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REGLER FÖR BOSPARANDE I HSB 
Ett bosparande i HSB är rikstäckande och ger dig förtur till HSBs nyproduktion och HSBs hyresrätter. För att 
bospara i HSB ska du vara medlem i en HSB-förening och ha ett HSB Bosparkonto i ett av HSB anvisat 
sparsystem, där poänguppräkning sker.  

Beräkning av bosparpoäng  
För varje 100 kronor du sparar får du 1 bosparpoäng, max är 5 poäng per månad1. Du kan sätta in ett större belopp i 
förskott. Det belopp du sparar som överstiger maxbeloppet är så kallat överskottssparande och ger bosparpoäng 
påföljande månad/månader. Ränta och förekommande värdeökning på bosparkontot räknas som 
överskottssparande. Du kan inte erhålla bosparpoäng retroaktivt genom att sätta in pengar i efterhand. 

HSB Riksförbunds föreningsstämma beslutar om hur många bosparpoäng en sparmånad högst kan ge. 

Sparformer 
Ett HSB Bosparkonto kan endast öppnas åt fysisk person som är medlem i en HSB-förening. Ett HSB Bosparkonto 
kan endast ha en kontohavare. Det är inte möjligt att inneha fler än ett HSB Bosparkonto per person/kontohavare. 

Uttag från HSB Bosparkonto kan ske utan begränsningar. Uttag dras automatiskt från ditt överskottssparande. Om 
du inte har något överskottssparande förlorar du en bosparpoäng för varje påbörjad 100 kronor du tar ut. Om en av 
HSB beslutad poänggrundande sparform minskar i värde i förhållande till insatt belopp, förlorar du inga 
bosparpoäng. Detta under förutsättning att pengarna finns kvar på poänggrundande konto (överskottssparande 
undantaget). För samtliga poänggrundande sparformer, se respektive sparforms vid var tid gällande allmänna 
villkor. 

HSB Riksförbunds styrelse beslutar vilka sparformer som ska gälla som poänggrundande. 

Turordning 
Din bosparpoäng ger dig förtur både vid köp av nyproducerad bostad och till hyresrätt. 

Din bosparpoäng vid tidpunkten för val av bostad avgör i första hand turordningen. Om flera bosparare har lika 
antal bosparpoäng avgör dagen för när du blev medlem, i den HSB-förening du var medlem i när du blev 
bosparare. I sista hand avgörs turordningen genom lottning. En förutsättning för tilldelning av bostad är att den 
årliga medlemsavgiften till din HSB-förening har betalats.  

Köp av nyproducerad bostad  
Din bosparpoäng startar om från noll i samband med att bindande köpeavtal undertecknas, om du tilldelas bostad 
på bosparpoänggrund. Om pengarna står kvar på poänggrundande konto finns bosparpoängen kvar att nyttja för 
förtur till hyresrätt. Om du fortsätter att bospara efter att du utnyttjat din förtur till nyproducerad bostad får du en ny 
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bosparpoäng för varje 100 kronor du sparar för båda dina förturer. Detta innebär att du kan ha olika många 
bosparpoäng för turordning till nyproducerad bostad och till hyresrätt. 

Vid köp av nyproducerad bostadsrätt ska du i samband med att bindande köpeavtal tecknas flytta över 
medlemskapet till den HSB-förening där bostaden är belägen. Detta gäller om du är medlem i en HSB-förening på 
annan ort än där du köper bostad.  

Tilldelning av hyresrätt2 
Du måste vara medlem i den HSB-förening där du söker hyresrätt samt ha ditt bosparande registrerat i den HSB-
föreningen. Vid nyttjande av bosparpoäng vid tilldelning av hyresrätt nollställs bosparpoängen men om pengarna 
står kvar på poänggrundande konto finns bosparpoängen kvar att nyttja för förtur till nyproducerad bostad. Om du 
fortsätter att bospara efter att du nyttjat din förtur till hyresrätt får du ett nytt bosparpoäng för varje 100 kronor du 
sparar för båda dina förturer. Detta innebär att du kan ha olika många bosparpoäng för turordning till nyproducerad 
bostad och till hyresrätt. 

Överlåtelse av befintligt bosparande3  
Befintligt bosparande kan överlåtas till make, maka, sambo, registrerad partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, 
make/makas/sambos/registrerad partners barn samt genom bodelning, arv eller testamente.  

Befintligt bosparande kan, enligt huvudregeln, inte överlåtas från omyndigt barn. 

Vid överlåtelse av befintligt bosparande får mottagaren samma antal bosparpoäng och medlemstid som överlåtaren.  

Ett bosparande kan även överlåtas till valfritt antal personer under ovan reglerade förutsättningar. Givaren 
fördelar då bosparandet i angivna procentuella delar (bosparpoäng och poänggrundande belopp) till 
mottagarna. När överlåtelse sker till fler än en person överlåts ingen medlemstid till någon av mottagande 
parter. I det fallet måste samtliga mottagare själva ha ett medlemskap i HSB innan överlåtelse kan ske, eller 
öppna ett nytt medlemskap i samband med överlåtelsen.  
Det är inte möjligt att sammanföra bosparpoäng från flera konton till ett konto. 

Avslutande av HSB Bosparkonto 
Om du avslutar ditt HSB Bosparkonto eller om du utträder som medlem ur din HSB-förening upphör ditt 
bosparande.  

Övrigt 
Regler för HSBs bosparande fastställs av HSB Riksförbunds föreningsstämma4. 

                                                 
2 Se separata regler för fördelning av hyresrätter. 
3 Se separat instruktion för överlåtelse av befintligt bosparande. 
4 Föreningsstämman kan delegera till förbundsstyrelsen att göra ändringar i regelverket. 
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