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DEKLARATION FÖR EN STARK DEMOKRATI – HSB GÖTEBORG  

HSB är Sveriges största bostadskooperation, uppbyggd som en federation med ekonomiska föreningar. 
Detta innebär att varje medlem i HSB är delägare i verksamheten med rätt att påverka och delta i 
beslutsfattande. HSB har sin styrka i att kombinera lokalt självbestämmande med demokratisk 
samverkan. 
I federationen HSB finns självständiga organisationer i tre led: 

• HSB- bostadsrättsföreningar 
Medlemmar: bostadsrättshavarna 

• HSB-föreningar 
Medlemmar: bostadsrättsföreningar, bostadsrättshavare, bosparare och HSB-medlemmar som 
varken bor eller bosparar i HSB 

• HSB Riksförbund 
Medlemmar: HSB-föreningarna 

HSB Göteborg är en ekonomisk förening inom HSB-rörelsen med uppdrag att i samverkan med 
medlemmarna skapa Det Goda Boendet. 
Demokratiarbetet går som en röd tråd genom hela vår verksamhet i allt från information till enskilda 
medlemmar, utbildning och rådgivning kring förtroendeuppdrag och föreningsstämmor med mera till 
lokala, nationella och internationella samarbeten för att stödja kooperativa- och demokratiska folkrörelser. 
 
Genom att underteckna Deklaration för en stark demokrati kommer vi under 2021 att sätta ytterligare 
fokus på demokratifrågorna genom att bland annat: 

• Styrelsen fattar beslut om att underteckna Deklaration för en stark demokrati. Detta kommer 
därefter att uppmärksammas i våra informationskanaler och på annat sätt att spridas bland våra 
intressenter. Vi kommer även att uppmärksamma demokratins 100-årsjubileum genom våra 
sociala kanaler. 

• Bjuda in företrädare för Kommittén Demokratin 100 år för inspirationsföreläsning vid HSB 
Göteborgs föreningsstämma våren 2021. 

• Vid årets ordinarie utbildningar och träffar för förtroendevalda inom HSB särskilt 
uppmärksamma och diskutera värdet av en stark demokrati. 

• Genom debattartiklar och via andra kanaler bilda opinion kring bostadsrättens fördelar som 
demokratisk och hållbar boendeform. Via egna satsningar och påverkansarbete skapa bättre 
förutsättningar för ökad social gemenskap, integration och trygghet i våra bostadsområden samt 
för ungdomars möjligheter att komma in på bostadsmarknaden. 

• Fortsätta vårt arbete i syfte att öka medlemmarnas möjligheter till inflytande och påverkan 
genom bland annat införande av ny föreningsstyrningskod, nytt verktyg för 
medlemsundersökningar och utveckling av styrelsestödjande tjänster.   

• Via vårt medlemskap och engagemang i Coompanion Göteborgsregionen aktivt bidra i deras 
särskilda demokratisatsningar 2021. 
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