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Medarbetare arbetsbefriad efter att ha
brutit mot HSBs uppförandekod
HSB har via visselblåsare fått in uppgifter om att en medarbetare på HSB
Stockholm brutit mot organisationens uppförandekod. PWC Forensichar
granskat uppgifterna, och mot bakgrund av vad granskningen visat hittills har
HSB Stockholms ledning beslutat att arbetsbefria medarbetaren. HSB vidtar
nu åtgärder för att förhindra ett upprepande.
Det var i november som HSB via visselblåsare tog emot uppgifter om att
HSBs uppförandekod och regelverk inte följts i samband med upphandlingar.
I enlighet med organisationens rutiner tillsattes omgående en extern

utredning med hjälp av PWC Forensic som under ett par veckor har granskat
tusentals handlingar för att gå till botten med misstankarna.
– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och detta utreds nu vidare för att
se om det finns grund för ytterligare åtgärder, säger Anders Svensson, vd HSB
Stockholm.
HSBs uppförandekod ska vägleda medarbetare ur ett affärsetiskt perspektiv,
och främja sund konkurrens. Hittills visar granskningen att medarbetaren
bidragit till att en specifik byggaktör har premierats i samband med att
bostadsrättsföreningar genomfört större upphandlingar. Det aktuella bolaget
utesluts nu från framtida upphandlingar.
Granskningen visar i nuläget att 19 bostadsrättsföreningar anlitat den
berörda byggaktören under den senaste tioårsperioden. Det utreds nu om
någon av dessa föreningar kan ha betalat för höga entreprenadkostnader. De
berörda föreningarna kommer omgående att kontaktas av HSB Stockholm.
HSB Stockholm kan i nuläget inte bedöma den eventuella ekonomiska skada
som kan ha drabbat föreningar på grund av medarbetarens agerande.
HSB Stockholm ser nu över sina kontrollsystem, både med extern expertis
och på egen hand för att förhindra ett upprepande. Det handlar bland annat
om att alltid säkerställa konkurrerande anbud, att rotera byggledare och att
genomföra årliga kontroller av ekonomin hos de entreprenörer och
leverantörer som anlitas.
– Vi vidtar konkreta åtgärder redan nu. Det finns absolut anledning till
självkritik när en sådan här sak uppdagas. I en perfekt värld borde våra
system för regelefterlevnad ha upptäckt detta tidigare. I gengäld är jag
naturligtvis glad för att visselblåsare visat civilkurage och anmält
misstankarna, säger Anders Svensson.

OM HSB STOCKHOLM
I snart 100 år har vi byggt nya hem att trivas i – anpassade till livets olika
skeden. Sedan starten 1923 har vi vuxit till drygt 151 000 medlemmar, 58
000 bosparare och närmare 470 bostadsrättsföreningar. HSB Stockholm
bygger, förvaltar och arbetar aktivt för att skapa ett gott boende åt våra

medlemmar. Vi finns i 16 kommuner i Stockholms län: Danderyd, Ekerö,
Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö,
Täby, Upplands Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

Kontaktpersoner
Erik Juhlin
Presskontakt
Pressansvarig, HSB Stockholm
erik.juhlin@hsb.se
070-325 21 24

