har till uppgift att granska hur principerna har tillämpats och lämna ett
skriftligt yttrande i frågan till ordinarie fullmäktigesammanträde.
Riksbyggens styrelse konstaterar att av fullmäktige fastställda principer för ersättningar och andra
anställningsvillkor till ledande befattningshavare har följts.
Vid fullmäktige 2021 skedde ingen förändring av riktlinjerna.

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.
Arbetet med revision, risk och intern kontroll omfattar samtliga affärsområden och dotterföretag
inom Riksbyggen. Arbetet innefattar också metoder och aktiviteter som syftar till att säkra en
ändamålsenlig och effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av
tillämpliga lagar och förordningar. Styrelsen har valt att inte inrätta ett revisionsutskott utan fullgör
uppgiften själv.
Riksbyggen strävar efter en decentralisering och delegering av ansvar och befogenheter till
affärsområden och centrala stödfunktioner. Styrelsen fastställer årligen attestinstruktionen där
principerna för det delegerade ansvaret framgår.
Riksbyggens ledningssystem ”Så här arbetar vi” skapar förutsättningar för ett kvalitetssäkrat
arbetssätt. Dokumenterade processer tillsammans med styrande och stödjande dokument vägleder
medarbetarna i den dagliga verksamheten. Under 2021 initierades en översyn av grundstrukturen för
”Så här arbetar vi”. Riksbyggens ledningssystem är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1998
och miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2008. Det innebär såväl årlig extern revision som intern
revision via egna internrevisorer.
Uppföljning och kontroll avseende den finansiella rapporteringen görs regelbundet. Den inbegriper
såväl analys av löpande finansiella rapporter mot historik, budget och prognos som uppföljning av
rapporterade aktiviteter. Uppföljning görs på koncernnivå, affärsområdesnivå, regionnivå samt
marknadsområdesnivå. Riksbyggens revisorer granskar som ett led i sin förvaltningsrevision ett urval
av Riksbyggens kontroller samt gör en översiktlig utvärdering av utvalda processer. Särskild
granskning sker årligen av internkontroll avseende den finansiella rapporteringen samt av ITapplikationer och tillhörande processer som påverkar den finansiella rapporteringen, vilka redovisas i
två separata rapporter. Styrelsen träffar företagets revisorer minst en gång per år, i samband med
slutförandet av den lagstiftade revisionen.
Styrelsen utvärderar årligen behovet av att inrätta en särskild intern granskningsfunktion
(internrevision). Genom befintlig kontrollstruktur uppnås en god intern kontroll. Styrelsen bedömer
mot den bakgrunden att ett behov av en särskild granskningsfunktion inte
föreligger för Riksbyggen ekonomisk förening.
Riksbyggen har en särskild funktion för regelefterlevnad, som rapporterar vid behov men minst en
gång per år till styrelsen. Därutöver har Riksbyggen valt att ha ett externt dataskyddsombud som
rapporterar till styrelsen två gånger per år och övervakar att organisationen följer
dataskyddsförordningen.
Styrelsen beslutar årligen om ett ramverk för riskhantering, vilket bland annat inbegriper beslut om
Riksbyggens risktolerans och återkommande rapportering till styrelsen inklusive två årliga

riskanalyser. Riksbyggen har för avsikt att under 2022 även utveckla ett mer formaliserat ramverk för
intern kontroll av den finansiella rapporteringen.
Medlemsgranskarna har träffat styrelsen och lämnat en plan för 2022 års granskning.
Medlemsgranskarna är tillika förtroendevalda revisorer och har därvid ett reglerat samarbete med
övriga externa revisorer och full tillgång till relevant material för sitt uppdrag.
----Styrelsen anser sig härmed ha fullgjort arbetet med att rapportera enligt den kooperativa koden och
överlämnar styrningsrapporten för granskning av de förtroendevalda revisorerna, tillika
medlemsgranskarna.

