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Varför ska vi fusionera? 

Styrelsen och verkställande ledning i respektive föreningar är övertygande om att vi tillsammans blir 

starkare både ekonomiskt och kompetensmässigt. Ensamma är respektive förening för små för att 

klara av konkurrenstrycket och kravet på snabbare utveckling av verksamheten. 

Vad innebär det konkret? 

Vi får en starkare ekonomi så vi kan öka bostadsbyggandet och köpa fler hyresfastigheter vilket är 

starkt efterfrågat av våra medlemmar. Starkare ekonomi gör oss motståndskraftiga mot eventuella 

framtida kriser som kraftiga räntehöjningar och fallande fastighetspriser.  

Vi kan tillsammans bygga starkare kompetens som hjälper oss att utveckla bättre tjänster och högre 

tillgänglighet till våra medlemmar och kunder och därmed öka vår konkurrenskraft.  

Större organisation gör oss kostnadseffektiva och vi kan dela på gemensamma funktioner.  

Större organisation gör oss mindre sårbara vilket säkerställer vår service till medlemmarna och 

kunderna. Vi kan användas oss av varandras spetskompetens inom organisationen på ett effektivare 

sätt.  

Vad är en fusion? 

Ett samgående mellan två stycken parter där personal, verksamhet, avtal, kunder mm överförs från 

ena parten till den andra. 

Varför fusion just nu? 

I dagsläget är båda föreningarna ekonomiskt stabila vilket skapar goda förutsättningar att genomföra 

en fusion som är trygg för såväl medlemmar, kunder som medarbetare.  

Vem beslutar om en fusion? 

För HSB Umeå del kommer de utsedda delegater vid årsstämman i maj och en efterföljande stämma i 

juni att besluta om fusionen. Formellt och juridiskt så överlåter stämman verksamheten till HSB Norr. 

Inom HSB Norr beslutar styrelsen om fusionen. 

Hur kommer en fusionen att se ut i praktiken? 

Fusionen kommer att ske genom absorption vilket i praktiken innebär att HSB Umeå går in i HSB 

Norr. 

Varför ska HSB Umeå ingå i HSB Norr och inte tvärt om? 

Det är i första hand av praktiska skäl. Processen blir enklare då HSB Umeå enbart har en stämma som 

beslutar. HSB Norr är indelade i distrikt och en ”stor stämma” vilket innebär fler beslutsled och 

därmed en längre process.  

 När kommer fusionen att genomföras? 



Fusionen beräknas vara klar vid slutet av 2016. Det formella beslutet innebär att fusionen registreras 

hos Bolagsverket (anmälan om genomförd fusion) efter att tillstånd lämnats av Bolagsverket att 

verkställa fusionen. 

Hur kommer jag som medlem och ägare att påverkas? 

Ditt medlemskap kommer juridiskt att flyttas över från HSB Umeå till HSB Norr med nytt 

organisationsnummer. I övrigt blir det inga förändringar i ditt medlemskap. Dina förmåner eller 

eventuella bosparpoäng mm kvarstår som tidigare. Du kommer att ha samma förmåner fast inom en 

större region med fler städer. 

Hur ser HSB Umeå parlamentariska inflytande ut efter fusionen? 

HSB Umeå kommer att bli ett distrikt inom HSB Norr med egen distriktsstämma.  Där man bl a utser 

sina delegater till ”stor stämman” ett 50-tal delegater som bl a väljer styrelse för HSB Norr. HSB 

Umeå kommer att ha ett antal fasta delegater på ”stor stämman” som är baserade på antalet 

medlemmar i distriktet.  I dagsläget skulle det innebära cirka 14 delegater. HSB Umeå kommer i 

övrigt att vara representerad i såväl valberedningen med en (1) representant som i styrelsen för HSB 

Norr med två representanter.  

Hur kommer jag som kund att påverkas? 

Du kommer juridiskt att få en ny leverantör med ett nytt organisationsnummer. Det kommer att 

skickas ut ett separat brev där du informeras om detta. Innehållet i ditt avtal och leveransen av 

förvaltningstjänsterna kommer att vara oförändrat. Det kommer med största sannolikhet att utföras 

av samma personal. I framtiden är planen att HSB ska kunna erbjuda sina kunder fler och bättre 

tjänster samt en ökad tillgänglighet.  

HSB ledamoten 

Bostadsrättsföreningen kommer givetvis även efter en fusion ha en HSB ledamot i sin styrelse.  

Kommer HSB Umeås nuvarande kontor att finnas kvar? 

Ja, HSB Umeås kontor kommer att finnas kvar med minst samma service till dig och du kommer att 

möta samma personal. En av HSB:s stora konkurrensfördelar är den lokala närvaron och den kommer 

att vara lika viktig i framtiden. 

Vad händer vid nyproduktion? 

Vid köp av nyproducerade lägenheter så kommer samma regler gälla som tidigare. Alltså flest 

bosparpoäng/medlemstid får möjlighet att köpa lägenheten först med skillnaden att vi bygger inom 

en större region. Båda föreningarna samarbetar med HSB Projektpartner på samma sätt och vi 

kommer att fortsätta med det. 

Hur påverkas personalen? 

All personal är garanterad en anställning inom nya HSB Norr och denna fusion genomförs för att 

kunna satsa framåt och inte för att minska personal. Nuvarande anställningsvillkor i HSB Umeå med 

dess skyldigheter kommer att övertas av HSB Norr. Styrelse och ledning vill att all personal ska känna 



trygghet med att vara anställd i nya HSB Norr och att vi ska kunna göra fler affärer och effektivare 

gemensamma lösningar med samma antal anställda.  

Hur kommer den nya organisationen att se ut ? 

Det är i dagsläget inte klart då vi inte vet om fusionen godkänns av HSB Umeå stämma. Ett förslag till 

organisation kommer att ta fram under våren/sommaren. 

Hur kommer arbetet med en eventuell framtida organisation att bedrivas?  

Styrelserna är överens om och har initialt utsett Mattias Lundström som VD i det nya HSB Norr och 

Björn Dahlberg som vice VD. Organisation i övrigt kommer att beslutas efter att stämman tagit beslut 

om fusion. Tack vare att det är idag två stycken fungerande och likartade verksamheter idag så finns 

inget behov av stora förändringar. Det viktigaste är att lära av varandra och välja det bästa från båda 

föreningarna. Facken kommer självklart att medverka i processen på sedvanligt sätt genom fackliga 

förhandlingar och MBL. 

När får all personal möjlighet att träffas för att lära känna varandra? 

Under våren 2016 kommer det ges möjlighet för personal att åka på studiebesök till den andra 

föreningen och vi kommer även att starta arbetsgrupper där personal med samma yrkesroll får 

träffas för att hitta det bästa gemensamma arbetssättet. Det är ett sätt att lära känna varandra och 

hitta ett sätt att bli effektivare tillsammans. Vi kommer även att ha en gemensam två dagars Kick-off 

under hösten 2016, förslagsvis 13-14 /10 i Skellefteå. 

Finns det vissa områden eller processer som är viktigare än andra?  

Ja, vi måste börja se på hur medlemmen påverkas av fusionen. Om det finns det olikheter i 

medlemskapet mellan nuvarande föreningar som behöver likriktas.   

Vi kommer sedan att prioritera vilka arbetsprocesser som behöver förändras omgående och vilka 

som kan förändras över tid. 

Vad händer i HSB Umeå under tiden som jobbet med fusionen pågår? 

HSB Umeå kommer att fungera som vanligt med nuvarande organisation av medarbetare, med en 

ansvarig styrelse och VD. Verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med beslutad affärsplan och 

budget för 2016. 

Information 

Det finns en beslutad kommunikationsplan hur respektive regionförening ska informera sina 

intressenter. Fortlöpande information kommer att lämnas till medlemmar och kunder i första hand 

via HSB Portalen eller mail.  Information kommer även finnas på hsb.se/umea och i ”Hemma i HSB”. 

Syftet med kommunikationsplanen är att fakta ska lämnas kring fusionsprocessen och att vi undviker 

rykten och spekulationer. Samtlig personal blev informerade dagen efter beslutet fattades och 

medlemmar och kunder fick informationen påföljande dag.  



Har Ni frågor så maila till någon av Ordförande Olle Karlsson, ollek49@hotmail.com, Vd Björn 

Dahlberg, bjorn.dahlberg@hsb.se eller Marknadschef Agneta Andersson, agneta.andersson@hsb.se. 

Korta fakta om HSB Norr 

8 kontor, 24 900 medlemmar, 611 egna lägenheter, 12 800 förvaltade brf lägenheter 215 Brf-

medlemmar, 120 anställda och en årsomsättning 140 Mkr. I nyproduktionen samarbetar man med 

HSB Projektpartner AB.  

 


