Riksbyggen

Styrelsens styrningsrapport enligt
den kooperativa koden

Styrningsrapportens bakgrund
För attfrämja detkooperativaoch ömsesidigaföretagandetoch
företageni Sverige har SvenskKooperationutarbetatSvenskkod för
styrning av kooperativa och ömsesidiga f retag ( den kooperativa
koden ). Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de
demokratiskabeslutsprocessernai kooperativaochömsesidiga
företag samt att öka transparens och öppenhet i styrelsens arbete.
Rapporteringskaskeårligeni enstyrningsrapport frånstyrelsen.
I jämförelsemedsvenskkodförbolagsstyrning ärdenkooperativa
kodenuppbyggd pååttaprinciper iställetfördetaljeraderegler
ochmedkrav på årligrapporteringenligtprincipen följ ochförklara
iställetförföljellerförklara.Riksbyggenantogdenkooperativa
kodenvid fullmäktigei maj2020, då denersatteRiksbyggenstidigare
föreningskod. Dennastyrningsrapport är den förstaenligtnyakoden.
Styrningsrapportenskagranskas av Riksbyggens förtroendevalda
revisorer somendelav uppdragetattgranskaverksamhetenurett
medlemsperspektiv.Rapportens strukturföljer deåttaprinciperna
i den kooperativa koden. Varje avsnitt inleds med en redovisning av
denkooperativakodens texti kursiv stil.I rapportenredovisas beslut,
förhållandenochskeendensom inträffatunderåret.
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1. Syfte och medlemsnytta
Styrelsen ska säkerställa att företagets syfte, värdegrund och strategier
utgår från medlemmarnas mening och att företaget långsiktigt levererar
medlemsnytta.

Central medlemsdialog
Dag1:Workshop gemensamtmedbådeintresse- ochlokalföreningar.
Dag2:Workshop enskiltmedintresse- respektivelokalföreningar.

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.

Regional medlemsdialog
Dag1:Företagsledningi dialogmedintresse- ochlokalföreningar.
Dag2:Föreningssamordnarna lederdialogocherfarenhetsutbyte
inomintresse- ochlokalföreningar separat.

Kommunikation med medlemmarna sker dels genom verksamhetsberättelsensomöversiktligtrapporterarfrånalladelaravRiksbyggens
verksamhet.Delsgenomkontinuerligkommunikationvia nyhetsbrev
till olika medlemsgrupper och dels genom hemsida och pressmeddelanden. Kommunikation med medarbetare sker främst genom
internwebbsidanRIO, genomarbetsplatsträffar ochårligatemamöten
inomarbetsgrupperna.

Syfte, värdegrund och strategi

Programmettas frami samrådmed Advisory board.

Riktlinjer och regelverk

Riksbyggens företagsidé
Förmedlarvårt huvuduppdrag, alltsåvarför vi finnstill.
Riksbyggen skapar attraktiva och hållbara boenden för alla.

Advisory board

Riksbyggens styrelse har i sin strategiska plan angivit övergripande
riktlinjer för företagets uppträdande i samhället. I detta arbete följer
Riksbyggenföljanderegelverkochprinciper:

Våra kärnvärden
Principersomvi baserarvåra dagligabeslutpå.
Långsiktighet, Trygghet, Samverkan och Nytänkande.
Strategi
För attstyra hurRiksbyggenlångsiktigtskalevereramedlemsnyttai
enlighetmedsyfteochvärdegrundfastställerstyrelsenåterkommande
en strategi. Ny strategisk plan beslutades av styrelsen i september
2020. Information omprocessen lämnadesvid fullmäktige2020.
Den nya strategiska planen innehåller ett antal förflyttningar och
förankrasinom Riksbyggen genomsärskildagemensammaövningar
inomhelaorganisationen underhösten2020 ochvåren2021.

Medlemsdialoger
Efter en utredning framtagen av en arbetsgrupp bestående av
representanter för de olika ägargrupperna och företagsledningen
har Riksbyggens styrelse under våren 2020 antagit ett regelverk
förvilkaforumsomskafinnasförägareochmedlemmari framtiden.
Beslutet rapporterades till fullmäktige i maj 2020. Det ska finnas
enkontinuitetgenomtvåolikaforum centralmedlemsdialogoch
regionalmedlemsdialog som kananvändasberoendepåbehovet
avdiskussionerochvilkafrågor somär aktuella.

Riksbyggensstyrelsebeslutadeunder2020 attavslutadetcentrala
dialogforumetCentralasamrådsgruppenochiställetinrättaett
Advisoryboard.SyftetmedAdvisoryboardärattvaraettbollplanktill
företagsledning och styrelse i främst förenings- och medlemsfrågor,
mendetkanocksåvara andrafrågor koppladetillverksamheten.Det
gerenunikmöjlighetattfåinputfrånpersonersom ser påverksamhetenmednyaögon.Måletäratthaenbredberedningavärendendär
synpunkter från flera delar av organisationen kan tillvaratas innan
beslutfattasi företagsledningoch/ellerstyrelse. Attifrågasättaoch
visa pånyalösningar ärgruppens kanskeviktigaste uppgift.
Det ska finnas representation från både intresse- och lokalföreningar menocksåfrånandraorganisationer ochföretagför att
fåsåmycketsamladerfarenhetochkunskapsommöjligt.
Då Advisory board är en rådgivande funktion främst till företagsledningenärdetdennasom utserdeltagarei gruppenochbeslutarom
syfte och mål för gruppens arbete. Företagsledningen beslutar också
omersättningföruppdraget.
Gruppenkankompletteras med ytterligaredeltagareför enstaka
ellerfleramötenförattfåin expertisi vissa frågor.
För att få kontinuitet i gruppens arbete och skapa möjlighet till
planering, både från Riksbyggens och deltagarnas sida, ska gruppen
hafyrafastamötestillfällenper år.Gruppen skaocksåkunnasammankallas,fysiskt ellerviavideo,förattsnabbtdiskuterauppkomnafrågor.

Verksamhetskommunikation

De sju kooperativa principerna >>
FN:s Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling >>
Fossilfritt Sverige >>
Kraveni Riksbyggensuppförandekod förleverantörerbaseraspå
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter >>,
Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner
om rättigheter i arbetslivet >>
och de
10 principerna för ansvarsfullt företagande inom FN:s Global
Compact >>
Riksbyggen certifierar därutöversin verksamhetenligt följande
standards:
ISO 90 0 1för kvalitetsledningssystem >>
ISO 140 0 1 för miljöledningssystem >>
Miljöbyggnad för miljöcertifiering av byggnader >>
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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.

Fördelningenav fullmäktigeplatseroch ersättaregörs avrevisorerna
för tolvmånadersperiodenmaj-april,med utgångspunktfrån innehavet av andelskapital vid utgången av kalenderåret före periodens
början.

Styrelse
Styrelsenska 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
kanantassom medlemmar omderas medlemskapi varjesärskiltfall
ansesvaratillgagn förföreningen.Föreningarsom ärmedlemmari
enintresseföreningelleri enlokalförening ochlånatin medelför köp
avandelari Riksbyggen, är medlemmarutandenrättsom följer med
andelsinnehav.
Det innebär att Riksbyggen har två olika former av medlemskap:
ettdirektmedlemskapförandelsägandeorganisationerochettindirekt
för de föreningar som är medlemmar i intresse- och lokalföreningar.
Det finns 30 intresseföreningar som representerar bostadsrättsföreningarochkooperativahyresrättsföreningar.
Detfinns24 lokalföreningar som representerarlokalamedlemsföreningar, främst lokala fackliga organisationer. Riksbyggens
fullmäktige beslutar om så kallade normalstadgar för intresse- och
lokalföreningar.

Fördelning av fullmäktigeplatser
Riksbyggenhar100 fullmäktigeplatser.Riksorganisationer,intresseföreningar och lokalföreningar som innehar lägst 0,5 procent av
andelskapitaleterhållerettfastmandat.
Resterandemandatupptillfulltantalfördelas som rörliga mandat
påandelsägarnaenligtdenjämkadeuddatalsmetoden.
Riksorganisationer, intresseföreningar och lokalföreningar kan
samverka i så kalladevalkooperationer vid fördelningenav mandat.

Ordförandenochövriga ledamöterväljs för enmandatperiodpå
två år. För att få kontinuitet väljs ordförande och tre ledamöter
vid ettordinarie fullmäktigesammanträdeochfemledamötervid
nästkommande ordinarie fullmäktigesammanträde. Styrelsen ska
inomsigutseviceordförandeoch vid behovövrigafunktionärer.
Suppleanterväljs årligenförenmandatperiodomettår.

Valberedning
Vid ordinariefullmäktigesammanträdeutsesårligen minsttre
ledamötervaraventillordförande förvalberedningen.

Motioner
Tillordinarie fullmäktigesammanträdehar medlemmarnaförslagsochmotionsrätti allafrågor som rör föreningensverksamhet.
Över inkomna motioner, som ska vara styrelsen tillhanda senast
den1februari närmastförefullmäktigesammanträdet,ska styrelsen
avgeskriftligtyttrandeoch förslag.
Motionerna ska tillsammansmedstyrelsens yttrandeochförslag
tillställas fullmäktige senast sju dagar före sammanträdet. Förslag
som rör stadgeändringarellerannarsär avprincipiellvikt ska dock
tillställas fullmäktige och medlemmarna inom den för kallelse till
fullmäktigesammanträdeangivna tiden.
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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.

Återbäring
Styrelsen fastställer hur stor återbäringen för köpta förvaltningstjänster ska vara respektive år. Återbäringen fördelas mellan
medlemsorganisationerutifrånderasandelavinköptaförvaltningstjänsterunderåret.

Andra medlemsförmåner
Inträde
Ansökan om inträdei föreningenprövas av styrelsen.Vid inträde
i föreningen ska varje medlem betala ett andelskapital om lägst
500 kronor. Antagenmedlemkanfråninträdetellersenaredelta
meddethögreandelskapitalsom styrelsengodkänner.

Riksbyggenledamotochutbildningav styrelseledamöterärförmåner
i linjemeddenkooperativaprincipen omatterbjudautbildning
till sina medlemmar. Genom formell medverkan i styrelsen och
genomerbjudandeomutbildningbidrar Riksbyggentill attstärka
deförtroendevaldas förutsättningaratthanterasinauppdrag.

Utträde och återbetalning av medlemsinsatser
Medlem äger rätt att säga upp sitt medlemskap i föreningen
tidigast eftertvå årsmedlemskap.Utträdekanskeendasti slutet
avräkenskapsårocheftersexmånaderdessförinnangjordskriftlig
uppsägning.

Instruktioner för andelstransaktioner
Styrelsen har i instruktioner fastslagit ett regelverk för andelstransaktionerdärdetblandannatreglerashurmångaandelarrespektive bostadsrättsförening har rätt att finansiera, men också hur så
kallatbalansköpska erbjudasdeandraägargruppernamedintention
att andelsägandet proportionellt ska vara lika stort om de erbjudna
andelarnatecknas.

Andelsutdelning
Styrelsen lägger fram förslag på andelsutdelning för föregående verksamhetsår som sedan fastställs av fullmäktige. Fullmäktige kan enligt
lagintebeslutaom större andelsutdelningändenstyrelsenföreslagit.

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN >>
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4. Stämman
Stämman ska förberedas och genomföras på ettsådant 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.
Riksbyggensordinariefullmäktigesammanträdehållsnormalti maj
varje år. Riksbyggen skickar redan i november ut information om
kommande års fullmäktigesammanträde till intresseföreningar,
lokalföreningarochcentralaägare.Kopiaav informationenskickas
tillstyrelse,valberedning,företagsledning,region-ochaffärschefer
samtinbjudnagästerochinnehållerblandannatinformationomtid
ochplats för fullmäktigesammanträdet.
Vidare gesinformation omvilka som har motionsrätt,när motioner
skahainkommitsamthurdessa skaskickasin.Senastden31januari
skickasinformation utomfördelningenavfullmäktigeplatser.
Fördelningen har dessförinnan fastställts av Riksbyggens revisorer.
I april skickas ytterligare information om fullmäktigesammanträdet
till fullmäktiges ledamöter. I samband med detta bjuds fullmäktigesammanträdetsgästerformellt in.Formellkallelseskickas, i enlighet
medstadgarna,utsenasttvåveckorinnanfullmäktigesammanträdet.
Av valberedningens instruktion, fastslagen av fullmäktige, framgår
attvalberedningenlämnarförslagtillvalav stämmoordförande.
Förslagetskaintasi kallelsentillfullmäktigesammanträdet.
Riksbyggen har som ambition att vd, styrelseordförande, hela
styrelsen,minstenav Riksbyggensauktoriseraderevisorer, minst
en förtroendevald revisor samt företagsledning ska närvara på
fullmäktigesammanträdet,ommöjligt.

Riksbyggens styrelse behandlar och besvarar varje inkommen
motion.Styrelsen motiverar alltid sinamotionssvar ochförslag
till beslut. I vissa fall väljer styrelsen att lägga samma förslag
som motioneratsomförattpåskynda enföreslagenförändring.
Närstyrelsenfinnerbehovavdetläggerstyrelsenävenegnaförslag
tillfullmäktige.
Riksbyggensfullmäktigebeslutari frågor omändring av normalstadgarnaförbostadsrätts-, intresse- ochlokalföreningar.
I enlighet med koden väljer Riksbyggens ordinarie fullmäktigesammanträdeårligenenellerflerapersonermeduppdragattgranska
verksamhetenur ettmedlemsperspektiv ochlägga framengranskningsrapport tillfullmäktigesammanträdet.För Riksbyggen väljsde
förtroendevaldarevisorernadirektav fullmäktige.Dessarevisorer
som vanligtvisinteärauktoriseradeyrkesrevisorer skavid sidan
om den lagstadgade revisionen även genomföra en granskning av
verksamheten utifrån ett medlemsperspektiv samt till fullmäktige
avgeenrapportomdetta.Riksbyggenhartagitframeninstruktion,
vilkenfastställtsavfullmäktige,medriktlinjer föruppdraget.
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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.
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.
InomRiksbyggen förekommer endastvalavförtroendevaldapåcentral
nivåochdärmedfinns endastenvalberedning.VidRiksbyggens fullmäktige2020 beslutadesomenstadgeändringdärvalavvalberedning
och valberedningens uppgift reglerades för första gången. Enligt de
nya stadgarna utses årligen vid ordinarie fullmäktigesammanträde
minsttreledamötervaraventillordförandeförvalberedningen.
Valberedningenskaunderåretarbetautifråndeninstruktionsom
antagits av fullmäktige. Vid fullmäktige valdes fyra ledamöter i
valberedningen,i enlighetmedpraxisundersenareår.
Vid fullmäktige2020 antogsäveneninstruktion för valberedningen
som bland annat specificerar beredning av val av valberedning, valberedningensuppgifter,krav ochriktlinjer för beredningenav förslag,
samt krav på information om och presentation av valberedningens
förslag.Enligtinstruktionenskaförslagtillvalav ledamöteri valberedningen,inklusive ordförande,beredasochföreslåsav styrelsen.
Riksbyggen ska ha en valberedning som representerar Riksbyggens
andelsägare. Styrelseledamöter, vd eller annan person från företagsledningenskaintevaraledamotav valberedningen.

Valberedningenskaenligtnuvarandeinstruktion lämnaföljande
förslagtillfullmäktige:
a)Valav ordförande,övrigaledamötersamtersättarei styrelsen.
b)Styrelsearvodeuppdelatmellanordförande,arbetstagarrepresentanter,övriga ledamöterochersättarei styrelsensamt
eventuellersättningförutskottsarbete.
c)Valocharvoderingavrevisorer.
d)Arvoderingavvalberedning.
e)Valav ordförande,protokolljusterareochrösträknarevid fullmäktige.
f) Senastetidpunktföratttillvalberedningeninkommamed
nomineringartillpersonvalinför kommandefullmäktige.
Valberedningens arbete, inklusive förslag till förtroendevalda,
arvodensamtenredovisningavinkomnanomineringar,presenterades
i valberedningens rapport. Riksbyggen tillämpar principen om fri
nominering. Enligt riktlinjerna i instruktionen ska styrelsen ha en
sammansättningprägladavmångsidighetochbredd avseende
ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelningskaeftersträvas.
Informationomfullmäktige,nomineringsprocess ochnomineringstider skickas ut till andelsägare under november. Informationen
publiceras ocksåpåRiksbyggenshemsida.
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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 uppgiftärattföreträdaRiksbyggenochansvaraför att
föreningensorganisation,ekonomiochandraangelägenhetersköts
påetttillfredsställandesätt.Styrelsenutservd,vilkenharansvaret
för denlöpandeförvaltningen.
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
ochersättareärexternai meningenattdeäroberoendei förhållande
tillRiksbyggen ochRiksbyggensföretagsledning.Ingenavnuvarande
ledamöterellerersättareärexternai meningenattdeäroberoendeav
Riksbyggensandelsägare.Detingåri instruktionentillvalberedningen
attbedömaomstyrelsens kompetens äranpassadtillverksamhetens
komplexitetochomfattningsamtvid behov föreslåexternaledamöter
somtillförstyrelsenytterligarekompetens.
Ordförande ochövriga ledamöterväljs för enmandatperiod påtvå
år. För att få kontinuitet väljs ordförande och tre ledamöter vid ett
ordinarie fullmäktigesammanträde och fem ledamöter väljs vid nästkommandeordinariefullmäktigesammanträde.Styrelsenskainom sig
utseviceordförandeochvid behovövrigafunktionärer.Suppleanter
väljs årligenför enmandatperiodpåettår.
Styrelsens arbete bedrivs utifrån lag om ekonomiska föreningar,
övrig lagstiftning,stadgar ochdenkooperativakoden.Vidarebedrivs

styrelsens arbetei enlighetmeddenarbetsordningochvd-instruktion
som styrelsen fastställt avseende arbetsfördelning mellan styrelsen
ochvd samtformernafördenfinansiellarapporteringen.
Styrelsen fastställer i december en strategisk dagordning för
sitt arbete. Styrelsens arbete omfattar främst strategiska frågor,
fastställandeoch uppföljning av verksamhetsmål,budget,bokslut,
större investeringarochförsäljningarsamtandrabeslutsom enligt
beslutsordningenskabehandlas av styrelsen.
Styrelsens ordförande initierar en årlig utvärdering av styrelsens
arbete. Utvärderingen har därefter behandlats i styrelsen och i
valberedningensom underlagförderas arbete.Utvärderingenskedde
under året via en digital enkät till samtliga i styrelsen och med uppföljandedialoginomstyrelsen.

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN >>
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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.LedandebefattningshavareutgörsenligtRiksbyggens tolkning
avvdochföretagsledning.
I Riksbyggensriktlinjer reglerasblandannatprinciper förlönespridning, lönebildning, pensionsavsättningar, uppsägning samt
avgångsvederlag.
Avtalomlön och andraanställningsvillkorför vd beslutas av
styrelsen, efter förslag från styrelseordförande. Avtal om lön och
andra anställningsvillkor för övriga i företagsledningen beslutas
avvd i samrådmedstyrelsens ordförande,medavrapporteringtill
styrelsen.
Rörlig resultatbaseradlöntillämpasinteför Riksbyggensledande
befattningshavarevarför eventuellpersonalpremie inteutgårtill
vd ochövriga 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
principerför ersättningarochandraanställningsvillkortillledande
befattningshavare,harföljts.

TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN >>
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8. Revision, risk och intern kontroll
Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för riskhantering och
intern kontroll. Detska 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.
Arbetetmedrevision,riskochinternkontrollomfattarsamtligaaffärsområdenochdotterföretaginomRiksbyggen.Arbetetinnefattarockså
metoderochaktivitetersom syftartillattsäkraenändamålsenligoch
effektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnadavtillämpligalagarochförordningar.Styrelsenharvaltattinte
inrättaettrevisionsutskottutanfullgöruppgiftensjälv.
Riksbyggensträvarefterendecentraliseringochdelegeringav ansvar och befogenhetertill affärsområden och centralastödfunktioner.
Styrelsenfastställerårligenattestinstruktionendärprincipernaför
detdelegeradeansvaretframgår.
Riksbyggensledningssystem S härarbetar i skapar förutsättningar för ett kvalitetssäkrat arbetssätt. Dokumenterade processer
tillsammans med styrande och stödjande dokument vägleder medarbetarnai dendagligaverksamheten.Riksbyggens ledningssystem
är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 sedan 1998 och miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2008. Det innebär såväl årlig
externrevisionsom internrevisionvia egnainternrevisorer.
Uppföljning ochkontrollavseendedenfinansiellarapporteringen
görs regelbundet.Deninbegripersåvälanalysavlöpandefinansiella
rapporter mot historik, budget och prognos som uppföljning av
rapporterade aktiviteter. Uppföljning görs på koncernnivå, affärsområdesnivå, regionnivå samtmarknadsområdesnivå.Riksbyggens
revisorer granskar som ettledi sin förvaltningsrevision etturval
av Riksbyggens kontroller samt gör en översiktlig utvärdering av
utvaldaprocesser. Särskildgranskningskerårligenavinternkontroll

avseendedenfinansiellarapporteringensamtavIT-applikationeroch
tillhörandeprocesser som påverkar denfinansiellarapporteringen,
vilka redovisasi tvåseparatarapporter. Styrelsen träffarföretagets
revisorer minst en gång per år, i samband med slutförandet av den
lagstiftaderevisionen.
Styrelsenutvärderar årligenbehovetav attinrättaensärskild
intern granskningsfunktion (internrevision). Genom befintlig kontrollstruktur uppnås en god intern kontroll och styrelsen bedömer mot
denbakgrundenattettbehovav ensärskildgranskningsfunktion inte
föreligger förRiksbyggenekonomiskförening.
Riksbyggen beslutade 2018 om en särskild funktion för regelefterlevnad,som rapporterar vid behovmenminstengångper årtill
styrelsen om Riksbyggens arbete med att säkerställa en god regelefterlevnadi förhållandetill denlagstiftning Riksbyggensverksamhet
omfattas av. Därutöver har Riksbyggen valt att ha ett externt dataskyddsombud som övervakar att organisationen följer dataskyddsförordningen ochrapporterar till styrelsentvågångerper år.
Styrelsen beslutade under 2020 om ett nytt och mer utvecklat
ramverkförriskhantering,vilket blandannatinnebärenmeraktiv
styrningfrånstyrelsenavRiksbyggensrisktolerans,medtvå årliga
riskanalyser tillstyrelsen.
Riksbyggens fullmäktige 2020 beslutade att de förtroendevalda
revisorerna även skulle ges uppdraget att granska verksamheten ur
ettmedlemsperspektiv.Underårethardeförtroendevaldarevisorerna
genomgåttsåvälenexternsom internutbildningi detnyauppdraget.
En dialogharförts omförutsättningarochtolkningavuppdraget.

Styrelsen anser sig härmed ha fullgjort arbetet med att
rapportera enligtdenkooperativakodenochöverlämnar
styrningsrapportenför granskningav deförtroendevalda
revisorerna, tillikamedlemsgranskare.
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