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OLIKA TYPER AV EKONOMISK 
BROTTSLIGHET 

• Bedrägeri
- Fakturor för varor som inte beställts 

• Bestickning och mutbrott 
- Gåvor till de som ansvarar för inköp

• Förskingring och trolöshet mot 
huvudman 
- Överföring till andra bankkonton

• Bokföringsbrott 
- Uppsåtlig felaktig bokföring

• Ocker
- Utnyttjande av en förenings ansträngda ekonomi



HSB BIDRAR TILL ATT FÖRHINDRA BEDRÄGERIER  

• HSB står under tillsyn av 
Finansinspektionen för 
betaltjänsten.

• Tillståndet för betaltjänsten 
innebär många kontroller av era 
betalningar.

• Tillstånden kräver också policys, 
rutiner och löpande utbildningar av 
personal och ledning



VAD INNEBÄR DET I 
PRAKTIKEN? 
• Digital attest och attestordning 
• Kontroll av leverantörer
• Manuella utbetalningar
• Samarbetspartner
• Utbildning av personal
• Löpande kundkännedom 
• Nära samarbete med revisorn 



ATT TÄNKA PÅ VID STÖRRE 
PROJEKT
• Professionell hjälp vid större 

inköp och projekt 
• Fastighetsutveckling på HSB 

Södertörn 
• Branchstandardavtal 

‒ AB (allmänna bestämmelser)
‒ ABT (allmänna bestämmelser 

totalentreprenad)
‒ ABK (allmänna bestämmelser för 

konsulttjänster)

• Tidplan, besiktning och slutbesiktning



ATTEST OCH 
FIRMATECKNING 

• Firmateckning regleras i 
föreningens stadgar 
‒ Konstituerande mötet 
‒ två ledamöter i förening 
‒ få firmatecknare

• Fastställande av attestordning 
• Kommunikation inom styrelsen



LÖPANDE AVTALS- OCH FAKTURAUPPFÖLJNING

• Följ upp budget och utfall 
‒ Jämför med aktuella avtal
‒ Projektredovisning vid större underhåll 

och projekt

• Följ upp era avtal 
‒ Överskådlig blick över era avtal 



UPPRÄTTA BUDGET OCH 
UNDERHÅLLSPLAN
• Flerårsbudget för löpande 

kostnadskontroll
‒ Ekonomiska avvikelser 

• Underhålls- och investeringsplan 
‒ plan för vilka kostnader som kommer 



HSBS GEMENSAMMA 
VISSELBLÅSARSYSTEM
• HSBs visselblåsarsystem är en 

trygg och säker kanal där vem 
som helst kan tipsa om allvarliga 
missförhållanden inom HSB.

• PWC
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