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VD har ordet 
Arbetet med revideringen av AB/ABT har varit intensivt under året                                      

och byggherreledamöterna i BKK:s styrelse har lagt ner ett omfattande                     

arbete. I våras bildades på Byggherrarnas initiativ, en huvudmannagrupp 

för BKK bestående av vd:ar och ordföranden från parterna med uppdrag                            

att övervaka revideringens framdrift. Under året valdes Byggherrarnas 

föreningsjurist in i BKK:s styrelse och deltar nu i revideringsarbetet. 

Byggherrarnas RS-utskott är beredningsstöd till våra ledamöter.                               

Byggherrarna har deltagit i Kommittén för moderna byggreglers översyn av 

byggregelverket genom hearings och referensgruppsmöten. Kommittén ska vara klara 

med sitt uppdrag i december 2019. Inspel till kommittén har gjorts med stöd av 

Byggherrarnas MTK-utskott, som också lämnat värdefulla synpunkter. Avsaknad av 

producentansvar, bristande samordning vid regeländringar samt brister i egenkontroll-

systemet är några specifika frågor vi lyft till Kommittén.  

Under året publicerades Byggherrarnas kontraktsmallar med tillämpningsföreskrifter 

för samverkan och partnering. Mallarna har fått spridning och uppskattning från våra 

medlemmar. I början av året genomfördes i Byggherrarnas regi även en utbildning i den 

nya standarden för Affärsutveckling i samverkan ISO:44001, som har till syfte att 

systematiskt utveckla organisationers förmåga till värdeskapande samverkan. 

I samråd med CM-bolagen har Byggherrarna tagit fram en avtalsmall och uppdrags-

specifikation som supplement till ABK avseende konsulttjänster för styrning och ledning 

av mycket delad entreprenad. Arbetet publicerades i mars 2019. 

Byggherrarna har med stöd av Arbetsmiljögruppen utarbetat AF-texter och en 

vägledning för arbetsmiljöhänsyn vid upphandling av konsulttjänster BAS P. 

Byggherrana har också varit engagerade i ”Håll Nollan” som är ett 

branschsamverkansinitiativ mot olyckor på våra byggarbetsplatser.   

Under året har vi fått tecken på att byggkonjunkturen vänt ned åtminstone avseende 

produktionen av bostäder. För oss byggherrar, i egenskap av beställare, märks det på att 

anbuden ökar, vilket stärker konkurrensen, även om priserna fortfarande är på en hög 

nivå. Nu gäller det att vi nyttjar marknaden klokt och inte bara pressar pris utan skärper 

kraven och pressar på byggbranschen att leverera felfritt och resurseffektivt. Kvalitets- 

och produktivitetsförbättring kommer att vara Byggherrarnas fokus de kommande åren. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som engagerat sig i Byggherranas styrelse, 

utskott och arbetsgrupper för era insatser under året samt ett stort tack till kansliet för 

ert enträgna arbete. 

Tommy Lenberg  
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Verksamhet  
Föreningen Byggherrarna samlar professionella byggherrar i Sverige och       

bidrar till att byggherrerollen stärks och utvecklas.  

Föreningen har till ändamål att företräda, tillvarata och driva medlemmarnas parts-

intressen av generell och gemensam karaktär avseende byggherrerollen för såväl 

fastighetsägare, fastighetsförvaltare som användare av byggnader och anläggningar. 

Föreningen ska vidare äga samtliga aktier i Byggherrarna Sverige AB, ”Bolaget”, som 

utför tjänster åt föreningens medlemmar.  

Bolaget bedriver utvecklings- och servicetjänster som till exempel informationsmö-

ten och utbildningar via kansliet och utskotten samt genomför externa uppdrag och 

tjänster för bland annat Energimyndighetens nätverk Belok, BeBo och Sveby. 

Andra områden som föreningen arbetar med är att svara på remisser, samverka 

med övriga branschorganisationer, ha myndighetskontakter och företräda 

byggherre/beställarintressen i branschråd och styrelser. 
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Prioriterade verksamhetsområden  
Som strategi för att uppnå långsiktig utveckling och förändring i branschen ar-

betar föreningen med olika prioriterade verksamhetsområden.  

Föreningens verksamhetsområden under 2018 har varit:  

• Framtidens byggherre  

• Byggherren som samhällsutvecklare 

• Byggherrens roll i planeringsskede/tidiga skede  

• Byggherrens roll i projektskedet  

• Energi, kvalitet och hållbarhet  

• Säkerhet och arbetsmiljö  

FRAMTIDENS BYGGHERRE  

Syftet med verksamhetsområdet är att spana in i framtiden hur byggherrerollen 

kommer att se ut och även formulera hur vi vill att byggherreprocessen ska utvecklas 

för att få en hållbar samhällsutveckling och byggande. Detta område omfattar 

byggherreprocessen ur ett övergripande perspektiv.  

ProcSIBE  

ProcSIBE (Procurement for Sustainable Innovation in the Built Environment) är en 

femårig (2014-2018) Formas-finansierad satsning om upphandling inom 

samhällsbyggnadsområdet. Programmet har förlängts till 2020. Under året gjordes 

en halvtidsutvärdering av forskningsarbetet. Merparten av forskningen avser 

anläggningssektorn då Trafikverket är den enskilt största medfinansiären i 

forskningsprogrammet. Diskussioner har förts hur få till mer forskning inom 
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husbyggnadssektorn. Referensgruppen har också diskuterat konsultupphandling 

samt utvecklingsarbete och lärande inom upphandling. 

SIRen 

Byggherrarna deltar i Forskningsprojektet SIRen, Sustainable Integrated Renovation 

- nationell stark transdisciplinär forskningsmiljö för helhetssyn på hållbar re-

novering. SIRen berör fem forskningsområden där forskare tillsammans med repre-

sentanter från näringslivet och offentlig sektor bidrar med sina kompetenser. Under 

året har träffar genomförts dels i Visby i maj och dels i Luleå i december. Forskarna 

redovisar sina framsteg och ett studiebesök genomförs på en för orten och 

forskningen intressant objekt. SIRen pågår till 2019. 

Byggherre Master Class Diploma 

Byggherrarna har sedan 2013 årligen genomfört utbildningsprogrammet Byggherre 

MasterClass Diploma i samarbete med Stockholm School of Economics Executive 

Education SSE (tidigare Handelshögskolan IFL). Programmet riktar sig till chefer och 

befattningshavare verksamma som byggherrar inom det svenska samhällsbyggan-

det. Utbildningen, som är på sammanlagt 20 dagar, har haft föreläsare från 

universitet, högskolor och näringsliv.  

Sedan 2013 har 60 personer genomgått utbildningen och utvecklats i sin 

byggherreroll. Därtill har Byggherrarna genomfört årliga Alumniträffar för de som 

genomgått utbildningen.  

2018 års utbildningsstart fick tyvärr ställas in på grund av för få deltagare. Och då 

SSE meddelat att de avser att göra om sitt programutbud och bytt ut sin tidigare 

organisation ska föreningen se sig om efter en annan samarbetspartner och 

huvudman för utbildningen.  

BYGGHERREN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE  

Syftet med verksamhetsområdet är att beskriva byggherrerollen och dess betydelse för 

politiker, bransch och allmänhet genom att bevaka och delta i aktuell 

samhällsbyggnadsdebatt och kommunicera byggherrens viktiga roll som 

samhällsutvecklare.  

Hållbart samhällsbyggande i världsklass (HSIV) 

HSIV bildades 2010 på initiativ av regeringen som ett utvecklingsprojekt för 

samhällsbyggnadssektorn för att stärka kopplingen mellan byggsektorn och 

samhället och skapa samhälleliga värden. HSIV var en respons på kritiken i 

betänkandena ”Skärpning gubbar” och ”Sega gubbar” om bristande konkurrens, 

kvalitet, kompetens och höga kostnader inom sektorn. Det som ursprungligen var 



 

   

Byggherrarna Sverige AB  6 (48) 
   

 

tänkt som ett fem-årigt projekt har fortsatt i form av ett samhällsbyggnadsnätverk 

med representation från branschorganisationer, myndigheter och regeringen. 

Under året har ett möte genomförts med temat bostadssituationen. Deltagarna fick 

ta del av regeringens pågående utredningar samt en analysmodell om hushållens 

betalningsförmåga som komplement till Boverkets analyser. Beträffande fler 

bostäder till lägre byggkostnad informerades om att investeringsbidraget stimulerat 

byggandet av hyresrätter till överkomliga hyresnivåer, och att SABO:s kombohus 

och SKL:s ramavtalsupphandling av bostadshus har bidragit till sänkta 

byggkostnader. 

Boverkets webbplats för utländska entreprenörer 

Boverket har haft uppdrag från regeringen att upprätta en webbplats för utländska 

byggherrar och entreprenörer med information om lagar och regelverk i syfte att 

underlätta för dem att etablera sig i Sverige. Byggherrarna, SABO med flera har 

deltagit i arbetet om vilken information som utländska företag behöver för 

etablering av verksamhet i Sverige. Webbplatsen har texter på engelska som 

beskriver centrala delar av byggprocessen i Sverige. 

Testbädd Malmfälten 

Regeringens initierade 2017 ”testbädd Malmfälten” om stadsomvandlingen i 

malmfälten. Syftet var att allokera resurser och skapa goda förutsättningar för att 

genomföra det stora nybyggnadsbehov som stadsflyttarna innebär. Initiativet 

resulterade i en samverkansöverenskommelse mellan 14 branschaktörer med IQ 

Samhällsbyggnad som facilitator. Byggherrarna har bidragit med kompetensstöd 

kring upphandling och beställarfrågor.  

Entreprenörerna har uttryckt behov av mer långsiktiga förutsättningar och mer 

samverkansinriktat arbetssätt med kommunerna och LKAB för att kunna etablera 

sig på plats. Initiativ har därför tagits till att sammanställa pågående byggprojekt i 

de två orterna Kiruna och Gällivare med närområde som underlag för samordning 

av regionens alla byggprojekt och för att de lokala byggherrarna ska kunna upprätta 

långsiktiga upphandlingsstrategier. För att erbjuda stöd inför Gällivare och Kiruna 

kommuns närstående upphandlingar deltog representanter från kommunerna i ett 

möte med Byggherrarnas NUG-grupp.  
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BYGGHERRENS ROLL I PLANERINGSSKEDE/TIDIGT SKEDE  

Verksamhetsområdet Tidigt Skede syftar på byggherreprocessen, där behoven 

identifieras, olika lösningar studeras och de övergripande kraven för projektet 

specificeras. Arbetet sker i en strategisk kontext där byggherren har en unik och 

mycket viktig roll som förändringsagent när det gäller att leda processen så att 

projektet utvecklas mot hållbarhet, kvalitet och att samhälleliga värden skapas. Här 

handlar det om att fånga upp goda exempel från byggherrar som arbetar aktivt med 

tidiga skeden, erbjuda dem möjlighet till erfarenhetsutbyte och sprida kunskapen till 

medlemmarna. 

Utbildningen Tidiga skeden 

Byggherreutbildningen, Tidiga skeden, som vi genomför i samarbete med Chalmers 

Professional, genomfördes för andra gången med 18 deltagare, varav 16 byggherrar. 

Utbildningen är på nio dagar uppdelad i tre etapper och ger efter projektarbete och 

examination 7,5 högskolepoäng.  

BYGGHERRENS ROLL I PROJEKTSKEDET  

Syftet med verksamhetsområdet är att rikta blicken mot projektskedet och allt som 

här hör till. Här handlar det om kravställande på en mer detaljerad nivå, organisering, 

genomförandeformer, upphandling, ansvars- och riskfördelning mot entreprenörer 

och projektörer/konsulter med flera. 

De juridiska frågorna för beställaren är föreningens basverksamhet och grunden till 

att föreningen en gång bildades. Genom vårt utskott Regelverk och Samverkan (RS-

utskottet) och dess arbetsgrupper arbetar vi kontinuerligt med avtalsvillkor, upp-

handlingsformer och genomförandeformer. Föreningens representation i Byggan-

dets kontraktskommitté, BKK, är oerhört viktig för vår vilja att påverka utvecklingen 

av standardavtalen så att de bidrar till en effektivare byggprocess och bättre affärer.  

Ytterligare aktiviteter inom detta verksamhetsområde återfinns rapporterat under 

utskotten och deras arbetsgrupper nedan. 

ABK-supplement för CM-uppdrag 

Byggherrarna samarbetar med CM-bolagen om ABK-supplement med uppdrags-

specifikation avseende CM-uppdrag, eller konsulttjänster för ledning och 

samordning av mycket delad entreprenad. Mallarna har under året färdigställts och 

kommer att lanseras under 2019.  

Byggprojektmätning 

Byggherregruppen om Byggprocessmätning har under de senaste åren kontinuerligt 

träffats för att samordna byggherrars erfarenheter av mätverktyget Byggprocess-
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mätning. I gruppen ingår även representanter från ägarna av systemet Prifloat samt 

professor Per-Erik Eriksson, Luleå Tekniska Universitet (LTU). Gruppen har arbetat 

med att utveckla systemet.  

Forskningsprojektet om validering av genomförda mätningar delredovisades av 

LTU. Forskningsprojektet är en del av forskningsprogrammet ProcSibe.  

Mätverktyget har vidareutvecklats inom det nybildade bolaget Binosight AB till att 

bli ett strategiskt verktyg för byggherrens ledningsorganisation. Det nya 

användargränssnittet och frågestrukturen har testats av fyra byggherrar. Det nya 

mätverktyget ska testköras under våren 2019 för att senare sjösättas på marknaden.  

Under året genomförde Byggherrarna och Binosight AB en enkätundersökning 

bland våra medlemmar om byggherrens kvalitetsmognad, hur byggherrar värderar 

och fokuserar på kvalitet som ett strategiskt viktigt begrepp för sin 

projektverksamhet och om man tillämpar ett strukturerat arbetssätt för 

kvalitetssäkring. Enkäten visade att kvalitetsfrågan är angelägen och att det finns ett 

stort intresse att föreningen driver frågan att utveckla en systematik för att 

säkerställa och förbättra kvaliteten i projekten. Enkätresultatet ska vidare 

analyseras och en workshop planeras till våren 2019. 

Mall och tillämpningsföreskrift för samverkan/partnering 

Byggherrarnas arbete med att ta fram en ny kontraktsmall och tillämpnings-

föreskrift för samverkan/partneringuppdrag slutfördes under 2018. Den nya 

kontraktsmallen publicerades på Byggherrarnas webbplats.  

Byggsektorns nätverk för samverkan och partnering 

Byggherrarna arrangerar årligen en nätverksträff kring samverkansformen med 

deltagare från byggsektorn. Årets träff i Stockholm inkluderade erfarenhetsutbyte 

kring samverkansformen, nya rättsfall som påverkar utvärderingskriterierna samt 

hur AB/ABT förhåller sig till samverkansformen. Därtill fick deltagarna en 

presentation av samverkansmodellerna hos tre bolag. 

Kontakter med Upphandlingsmyndigheten 

Byggherrarna samarbetar med Upphandlingsmyndigheten om att upprätta 

vägledning kring olika genomförandeformer. Upphandlingsmyndigheten har under 

året byggt upp sin verksamhet kring rådgivning för byggsektorn och Byggherrarna 

deltog i ett referensgruppsmöte för Upphandlingsmyndighetens nya 

entreprenadstöd. Entreprenadstödet är tänkt att arbeta med rådgivning för specifikt 

byggsektorn exempelvis kring entreprenadupphandling, entreprenadformer, ÄTA-
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hantering, arbetsrättsliga frågor med mera – en riktad rådgivning som länge 

efterfrågats.  

Därtill har Byggherrarna deltagit i ett möte hos UHM om upphandlingsplikt av 

allmänna anläggningar vid exploatering inför deras publicering av denna 

information. 

Utvärdering och utveckling av personalliggarsystemet 

Krav på elektronisk personalliggare för byggverksamhet infördes 2016. Inom 

Riksdagens skatteutskott pågår för närvarande en utvärdering av systemet med 

personalliggare för alla berörda branscher restaurang-, frisör-, tvätteri- samt för 

byggverksamhet. Utskottet har utvärderat hur berörda aktörer upplever 

personalliggarsystemet samt dess eventuella problem och vilka möjligheter det 

finns att förbättra systemet, inklusive Skatteverkets kontrollverksamhet.  

Byggherrarna deltog i en hearing hos utskottet och har därefter blivit intervjuad av 

Riksdagsförvaltningens utvärderings- och forskningssekretariat (RUFS). Inför 

intervjun gjorde Byggherrarna en medlemsenkät där det framkom att de flesta 

byggherrar delegerat sitt ansvar till entreprenören, men önskar ändå få 

återkoppling om vilka entreprenörer som missköter sig. Att systemet fungerar bra 

vid en inhägnad eller avgränsad arbetsplats med en byggstart och ett byggavslut, 

men fungerar sämre för driftentreprenader som utförs i flera fastigheter och under 

spridda tider. Därutöver framfördes en önskan att begrepp som byggarbetsplats, 

byggstart och byggavslut bättre överensstämde med annan bygglagstiftning.  

Byggherrarna deltar i Installatörsföretagens arbetsgrupp om personalliggare i 

byggbranschen, tillsammans med Skatteverket. I gruppen ingår representanter från 

ID06 samt Sveriges Byggindustrier med byggbolag. SKV:s webbplats är under 

utveckling, där byggherren samlat ska kunna se sina anmälda byggprojekt. Både 

inom EU och internationellt ökar fokusen på byggbranschen när det gäller skatter 

och brottslighet. 

Utbildning i ISO Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan 

Byggherrarna har genomfört ett par introduktionskurser i den nya ISO-standarden 

44001:2017 (Ledningssystem för affärsutveckling i samverkan) samt en två-dagars 

fördjupningskurs i Stockholm. Föreläsare var David E Hawkins från ”Institute of 

collaborative working” i Storbritannien, tillika ordförande för ISO:s internationella 

tekniska kommitté för Collaborative Business Relationships och upphovsman till 

den brittiska standaren BSI:11001. 
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Ledningssystemet är till för de organisationer som vill systematisera och utveckla 

sina affärsrelationer med samarbetspartners och har inom byggbranschens setts 

som ett verktyg för att vidareutveckla samverkan/partnering.  

Byggherrarna medverkar i SIS-kommitténs fortsatta arbete om implementering av 

standarden. Under hösten har SIS-kommittén haft förberedelsemöte inför ISO:s 

omröstningsmöte i Kina samt utarbetat vägledning för implementering av 

standardena ISO 44002 och ISO 44003. Den sistnämnda standarden vänder sig till 

SME-företag.  

En särskild arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att ta fram förslag till utbildning i 

ISO-standarden anpassad för svenska förhållanden. Ambitionen är att marknaden 

ska erbjudas en utbildning efter att vägledningen för implementering är klar.  

Produktivitetsutveckling - utmanande och utvecklande beställare 

På uppdrag av Byggherrarna genomförde företaget Prolog en enkät och intervjuade 

sex medlemmar om hur de arbetar med erfarenhetsåterföring, innovation, 

samverkan, hållbarhet samt produktivitet. Prolog har därpå fått uppdrag att gå 

vidare och genomföra en nulägesanalys genom ytterligare intervjuer samt analysera 

förfrågningsunderlag för att hitta goda exempel och förbättringsområden som 

medlemmar, deras kunder och leverantörer upplever. En särskild styrgrupp har 

tillsatts för att styra och följa arbetet. 

Kompetensutveckling inom byggherrerollen, projektskedet 

Byggherrarnas mångåriga samarbete med Prolog om samverkans/partneringkurser 

har fortsatt även detta år:  

• Fem grundkurser fördelade på Göteborg, Malmö och Stockholm  

• Två fortsättningskurser i Göteborg och Stockholm 

• Diplomerad partneringledare i Göteborg 

Den nya kurslitteraturen till samverkan/partneringkurserna ”Tillsammans för en 

bättre byggprodukt” lanserades i januari. Boken är författad av Prolog och 

medfinansierad av Byggherrarna. Grundkursen har uppdaterats med ett pass om 

nya ledningssystemet ISO 44001. 
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ENERGI, KVALITET OCH HÅLLBARHET  

I Byggherrarnas verksamhet ingår frågor om energi, kvalitet och hållbarhet på 

ett självklart sätt. Förutom arbetet i MTK-utskottet har föreningen också upp-

drag från Energimyndigheten att ansvara för ett kansli till nätverken BeBo, 

Belok och Sveby. Nätverken består till större delen av Byggherrarnas 

medlemmar. 

BeBo och Belok – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva 

flerbostadshus och lokaler 

Under året renodlades Byggherrarnas uppdrag till att enbart omfatta stöd till 

nätverken avseende kommunikation och it-administration för Bebo:s webbplats. 

BeställarKompetens – utbildning för mer energieffektiva byggnader  

Energimyndighetens utbildningsprojekt tog slut i juni 2018, men fick en fortsättning 

under hösten då BeBo och Belok sköt till pengar från sina ordinarie budgetar. En 

slutrapport har skrivits och en utvärdering av hela projektet genomförs för att se om 

det finns grund för fortsatt verksamhet och i så fall i vilken form. En sammanfattning 

är: 177 kurser har genomförts på sammanlagt 43 olika orter i Sverige.  Det har 

genererat 10 258 kurstimmar. 2 567 personer har gått någon av kursmodulerna. 

Sveby - Standardisera och verifiera specifik energianvändning i 

byggnader 

Byggherrarna är huvudman för och deltar i Svebyarbetet tillsammans med 

fastighetsägare, entreprenörer och deras branschorganisationer. Verksamheten går 

ut på att vidareutveckla verifieringsmetodiken och indataunderlag för beräkningar 

kring den branschstandard som Sveby tagit fram för verifiering och uppföljning av 

energianvändning i byggnader. 
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SÄKERHET OCH ARBETSMILJÖ  

Byggherren har ansvar för att beakta arbetsmiljön i samband med planering 

och projektering samt har samordningsansvaret för arbetsmiljön vid genomfö-

randet. Tydligare krav, skärpt uppföljning och kontroll från beställaren ökar 

trycket på entreprenörer och leverantörer att utveckla sitt systematiska säker-

hetsarbete.  

Arbetsgruppen Arbetsmiljö och säkerhet 

Arbetsgruppens syfte är att sätta fokus på byggherrens ansvar för arbetsmiljö och 

säkerhetsfrågorna i byggprojektets olika skeden samt tydliggöra byggherrens ansvar 

för samordning av arbetsmiljöfrågorna i relation till leverantörernas 

arbetsgivaransvar. Gruppen ska genom erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och 

genom kontakter med myndigheter och leverantörer identifiera frågor där byggherrar 

kan utveckla och stärka sitt agerande som kravställare för att höja säkerhetskulturen i 

branschen. 

Byggherrarnas arbetsmiljögrupp har fortsatt sitt arbete att utveckla verktyg 

specifikt för byggherrar. Årets stora projekt har varit att ta fram AF-texter och en 

Vägledning till dessa att användas vid upphandling i projekteringen; dvs i kontakten 

med arkitekter och konsulter. Gruppen har också genomfört gemensamma 

informationsträffar med Sveriges Byggindustriers medlemmar (BI Öst). 

Föreningen Håll Nollan  

Föreningen tillhör en av de 13 grundarna och huserar Håll Nollans kansli inom sina 

lokaler. Vi stödjer kanslifunktionen och kommunikationen samt har en styrelseplats 

och är aktiv i arbetsgrupp. Håll Nollan har växt till 54 medlemmar under året. 
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Byggherrarnas verksamhetsutskott  
För att ta tillvara medlemmarnas kompetens och öka erfarenhetsutbytet mel-

lan medlemmarna inom prioriterade områden samt utgöra stöd till kansliet, 

finns två verksamhetsutskott; Regelverk och Samverkan samt Miljö, Teknik och 

Kvalitet. Till dessa hör ett antal arbetsgrupper.  

Utskottet Regelverk och Samverkan (RS)  

Utskottet ska, med arbetsgrupperna LOU och NUG, vara ett forum för erfarenhetsåter-

föring, diskussioner och utveckling av de för byggherrar relevanta standardavtal, 

författningar och regelverk. RS-utskottet är navet i Byggherrarnas verksamhet vad 

avser frågor som har juridisk anknytning. En av de viktigaste uppgifterna för RS är 

därför att företräda Byggherrarna i Föreningen Byggandets Kontraktskommitté 

(BKK) och medverka i hantering och handläggning av frågor i BKK samt vara refe-

rensgrupp åt Byggherrarnas företrädare i BKK. I den löpande verksamheten ingår att 

koordinera arbetet med arbetsgrupperna LOU och NUG, samt att anpassa befintliga 

mallar till nya regelverk.  

RS-utskottet har haft som största fokus att vara beredningsinstans för 

Byggherrarnas ledamöter i BKK under revideringen av AB04/ABT06. Mer om 

revideringsarbetet återfinns under BKK. 

Arbetsgruppen Lagen om offentlig upphandling (LOU)  

Arbetsgruppens uppgifter är att skapa erfarenhetsutbyte mellan de medlemmar i 

Byggherrarna som är upphandlande enheter enligt Lagen om Offentlig Upphandling 

(LOU) och Lagen om offentlig Upphandling i Försörjningssektorn (LUF). Därtill iden-

tifierar gruppen frågor där Byggherrarna kan påverka vidareutveckling av lagstift-

ningen genom att bevaka rättsläget, främja byggherrarnas intressen i pågående för-

ändringar av upphandlingsregelverket, informera och påverka såväl externt som in-

ternt i frågor rörande offentlig upphandling samt stödja andra utskott och arbets-

grupper i LOU-frågor.  

Gruppen bjöd in företaget Ethos International om eventuellt samarbete kring 

utbildningar inom området hållbara leverantörskedjor. Därtill har gruppen studerat 

rättsfall inom upphandlingsreglementet. Utredningen om vissa förenklade 

upphandlingsregler har varit under bevakning och en särskild remissgrupp bildades 

för att arbeta med Byggherrarnas remissvar. Utredningens betänkande innehåller 

bland annat förslag på införande av processkostnadsansvar och ansökningsavgift för 

överprövning inom LOU/LUF-upphandlingar.  
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Arbetsgruppen Nya upphandlings- och genomförandeformer (NUG)  

Gruppens uppgift är att hantera de frågor som aktualiseras i nyare upphandlings- och 

genomförandeformer. Det inkluderar partnering och andra samverkansformer. Inom 

detta område arbetar arbetsgruppen med verktyg till medlemmarna för ökad 

förståelse och användande av nya upphandlings- och genomförandeformer.  

Gruppen har haft fortsatt fokus på samverkan/partnering men även arbetat med 

problematiken om transparens kring självkostnader och verifiering av desamma. 

Gruppen avser utveckla en vägledning för medlemmarna.  

Utskottet Miljö, Teknik & Kvalitet (MTK)  

Utskottets syfte är att bevaka och proaktivt arbeta med de frågor som rör miljö, teknik 

och kvalitet för tidiga skeden, projektskedet samt för rätt förutsättningar för för-

valtningen. Det innebär bland annat att utskottet löpande bevakar viktiga utredningar 

och lagändringar rörande Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Boverkets regelverk med 

mera. Därutöver ska utskottet medverka till medlemsaktiviteter som kan bidra till 

medlemmarnas kompetensutveckling.  

I utskottets arbetsuppgifter ingår att författa Byggherrarnas remissvar för viktigare 

utredningar och lagändringar inom miljö, teknik och kvalitet, analysera kvalitetsut-

vecklingen i tidiga skeden, projektering och byggande samt att arbeta med frågor som 

berör informationshantering i byggande och förvaltning (BIM, med mera).  

Utskottet har haft två seminarier för att diskutera byggherrerollen respektive 

kontrollsystemet i syfte att förbereda Byggherrarnas möten med utredningen 

”Modernare byggregler”. 

Utskottet har under året besvarat följande remisser: 

• Advancing Net Zero. Förslag till definitioner och certifieringskriterier för 

klimatneutrala nollutsläppsbyggnader, med fokus på driftsfasen. Sweden Green 

Building Council.  

• Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL (Boverkets rapport 2017: 26). 

Vi var positiva till förslaget att montering av solcellspaneler och solfångare inte i 

normalfallet ska omfattas av krav på bygglov men påtalade behovet av lika 

hantering i kommunerna. 

• Boverkets föreskrifter och allmänna råd - förslag till ändring (2007:4) - om 

energideklaration för byggnader. Bland annat ska begreppet primärenergi 

införas.  

• Boverkets byggregler - förslag till ändring (2011:6) – föreskrifter och 

allmänna råd. Innehåller förslag till skärpning av energikraven efter 2021. Vi 
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framförde att energiavsnittet i BBR har blivit alltför komplicerat och 

oöverskådligt samt att begreppet nettoenergi och den faktiska mängden köpt 

energi ska vara utgångspunkt för kraven. Vi avstyrkte förslaget att byggnadens 

energiprestanda enbart ska uttryckas som ett primärenergital. Angivna värden 

måste gå att korrelera till den faktiskt uppmätta energianvändningen. 

• Byggrättsutredningen ”Ett snabbare bostadsbyggande” - SOU 2018:67. 

Utredningen föreslår att byggrätter på detaljplanerad privatägd mark ska tas i 

anspråk snabbare och att genomförandetiden för DP ska vara 3–15 år i stället för 

5-15. Utredningen föreslår också att kommuner bör förvärva mer egen mark.  

• Dokumentationssystem för byggprodukter, Boverkets rapport 2018: 22. 

Rapporten lämnar förslag på utformning och implementering av system för 

loggbok.  

• Effektivare energianvändning, SOU 2017: 99. Innehåller en analys av 

förutsättningarna för energisparlån. Vi avvisade förslaget. 

• En mer förutsägbar byggprocess (Boverkets rapport 2017:25). Vi var positiva 

till förslaget att till exempel genom att låta certifierade experter ta över delar av 

byggnadsnämndernas arbete. Vi pekade också på behovet att stärka 

kommunernas kompetens. 

• Färdplan för en klimatneutral o konkurrenskraftig byggsektor. 

Kommunikativ färdplan för en fossilfri och konkurrenskraftig byggsektor år 

2045.  

• Klimatdeklaration av byggnader, Boverkets rapport 2018: 23. Rapporten 

föreslår att ett krav på klimatdeklarationen vid uppförande av byggnader införs 

men med vissa undantag och förslaget ska genomföras i etapper för olika 

byggnadstyper. Dessutom innehåller rapporten förslag på regler för hur 

klimatdeklarationerna ska utföras.  

• Lån och garantier för fler bostäder, SOU 2017: 108. Innehåller en analys av 

förbättrade finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnad. Vi tillstyrkte 

flera av utredningens förslag men påpekade att de åtgärder som föreslogs i 

utredningen inte erbjuder några långsiktiga lösningar på problemen inom 

bostadsbyggandet. 

• Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan. SOU 2017:106. 

En del av utredningen ”Modernare byggregler”. Vi ifrågasatte utredningens 

analys och föreslog att relevanta standarder ska implementeras direkt i BBR 

samt att SIS i dialog ska undersöka sektorns behov av standarder. 

• Miljöbyggnad för byggskedet - Sweden Green Building Council. Vi avstyrkte 

förslaget i dess nuvarande form bland annat mot bakgrund av brister i 

strukturen. 
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• Resurseffektiv användning av byggmaterial. SOU: 2018: 51. En del av 

utredningen ”Modernare byggregler”. Utredningen föreslår bland annat en 

innehållsförteckning för byggmaterial.  

• Riktlinjer för resurs och avfallshantering vid byggande och rivning. Sveriges 

Byggindustrier har uppdaterat riktlinjerna och vi har tillstyrkt de blygsamma 

ändringar som föreslogs. 

Remissvaren finns att läsa i sin helhet på Byggherrarnas webbplats. 
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Kansliverksamhet 

MEDLEMSAKTIVITETER 

Våra medlemmar värderar högt att föreningen arbetar med erfarenhetsutbyte, 

kompetensutveckling och lobbying.  

Byggherrarna har idag tre regionala nätverk Byggherregruppen i Göteborg, nätver-

ket Gävleborg/Dalarna, samt nätverket Luleå/Övre Norrland. I nätverken träffas de 

medlemmar som verkar regionalt för att utvecklas genom utbyte av erfarenheter 

och intressanta studiebesök. Nätverken planerar själva sina agendor för träffarna 

med stöd från kansliet när det gäller viss administration.  

Nätverket Byggherregruppen i Göteborg 

Nätverket har drygt 40 medlemmar i Göteborgsregionen. Under året arrangerades 

fem medlemsaktiviteter, där drygt 140 personer deltog. 

Frukostseminarium: 

• Utvecklingen inom handel; hur bygger vi framtidens butiker? 

• Hur ska vi komma åt potentialen att utveckla staden? Hur kan byggherrarna 

bidra till stadens utveckling? 

• Social hållbarhet i stadsutveckling – praktiska exempel från Göteborg 

Årsstämma 

Studiebesök och AW på Liseberg 

Nätverket Gävleborg/Dalarna 

Nätverket har medlemmar verksamma inom privat och offentlig sektor i regionen 

Gävleborg och Dalarna och bildades 2012. Nätverket har under året träffats vid tre 

tillfällen på olika platser och inspirerats av de studiebesök de genomfört på nya 

projekt. För varje nätverksträff utses en värd som tillsammans med ordförande 

planerar agendan för mötena.  

Nätverket behandlande under 2018 bland annat följande ämnesområden: 

• GDPR (General data protection regulation), den nya dataskyddsförordningen  

• frågor kring överlämnande till drift och förvaltning 

• frågor kring projektförsäkring 

Nätverket genomförde därutöver en kurs i fuktsäkert byggande. 

Nätverket Luleå/övre Norrland 

Nätverket är forum för aktiva medlemmar verksamma inom privat och offentlig 

sektor runt Luleå. Till nätverket hör även ytterligare några medlemmar verksamma 
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i övre Norrland. Nätverket bildades 2013 och arrangerar nätverksträffar med stu-

diebesök regelbundet några gånger per år. Nätverket har under 2018 träffats vid ett 

tillfälle då nätverket behandlade bland annat följande ämnesområden: 

• Årets bygge Östra länken samt Norrbotten läns landstings projekt Sunderby 

sjukhus 

Byggherredagen 

Det årliga evenemanget Byggherredagen kombinerades som tidigare med 

Byggherrarnas årsmöte och genomfördes i mars kring temat ”Innovation och 

digitalisering”.  

Antal deltagare i våra aktiviteter 

Ca 800 personer har deltagit på någon av Byggherrarnas aktiviteter fördelat på föl-

jande sätt: 

Utbildningar   169 

BeställarKompetens, energi  255 

Övriga seminarier och event 375 

SAMVERKAN MED BYGGSEKTORN  

Byggherrarna är aktivt representerade i många olika forum i syfte att bevaka 

utvecklingen men även för att kunna påverka områden som berör byggherre-

rollen.  

BFAB  

Bygg- och Fastighetssektorns eget utbildningsbolag  

Byggherrarna har tillsammans med Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier och 

Svenska Teknik & Designföretagen varit minoritetsägare i BFAB. Under året har STF 

Ingenjörsutbildning, som är majoritetsägare i BFAB, beslutat att lösa in 

minoritetsägarnas aktier och Byggherrarna frånträdde sitt uppdrag i BFAB:s 

styrelse. Ett samarbetsavtal har tecknats med BFAB där Byggherrarnas medlemmar 

erhåller rabatt på delar av BFAB:s kurser. Info finns på vår webbplats. 

Boverkets Byggråd 

Boverkets byggråd är deras forum och stöd där dialog förs om frågor av större vikt 

gällande regler om byggnaders grundläggande egenskaper.  

Deltagarna inom Boverkets Byggråd har under året haft dialog om: 

• Nya energiregler och om de skärpta energikraven som införs i BBR 2020  
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• Informationscentrum för hållbart byggande där Boverket på regeringens 

uppdrag upphandlat Svensk Byggtjänst för att driva centrumet ICHB 

• Utvidgning av Boverkets regeringsuppdrag om PBL Kompetens  

• God inomhusmiljö 

• Kommittén för modernare byggregler om deras arbetsprocess och de vägval 

kommittén identifierat efter att ha träffat företrädare från kommuner, 

myndigheter samt aktörer i branschen. 

Byggandets Kontraktskommitté (BKK)  

Byggherrar är representerade i BKK:s styrelse med tre ordinarie ledamöter och tre 

suppleanter samt ordförande. Styrelsen har haft möten varje månad där fokus i allt 

väsentligt varit på revideringen av AB 04/ABT 06. Och den särskilde arbetsgruppen 

träffas oftare. 

Under året har två byggherreledamöter slutat och att hitta ersättare som har 

resurser att delta i BKK:s revideringsarbete har varit en utmaning i rådande 

högkonjuktur. Efter två föreningsstämmor blev Carl Fläring, HSB och Byggherrarnas 

jurist Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend invalda som nya ledamöter. 

BKK:s huvudmannagrupp 

BKK:s huvudmannagrupp bildades under våren 2018 med representanter av 

Byggherrarna, Sverige byggindustrier, Installatörsföretagen och STD genom deras 

Vd:ar respektive ordföranden. Gruppens roll är att bevaka BKK:s övergripande 

inriktning i revideringsarbetet och hade ett antal möten i samband med BKK;s 

föreningsstämma om ledamöter till BKK:s styrelse.  

Föreningen för byggvarudeklarationer 

Föreningen äger, förvaltar och utvecklar standarden för Byggvarudeklarationer 

(eBVD 2015), ett format för miljöinformation om byggvaror. 

I föreningens styrelse är nu Fastighetsägarna Sverige och Svenska Teknik & 

Designföretagens platser vakanta. Föreningen har under året beslutat att avveckla 

föreningen detta då styrelsen och föreningens kansli (Byggmaterialindustrierna) 

ansett det betungande att bedriva förvaltningen och utvecklingen av BVD-formatet i 

föreningsform. Ett överlåtelseavtal har tecknats där föreningen överlåter samtliga 

rättigheter och skyldigheter rörande BVD-formatet till Byggmaterialindustrierna 

gällande förvaltning och utveckling av formatet. Ändring och utveckling av nya 

versioner av formatet eBVD2015 (1.0) ska ske i samverkan i ett nybildat branschråd 

med deltagare från bygg- och fastighetsbranschen.  
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En dialog har förts med VVS-Fabrikanternas Råd, Sveriges Elgrossister, Svenska 

Rörgrossistföreningen om eBVD. Det råder, i allt väsentligt, samsyn om att det bör 

finnas ett format/en branschstandard/ byggvarudeklaration med transparent 

innehåll för att öka spårbarhet och nytta, men att insamling av denna information 

kan ske i två system.  

IQ Samhällsbyggnads utskott 

Utskotten utgör en neutral nod, katalysator och plattform för sektorsövergripande 

frågor, program och projekt inom forskning och innovation. 

Föreningen har inte deltagit i utskottsarbetet under 2018, men däremot i 

Forskningsprogrammet Smart Built Environment och E2B2. 

Kommittén för modernare byggreglers referensgrupp 

Regeringens kommitté för modernare byggregler har ett uppdrag att se över och 

modernisera delar av bygglagstiftningen (PBL, PBF, BBR och EKS) samt de 

standarder dessa hänvisar till i syfte att modernisera regelverket och därmed gynna 

ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. 

Byggherrarna och Akademiska hus har ingått i referensgruppen för Modernare 

Byggregler där vi fått ta del av utvecklingen av kommitténs arbete och haft möjlighet 

att påverka kommitténs arbete i ett tidigt skede.  

Kommittén publicerade en första delrapport om standarder i december förra året 

som behandlats inom Byggherrarnas MTK-utskott.  

Vi andra referensgruppsmöten har kommitténs vägval avhandlats samt 

kontrollsystemet enligt PBL. 

Kommittén har hållit två större hearingar med samhällsbyggnadssektorn där 

Byggherrarna deltagit. Den första om kommittén vägval och den andra om 

kontrollsystemet. Kritik finns mot kontrollsystemet, att det inte säkerställer att de 

tekniska egenskapskraven uppfylls.  

KTH – certifierad konstruktör 

KTH har på uppdrag av Trafikverket utrett om ett meriterings- eller 

certifieringssystem för konstruktörer skulle kunna införas i Sverige för ett 

effektivare byggande och minskande av allvarliga konstruktionsskador. 

Byggherrarna har deltagit i arbetet och stödjer förslaget. Utredningen är nu avslutad 

och eventuellt kommer Byggherrarna att bli inblandade om Trafikverket väljer att 

gå vidare med förslaget.  
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Samhällsbyggnadssektorns etiska råd 

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är en ideell intresseförening för 

branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn. 

Ny styrelse för Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd utsågs under 2018 med 

uppdrag att bland annat göra en översyn av rådets verksamhet och vid behov förslå 

förändringar för att kunna ta en mer proaktiv och förebyggande roll i branschetiska 

frågor. Till ny ordförande utsågs Parul Sharma, som är en av Sveriges främsta 

experter inom området CSR Compliance, anti korruption och mänskliga rättigheter. 

En extra årsstämma har genomförts för att ändra rådets stadga så att även enskilda 

företag kan bli medlemmar och inte bara branschorganisationer.   

Ett första styrelsemöte har hållits där vd:arna för Byggherrarna, Installatörs-

företagen och STD-företagen delgav rådet sina tankar och förväntningar på att rådet 

ska bli mer synligt och anlägga ett förebyggande arbetssätt, för att samla branschen 

kring frågor om god affärsetik samt att motverka alla former av diskriminering.   

Rådet har diskuterat att ta över ansvaret och förvaltningen av ÖMK 

(överenskommelse mot mutor och korruption), som är en överenskommelse mellan 

leverantörer och beställare inom den offentligt finansierade bygg- och 

fastighetssektorn. 

Samverkansforum 

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare är ett samarbetsprojekt som 

genom samverkan ska driva utveckling och effektivisering inom statligt 

fastighetsägande och förvaltning. Byggherrarna står för forumets kanslifunktion och 

stöd till ledningsgruppen sedan 2015. 

Under 2018 medverkade Byggherrarna i arrangemanget Samverkansdagen där 

Byggherrarnas vd var moderator. Ämnen som belystes var Boverkets 

organisationsuppbyggnad för sitt nya uppdrag inom gestaltad livsmiljö, Agenda 

2030 och BIM. Nästa Samverkansdag är inplanerad till september 2019.  

Svensk Byggtjänst 

Svensk Byggtjänst säljer information och kunskap, utvecklar verktyg och mötesplatser 

som skapar effektivitet och lönsamhet i byggsverige. Byggherrarna är delägare, ingår i 

valberedningen och representeras i styrelsen av Nicklas Walldan, Vasakronan. 

Svensk Byggtjänsts resultat har varit starkt senaste åren vilket behövs för de 

satsningar inom digitalisering och IT som behöver göras. Det som behandlats under 

året i styrelsen är Boverkets uppdrag om Informationscentrum för hållbart 
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byggande, lansering och utbildning av CoClass, utveckling av nya AMA Funktion, 

lansering nya AMA Hus samt Nordic Contech Talks. 

Byggherrarna har varit engagerade i revideringen av Svensk Byggtjänsts 

uppdragsspecifikation Leda byggprojekt. Skriften blev nominerad till Årets bok, 

Svensk Byggtjänsts pris om den bok som under året på bästa sätt till form och 

innehåll förmedlar och tillgängliggör kunskap av relevans för byggbranschen.  

Årets Bygge 

Byggherrarna har deltagit i juryarbetet med att utse Årets Bygge 2018. Årets Bygge 

lyfter fram exempel på det bästa byggsektorn presterar i kvalitet, samarbete i 

projektet, ekonomi och form som färdigställs under året. Vinnare blev ett av våra 

medlemsföretag, Luleå Kommun för projektet ”Östra länken”.  

Årets renoveringsprojekt  

Byggherrarna har deltagit i juryn för SABO:s tävling om årets renoveringsprojekt. 

Prisutdelningen skedde på Fastighetsdagarna 2018 där Familjebostäder i Göteborg 

annonserades som vinnare med sitt förnyelseprojekt Tellusgatan.  
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Kommunikation  

Kommunikationsstrategi  

Byggherrarnas kommunikationsstrategi ligger till grund för den löpande kommuni-

kationen. Kommunikationen har under året främst syftat till att sprida information 

om kurser och utbildningar, frukostmöten, remisser och samverkansprojekt med 

byggsektorn i övrigt.  

Webben och andra kanaler 

Webbplatsen har under året haft besök av i snitt 4 250 personer per månad. Det är 

en ökning från 2017 som i snitt hade 3796 besökare/månad. Byggherrarna 

använder sociala medier främst för att sprida information om medlemsaktiviteter. 

Webbplatsen har fått ett antal nya sidor bland annat: 

Verktyg för byggherrar 

Verktyg för styrning av byggprocessen 

Verktyg för styrning av miljöarbetet. 

Byggherren digitaliserar 

Samverkan och partnering – vägledning och mallar 

Utskick av information  

Byggherrarna har skickat 11 månadsmejl till sina medlemmar om föreningens akti-

viteter – Aktuellt från Byggherrarna. Vårt juridiska medlemsbrev - Aktuell juridik 

från Byggherrarna har skickats ut 8 gånger. Vi har givit ut 4 nummer energibrevet – 

Aktuellt om Energieffektiva byggnader, till en stor målgrupp som har intresse av 

dessa frågor. Det brevet gör vi tillsammans med BeBo, Belok och Sveby. 
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Ett urval av kommunikationsaktiviteter  

Vi gjorde en layoutad årsredovisning som mejlades ut till alla våra medlemmar. Vår 

vd deltog i ett antal paneler i Almedalen.  

Förutom marknadsföring av egna seminarier, frukostmöten och kurser har vi 

samarbetat med våra nätverk BeBo, Belok och Sveby för att sprida information om 

deras aktiviteter och utvecklingsprojekt, bland annat vid en större resultatkonferens 

under hösten 2018. BeBo och Belok har också fått en ny trycksak om verksamheten, 

medlemsbevis och en banner med tillhörande text som medlemmarna i nätverken 

kan ha på sina webbplatser. Belok har fått en egen kommunikationsplan. 

Vi har fortsatt att stötta föreningen Håll Nollan med praktisk kommunikation. 

Arbetet med att revidera vår bok om Byggherrerollen (2012) påbörjades. 
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Fakta om föreningen 

Föreningens styrelse  

Stefan Engdahl, planeringsdirektör, Trafikverket, ordförande  

Klas Holmgren, chef för projekt och förädling Fabege, vice ordförande 

Siv Aidanpää Edlert, vd, LKAB Fastigheter 

Lena Andersson, vd, Älvstranden Utveckling 

Martin Blixt, styrelseordförande, Framtiden Byggutveckling 

Ronald Bäckrud, regionchef Stockholm, Vasakronan 

Ulrika Hallengren, vd, Wihlborgs Fastigheter  

Susanna Höglund, chef ekonomi och juridik, SABO 

Claes Magnusson, vd, Skolfastigheter i Stockholm, SISAB 

Anne-Li Markgren, real estate manager DeLaval International AB 

Niclas Melander, vd Stena Bygg (tillträdde 2018-03) 

Niklas Ohldin, vvd, Stena Bygg (avgick 2018-03) 

Carolin Åberg Sjöqvist, chefsjurist, Akademiska Hus 

Styrelsen i Byggherrarna och Byggherrarna Sverige har under året sammanträtt 

totalt sju gånger, inklusive konstituerande styrelsesammanträde. Utav dessa möten 

har ett hållits per capsulam.  

Valnämnd  

Christel Armstrong Darvik  

Lars Åkerstedt, vice president, ABB Fastigheter 

Håkan Siggelin, chef projektutveckling, Familjebostäder 

Revisorer  

Jens Karlsson, auktoriserad revisor, Ernst & Young  

Tomas Lönnström, auktoriserad revisor, suppleant, Ernst & Young  
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Thomas Larsson, lekmannarevisor, Alfa Laval 

Torbjörn Blücher, lekmannarevisor, suppleant, Specialfastigheter  

Medlemsutveckling  

Under 2018 har 4 nya medlemmar tillkommit och 4 medlemmar har lämnat 

föreningen. Den 31 december 2018 hade Föreningen Byggherrarna 109 

medlemmar. 

Föreningsstämma och avgifter  

Föreningens årsstämma hölls den 22 mars 2018 i Stockholm. Stämman beslutade 

om oförändrade serviceavgifter för år 2018 varav medlemsavgiften till föreningen 

är 10 000 kr. 

Medlemsavgift 2018 

Bygginvestering 2017 mkr Nyttjad yta tm² Antal pbb* SEK 

> 1000 > 1000 2,0 91 000 

100 < och < 1000 500 < och < 1000 1,5 68 250 

< 100 < 500 0,8 36 400 

* prisbasbelopp 2018 är 45 500 kr. (Priser exkl. moms) 

Medlemsavgiften till föreningen på 10 000 kr (ej moms) är inkluderad. 

Kansli  

Byggherrarna hyr lokaler för sitt kansli på Drottninggatan 33 i Stockholm. Här är 

föreningen samlokaliserad med Fastighetsägarna Sverige, Samhällsbyggarna, IQ 

Samhällsbyggnad, Energi- och Miljötekniska Föreningen, Arkus, AFF och MSCI.  
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Utskott, arbetsgrupper och representation i 

sektorgemensamma grupper  

Utskottet Regelverk och Samverkan  

Ledamöter  

Magnus Sjöberg, Stockholms Hamnar, ordförande  

Anders Bengtsson, Trafikverket  

Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB  

Magnus Colling, SISAB  

Helena Dahlberg, HSB (slutat) 

Reibar Gadan, Riksbyggen (ny) 

Carl Fläring, HSB (ny) 

Mikael Forkner, Klövern  

Mats Höglund, AMF Fastigheter  

Tommy Lenberg, Byggherrarna  

Helena Lennartsson, Byggherrarna  

Gustav Lidegran, Trafikverket 

Lars-Ove Persson, Locum (ny)  

Patrik Pettersson, Vasakronan 

 

Adjungerande ledamöter  

Magnus Ljung, Sveriges kommuner och landsting  

Hanna-Lotta Nielsen, Täby kommun 

Knutna till utskottet finns även representanter från Akademiska hus, 

Fastighetsägarna Sverige, Fortifikationsverket och SABO.  

Arbetsgruppen Lagen om offentlig upphandling  

Ledamöter  

Magnus Colling, SISAB, ordförande  

Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB 

Mikael Hellström, Enköpings hyresbostäder (slutat) 

Jonas Lagerlid, SLL Trafikförvaltningen  

Tommy Lenberg, Byggherrarna  

Helena Lennartsson, Byggherrarna  

Gustav Lidegran, Trafikverket  

Pia Lindgren Nedby, SLL Förvaltningen för utbyggd tunnelbana  

Magnus Ljung, Sveriges kommuner och Landsting (adjungerad) 
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Jessica Midelf, Locum 

Jesper Riis, Statens fastighetsverk 

Johan Schöldborg, Svenska Bostäder 

David Sundgren, SISAB  

Mats Westin, Stockholms stad 

Arbetsgruppen nya upphandlings- och genomförandeformer  

Ledamöter  

Christer Kilersjö, Eksta Bostads (roterande ordf) 

Niosha Baghaei, Uppsalahem (ny) 

Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB  

Pär Dahlström, Huddinge Samhällsfastigheter  

Lena Himmelmann, Akademiska hus  

Lennart Hävrén, Byggherrerådgivning AB, adjungerad 

Tommy Lenberg, Byggherrarna  

Helena Lennartsson, Byggherrarna  

Jennie Sahlsten, AB Enköpingsbostäder (slutat) 

Lars-Gunnar Sjöö, Uppsalahem (slutat) 

David Sundgren, SISAB (slutat) 

Utskottet Miljö, Teknik & Kvalitet  

Ledamöter  

Nina Jacobsson, Lokalförvaltningen Göteborg, ordförande  

Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult, sekreterare (avgående) 

Thomas Ahlberg, Locum 

Patrick Andersson, Stockholmshem 

Mats Franzon, Akademiska Hus  

Jörgen Gustavsson, Stockholmshem (ny) 

Tommy Lenberg, Byggherrarna 

Helena Lennartsson, Byggherrarna 

Lars Pellmark, Skandia Fastigheter  

Georg Severien, SISAB  

Elisabeth Teichert, Locum (ny) 

Magnus Ulander, HSB Riksförening (ny) 

Lars Åkerling, HSB Bostad (ny) 

Knuten till utskottet finns även representant från SABO.  
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Arbetsgruppen för arbetsmiljö 

Ledamöter 

Marcus Törnkrantz, Akademiska Hus 

Kerstin Paulsson, Locum 

Anders Lööv, SISAB 

Anna Källgården, Stockholms Hamnar 

Johan Elgh, Volvo Group Real Estate (lämnade gruppen i december 2018) 

Saga Hellberg, Byggherrarna, ordförande och sekreterare 

Byggherregruppen i Göteborg, styrelse 

Christina Alsnäs, Framtiden Byggutveckling (ordförande) 

Malin Bergsten, Vasakronan (kassör/vice ordförande) 

Anders Ejdefjord, Jernhusen Bygg- och fastighetsutveckling 

Serdar Erkan, Lejonstaden  

Henrik Svensson, Wallenstam 

Malin Björnhäll, MölnDala Fastighets  

Kjerstin Ludvig, Profu (adjungerad) 

Nätverket Gävleborg/Dalarna 

Emma Björkenstam Gavlefastigheter har utsetts till sammankallande för nätverket 

Gävleborg-Dalarna efter Katrin Carlsson, Sandvikenhus. 

I nätverket ingår deltagare från Billerud Korsnäs, Gavlegårdarna, Gavlefastigheter 

Landstinget Dalarna, Riksbyggen, Sandvik, Sandvikenhus och Trafikverket. Knutna 

till nätverket finns även representanter från HSB och Landstinget Västernorrland. 

Nätverket Luleå/övre Norrland 

Marianne Kallin Luleå kommun har utsett till sammankallande för nätverket Luleå 

efter Jesper Klefsjö, tidigare Luleå kommun. 

I nätverket ingår representanter från Akademiska hus, Fortifikationsverket, Galären 

i Luleå, Luleå kommun, Norrbottens läns landsting och Trafikverket. Representanter 

från LKAB och Västerbotten läns landsting ingår i nätverket men har inte deltagit. 
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Byggherrarnas representation i sektorgemensamma styrelser, 

referensgrupper och arbetsgrupper  
Forum Representant 

BEAST valberedning Tommy Lenberg, Byggherrarna 

Boverkets byggråd  Tommy Lenberg, Byggherrarna  

Boverkets brandskydd, referensgrupp  Tomas Jennlinger, Akademiska Hus  

CMB Guldhus, juryn  Tommy Lenberg, Byggherrarna  

eBVD utvecklingsrådet  Saga Hellberg, Byggherrarna  

Hållbart samhällsbyggande i världsklass  Tommy Lenberg, Byggherrarna  

ID 06, ägarråd Tommy Lenberg, Byggherrarna 

ProcSIBE  Helena Lennartsson, Byggherrarna  

Rådet för ByggKompetens (RBK)  Tommy Lenberg, Byggherrarna  

SABO, Årets renovering, jury  Helena Lennartsson, Byggherrarna 

Samhällsbyggnadslänken, KTH  Saga Hellberg, Byggherrarna  

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd,  

- styrelse  

- valnämnd 

 

Anders Bengtsson, Trafikverket 

Tommy Lenberg, Byggherrarna 

SIRen (Sustainable Integrated Renovation)  Tommy Lenberg, Byggherrarna  

Saga Hellberg, Byggherrarna  

SIS-kommittén ISO 44001 Tommy Lenberg, Byggherrarna  

Svensk Byggtjänst 

- styrelse 

- valnämnd 

- referensgrupp Funktions AMA 

 

Nicklas Walldan, Vasakronan  

Tommy Lenberg, Byggherrarna 

Helena Lennartsson, Byggherrarna 

Sveriges Bygguniversitets externa råd  Saga Hellberg, Byggherrarna  

Årets Bygge, jury Tommy Lenberg, Byggherrarna 

 

Representation i nedanstående nätverk och projekt  
Energimyndighetens beställargrupp för 

flerbostadshus (BeBo), råd  

Tommy Lenberg, Byggherrarna  

Energimyndighetens beställargrupp för 

flerbostadshus (BELOK), råd  

Tommy Lenberg, Byggherrarna  

Sveby, Branschstandard för energi i byggnader, 

styrgrupp  

Smart Built Environment, (IQS) valberedning 

Smart Built Environment, Testbäddsportalen 

Smart Built Environment, Kunskapslyftet 

Tommy Lenberg, Byggherrarna  

 

Saga Hellberg, Byggherrarna 

Saga Hellberg, Byggherrarna 

Saga Hellberg, Byggherrarna 
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Förvaltningsberättelse 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

Koncern och moderförening  

Föreningen har till ändamål att företräda, tillvarata och driva medlemmarnas parts-

intressen av generell och gemensam karaktär avseende byggherrerollen för såväl 

fastighetsägare, fastighetsförvaltare som användare av byggnader och anläggningar. 

Föreningen ska vidare äga samtliga aktier i Byggherrarna Sverige AB, Bolaget, som 

utför tjänster åt föreningens medlemmar.  

Bolaget bedriver utvecklings- och servicetjänster som till exempel informationsmö-

ten och utbildningar via kansliet och utskotten samt genomför externa uppdrag och 

tjänster för bland annat Energimyndighetens och Byggherrarnas beställarnätverk 

Belok, BeBo och Sveby.  
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 

 

Koncern 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Totala intäkter 13 532 387 20 456 194 21 440 713 28 536 492 28 209 758 

Rörelsemarginal % 0,3 5,8 -0,5 1,6 4 

Balansomslutning 10 198 160 15 452 729 21 729 566 28 626 660 44 939 551 

Avkastning på sysselsatt 
kapital % 

0,6 16,1 -1,6 7,2 21,2 

Avkastning på eget 
kapital % 

0,6 16,8 -1,7 7,6 22,4 

Soliditet 69,5 45,8 28,4 21,8 13 

 

Belopp SEK 

Definitioner: se not 9 

 

 

Moderföretag 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Medlemsavgifter 1 020 000 1 060 000 1 110 000 1 180 000 1 200 000 

Rörelsemarginal % 0,6 1 15,6 7,2 20,1 

Balansomslutning 1 446 124 1 440 162 1 429 257 1 266 470 1 171 386 

Avkastning på sysselsatt 
kapital % 

0,4 0,8 12,3 6,9 21,1 

Avkastning på eget 
kapital % 

0,4 0,8 12,3 6,9 21,1 

Soliditet 98,2 98,2 98,2 97,1 97,8 

 

Belopp SEK 

Definitioner: se not 9 

 



 

   

Byggherrarna Sverige AB  33 (48) 
   

 

Eget kapital 

Koncern Övrigt tillskjutet 
kapital 

Balanserat resultat 
 inkl. årets resultat 

Ingående balans 2018-01-01 95 000 6 982 316 

Årets resultat   13 933 

Eget kapital 2018-12-31 95 000 6 996 249 

   Belopp i SEK 

 

Moderföretag 2018-12-31 2017-12-31  

Specifikation av fritt eget kapital:      

Balanserat resultat 1 413 912 1 403 007  

Årets resultat 5 962 10 905  

Totalt fritt eget kapital 1 419 874 1 413 912  

Totalt eget kapital 1 419 874 1 413 912  

    Belopp i SEK 

 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 1 419 874, behandlas enligt följande: 

 Belopp i SEK 

Balanseras i ny räkning 1 419 874 

Summa 1 419 874 

Belopp i SEK 

 

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hän-

visas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.  
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Resultaträkning  

 

Koncern Not 2018-01-01- 
2018-12-31 

2017-01-01- 
2017-12-31 

Intäkter    

Rörelsens intäkter    

Medlems- och serviceavgifter 2 7 624 900 7 671 385 

Intäkter från projektverksamhet 5 817 666 12 711 209 

Övriga rörelseintäkter  89 821 73 600 

Summa  13 532 387 20 456 194 

    

Kostnader    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader  -9 151 828 -14 969 644 

Personalkostnader 3 -4 337 391 -4 298 860 

Rörelseresultat  43 168 1 187 690 

    

Resultat från finansiella poster   

Ränteintäkter och liknande resultatposter - 65 

Räntekostnader och liknande  
resultatposter 

-1 616 -74 

Resultat efter finansiella poster 41 552 1 187 681 

    

Resultat före skatt  41 552 1 187 681 

    

Skatt på årets resultat 4 -27 619 -279 265 

Årets resultat  13 933 908 416 

 

 Belopp i SEK  
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BALANSRÄKNING  

Koncern  

Tillgångar 

 Not 2018-12-31 2017-12-31 

Anläggningstillgångar    

Finansiella anläggningstillgångar   

Andra långfristiga värdepappersinnehav 218 000 18 500 

    

Summa  218 000 18 500 

Summa anläggningstillgångar  218 000 18 500 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  423 855 133 051 

Skattefordringar  540 418 327 242 

Övriga fordringar  507 622 4 240 146 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

6 338 589 189 806 

Summa  1 810 484 4 890 245 

    

Kassa och bank  8 169 676 10 543 984 

    

Summa omsättningstillgångar 9 980 160 15 434 229 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  10 198 160 15 452 729 

 

  Belopp i SEK 
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BALANSRÄKNING KONCERN FORTSÄTTNING 

Eget kapital och skulder 

 Not 2018-12-31 2017-12-31 

Eget kapital    

Övrigt tillskjutet kapital  95 000 95 000 

Balanserat resultat inkl årets resultat 6 996 249 6 982 316 

Summa eget kapital  7 091 249 7 077 316 

    

Avsättningar    

Uppskjuten skatteskuld  273 249 318 269 

Summa  273 249 318 269 

    

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  445 635 1 702 168 

Övriga kortfristiga skulder  315 461 302 256 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

7 2 072 566 6 052 720 

Summa  2 833 662 8 057 144 

    

Summa eget kapital och skulder 10 198 160 15 452 729 

 

 Belopp i SEK 
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Koncern 

Kassaflödesanalys 

 Not 2018-12-31 2017-12-31 

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella poster   41 552 1 195 270 

    

Betald inkomstskatt   -285 815 - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital  

-244 263 1 195 270 

    

        

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar  3 292 937 298 187 

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder  -5 223 482 -7 186 292 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2 174 808 -5 692 835 

        

Investeringsverksamheten       

Förvärv av finansiella tillgångar  -199 500 - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -199 500 - 

   

Finansieringsverksamheten       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - 

    

Årets kassaflöde   -2 374 308 -5 692 835 

Likvida medel vid årets början   10 543 984 16 236 819 

Likvida medel vid årets slut   8 169 676 10 543 984 

 

Belopp i SEK 
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RESULTATRÄKNING  

Moderföretag 

 

 Not 2018-01-01- 
2018-12-31 

2017-01-01- 
2017-12-31 

Rörelsens intäkter    

Medlemsavgifter 2 1 020 000 1 060 000 

Summa  1 020 000 1 060 000 

    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader  -1 014 038 -1 049 096 

Rörelseresultat  5 962 10 904 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 

 - 1 

Resultat efter finansiella poster  5 962 10 905 

    

Resultat före skatt  5 962 10 905 

    

Årets resultat  5 962 10 905 

 

  Belopp i SEK 
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BALANSRÄKNING  

Moderföretag 

 

 Not 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag  505 000 505 000 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 218 000 18 500 

Summa  723 000 523 500 

    

Summa anläggningstillgångar 723 000 523 500 

    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Fordringar hos koncernföretag 722 767 916 305 

Aktuell skattefordran  357 357 

Summa  723 124 916 662 

    

Summa omsättningstillgångar 723 124 916 662 

    

Summa tillgångar  1 446 124 1 440 162 

 

   Belopp i SEK 
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Eget kapital och skulder 

 

 Not 2018-12-31 2017-12-31 

Eget kapital    

Fritt eget kapital    

Balanserad vinst eller förlust  1 413 912 1 403 007 

Årets resultat  5 962 10 905 

Summa  1 419 874 1 413 912 

    

Summa eget kapital  1 419 874 1 413 912 

    

Kortfristiga skulder    

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

7 26 250 26 250 

Summa  26 250 26 250 

    

Summa eget kapital och skulder 1 446 124 1 440 162 

   

  Belopp i SEK 
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NOTER 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Belopp i SEK om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bok-

föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-

ning (K3). 

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de 

fall som anges nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”. 

Värderingsprinciper mm 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget 

annat anges nedan. 

Skatt 

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten 

skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets 

skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu 

inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avse-

ende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. 

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock 

inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. 

Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för 

möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen 

baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas 

återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler 

som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats 

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och 

eget kapital. 

Intäkter 

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla 

för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det 

som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter. 
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KONCERNREDOVISNING 

Dotterföretag 

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 

50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestäm-

mande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa 

strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv 

bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt 

då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses för-

värvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av 

enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt 

intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.  

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid för-

värvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skul-

der samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rö-

relseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det 

verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifi-

erbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse 

värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunk-

ten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kost-

nader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill 

eller negativ goodwill. 

Goodwill 

Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar 

i dotterföretag överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade 

företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde 

med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. 

Negativ goodwill 

Negativ goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i 

dotterföretag understiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade 

företagets identifierbara nettotillgångar. 

Avser uppkommen negativ goodwill framtida kostnader eller framtida förluster, 

redovisas negativ goodwill som en avsättning i balansräkningen och upplöses i takt 

med att kostnaderna (förlusterna) uppstår. Uppkommer negativ goodwill istället på 

grund av andra orsaker redovisas negativ goodwill som en avsättning i 

balansräkningen till den del den inte överstiger verkligt värde på förvärvade 

identifierbara icke-monetära tillgångar. Den del som överstiger detta värde 
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intäktsförs omedelbart. Den del av negativ goodwill som inte överstiger verkligt 

värde på förvärvade identifierbara icke-monetära tillgångar intäktsförs på ett 

systematiskt sätt över en period som beräknas som kvarvarande vägd genomsnittlig 

nyttjandeperiod för de förvärvade identifierbara tillgångarna som är 

avskrivningsbara. 
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Not 2 Medlems- och serviceavgifter 

 2018-01-01-
2018-12-31 

2017-01-01-
2017-12-31 

Koncern   

Medlemsavgifter 1 020 000 1 060 000 

Serviceavgifter 6 604 900 6 611 385 

Summa 7 624 900 7 671 385 

      

Moderföretag     

Medlemsavgifter 1 020 000 1 060 000 

   

Summa 1 020 000 1 060 000 

 

 

Not 3 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

 

Medelantalet anställda 2018-01-01-
2018-12-31 

Varav män 2017-01-01-
2017-12-31 

Varav män 

Moderföretag     

Totalt moderföretaget - - - - 

      

Dotterföretag     

Sverige 4 1 4 1 

Totalt dotterföretag 4 1 4 1 

     

Koncernen totalt 4 1 4 1 
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 

 2018-01-01-
2018-12-31 

2017-01-01-
2017-12-31 

Moderföretag     

(varav pensionskostnader) 1)     

      

Dotterföretag     

Löner och andra ersättningar 2 714 513 2 654 515 

Sociala kostnader 1 599 197 1 584 737 

(varav pensionskostnader) 731 315 727 955 

      

Koncern     

Löner och andra ersättningar 2 714 513 2 654 515 

Sociala kostnader 1 599 197 1 584 737 

(varav pensionskostnader) 2) 731 315 727 955 

 

1) Moderföreningen har inga anställda.  

2) Av koncernens pensionskostnader avser 410 272 (föregående år 409 172) företagets ledning avseende 

1 (1) personer. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (föregående år 0). 
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Not 4 Skatt på årets resultat 

Koncern 2018-01-01- 
2018-12-31 

2017-01-01- 
2017-12-31 

Aktuell skatt 72 639 285 815 

Uppskjuten skatt -45 020 -6 550 

Summa 27 619 279 265 

 

Not 5 Avstämning effektiv skatt 

Koncern 

 2018 2017 

 Procent Belopp Procent Belopp 

Resultat före skatt   41 552   1 187 681 

Skatt enligt gällande skattesats för 
moderföretaget 

22,0% 9 141 22,0% 261 290 

Ej avdragsgilla kostnader 44,9% 18 644 1,6% 19 219 

Ej skattepliktiga intäkter -3,1% -1 311 -0,1% -2 413 

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0%   0,0%   

Övrigt 0,3% 1 145 0,0% 1 169 

Redovisad effektiv skatt 66,4% -27 619 23,5% -279 265 

Differens   -   - 

 

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

 

Koncern 2018-12-31 2017-12-31 

Förutbetald hyra 315 519 173 913 

Övriga poster 23 070 15 893 

Summa 338 589 189 806 
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Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

Koncern 2018-12-31 2017-12-31 

Upplupna kostnader 948 765 638 134 

Förutbetalda intäkter 1 123 801 5 414 586 

Summa 2 072 566 6 052 720 

 

Moderföretaget   

Upplupna kostnader 26 250 26 250 

Summa 26 250 26 250 

 

Not 8 Koncernuppgifter 

Inköp och försäljning inom koncernen 

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 78 % av inkö-

pen och 0 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företa-

get tillhör. 

Not 9 Nyckeltalsdefinitioner 

Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Totala intäkter 

Balansomslutning: Totala tillgångar 

Avkastning på sysselsatt kapital: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / 

Genomsnittligt sysselsatt kapital 

Finansiella intäkter: Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår 

i sysselsatt kapital) 

Sysselsatt kapital: Totala tillgångar - räntefria skulder 

Räntefria skulder: Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som 

räntebärande. 

Avkastning på eget kapital: Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare 

/ Genomsnittligt eget kapital 

Soliditet: Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar   
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Byggherrarnas medlemmar 2018  
ABB 

AFA Fastigheter 

Akademiska Hus  

Alecta Investment Management 

Alfa Laval Corporate 

Alingsåshem 

AMF Fastigheter  

Armada Fastigheter 

Aroseken  

BillerudKorsnäs 

Bostadsstiftelsen Signalisten i 
Solna 
 
Bostäder i Borås 
 
Castellum 

Danderyds kommun 

DeLaval International  

Eksta 

Enköpings Hyresbostäder 

Fabege 

Familjebostäder 

Familjebostäder Göteborg  

Folksam Fastighet 

Fortifikationsverket 

Förvaltaren 

Galären i Luleå  

Gavlefastigheter 

Gavlegårdarna 

GE Healthcare Bio Sciences 

Göteborg Stad Bostadsbolaget 

Göteborg Stad  
Parkeringsbolaget  
 
Göteborgs Stad,  
Lokalförvaltningen 
 
Helsingborgshem 

Higab  

HSB Göteborg  

HSB ProjektPartner 

Huddinge Samhällsfastigheter 

Hufvudstaden 

Huge Bostäder 

ICA Fastigheter Sverige 

Jernhusen 

Klövern 

Kommunfastigheter i Knivsta 

Landstinget Blekinge 

Landstinget Dalarna 

Landstinget i Kalmar län 

Landstinget Sörmland 

Lejonfastigheter  

LKAB Fastigheter 

Locum  

Luleå kommun 

Malmö Stad, Stadsfastigheter 

Micasa Fastigheter i Stockholm  

Mimer 

MKB  

MölndalsBostäder  

Nacka kommun 

Newsec Asset Management  

Platzer Fastigheter  

Poseidon 

PostNord Group 

Region Halland 

Region Jönköpings län 

Region Kronoberg 

Region Norrbotten 

Region Skåne 

Region Uppsala 

Region Västernorrland 

Region Västmanland 

Region Örebro 

Riksbyggen 

Saab 

Sandvik  

Sandvikenhus  

Scania  

Sigtuna kommun 

Skandia Fastigheter 

Skandinaviska Enskilda 
Banken 
 
Skellefteå kommun 

SKF Sverige  

Skolfastigheter i Stockholm 

Specialfastigheter Sverige  

SPP Fastigheter AB 

Statens fastighetsverk 

Stena Fastigheter  

Stockholms Hamn  

Stockholms läns landsting,  
Trafikförvaltningen 
 
Stockholms stad,  
Fastighetskontoret 
 
Stockholmshem 

Storstaden Stockholm Bostad 

Swedavia Real Estate  

Svenska Bostäder 

Telge Bostäder 

Telge Fastigheter 

Tornberget  

Trafikverket  

Umeå Kommun 

Uppsalahem 

Varbergs Fastigheter 

Vasakronan  

Wihlborgs Fastigheter 

Volvo Group Real Estate 

Västerbottens läns landsting 

Västra Götalandsregionen 

Älvstranden Utveckling 
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Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar 

som arbetar för att stärka och utveckla byggherrerollen och det 

svenska samhällsbyggandet. Föreningens medlemmar är 

kontinuerliga byggherrar och beställer årligen byggprojekt för mer än  

100 miljarder kronor. 
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