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HSB:s forbundsordforande Kent-Olof Stigh beslutade sig for en tid sedan for att avga. 
Orsaken anges vara bristande fortroende i forbundsstyrelsen. Bakgrunden till detta kan 
sparas i det forandringsarbete som initierats och som tidvis sagts syfta till omfattande 
sammanslagningar av HSB-foreningar. Nar svarigheter uppstatt i detta arbete och for
vantade beslut ej kunnat fattas har fortroendet tydligen sviktat. 

HSB:s riksforbund har under en langre tid varit en organisation med, enligt var upp
fattning, en svag ledning. Stor kraft har agnats at inre organisatoriska forandringar. 
Med till detta kopplade inre spanningar i forbundsstyrelse och vissa dominerade fore
ningars inflytande har handlingsforlamning uppstatt. Samtidigt har forbundets opini
onsbildande kraft kraftigt tonats ned. 

HSB saknas idag som en tydlig opinionsbildande kraft for en samhallsbyggande och 
solidarisk bostadspolitik. Detta ar sarskilt anmarkningsvart i en tid da bostadsbyggan
det ligger pa en mycket lag niva. 

HSB Riksforbund borde vara en spjutspets i opinionsbildning och lobbyarbete. Men vi 
har tyvarr konstaterat att forbundets bostadspolitiska expertkunskaper/kompetens 
rustats ned. Detta i kombination med en radsla for att vara tydlig i varderingsfragor ar 
forodande. Istallet for att yanda den kraft HSB forfogar over utatriktat sa gar nu kraf
ten at till inatvanda utredningsarbeten och konferenser vars yarde och resultat manga 
redan fran bOlj an ifragasatter. 

HSB Dalarna har valt att ej delta i arbetet med det sa kallade JA-projektet. Vi uppfattar 
i de olika skepnader som det fran tid till annan presenteras i som ett satt att driva ige
nom en omfattande strukturforandring. I samband med detta arbete sa namns tom 
tvangsmetoder, via stadgeforandringar, som ett satt att driva igenom ambitionema. Det 
ges en femissa av mojligheter till delaktighet, men vi upplever maIet for arbetet som 
forutbestamt. 

Vi ser heller inte talet om en sa kallad smart federation som en losning. Den innebar i 
praktiken att den verksamhet som innehaller ekonomisk substans och reell makt cent
raliseras, medan en alIt mer tynande medlemsverksamhet blir de kvarvarande fore
nlngamas ansvar. 
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Det innebar att foreningama i praktiken avlovas ansvar och formaga att pa allvar delta 
som en partner i lokalt och regional samhallsbygge. 

Fran HSB Dalamas sida ser vi den nara medlemskontakten som ytterst viktig i en le
vande kooperation. Med geografiskt mycket stora foreningar ser vi denna som hotad. 
Det finns verkliga exempel fran andra delar av Sverige. Dessutom ser vi det som af
farsmassigt vanskligt att distansera sig fran den lokala marknad dar HSB:s "affarer" 
regelmassigt sker. Det ar en sak, att i teoretiska rakneexempel "rakna hem" vinster i 
storskalighet och centralisering. I den praktiska verkligheten riskerar man att forlora 
mycket mer pa minskad lokal narvaro, storre avstand, samre medlemskontakt och for
lorade natverk. 

HSB:s riksforbund kan enbart motivera sin existens som serviceorgan till forbundets 
foreningar. Foreningatna ar grunden for federationen och stadgeforandringar som sat
ter federationen ur spel kan aldrig accepteras. Det strider mot den kooperativa grund
tanken. 

Enligt var uppfattning maste forbundets roll renodlas. En huvuduppgift ska vara opini
onsbildning, kooperativt utvecklingsarbete och aterta profilen i samhallsdebatten. For 
det kravs att expertkunskapema pa forbundskontoret aterupprattas, likasa maste for
bundet rustas upp kompetensmassigt sa att man kan bista foreningama nar det galler 
affarsutveckling. Foga givande sa kallade processer maste ersattas med mer av direkt 
affarsmassig radgivning och samverkan. 

Att Kent-Olof Stigh nu avgatt racker inte som borjan pa en forandring. Ska ett slag
kraftigt och vitalt HSB skapas kravs en mer grundlaggande forandring i hela forbunds
ledningens arbete och attityd. Flera personer har lange, tidvis i olika falanger, varit 
tongivande i ledningen. Det ar ocksa en del av problemet, vilket bade de sjalva och 
valberedningen borde bearbeta. Dessutom borde kanslan av de stora foreningama i 
praktiken dominerande stallning bearbetas. HSB idag befinner sig pa forbundsniva i 
djup otakt med sig sjalv. Det finns en rejal hemlaxa att gora! 
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