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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för IQ Samhällsbyggnad, 802410-6521 får härmed avge årsredovisning för 2019. Föreningen
har sitt säte i Stockholm.

Allmänt om verksamheten
IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande, så lyder vår vision.
Visionen är det mål som vi siktar på tillsammans i vår ideella förening. Det gör vi genom att vara
sektorns röst i forsknings- och innovationsfrågor (FoI) och arbeta för mer och bättre resurser för FoI
inom samhällsbyggandet. Som en relevant samtalspartner till regeringskansliet, forskningsfinansiärer,
myndigheter med flera kan vi diskutera prioriteringar och nödvändiga satsningar för att se till att få
igång ökad forskning och innovation i samhällsbyggnadssektorn. Det sker också när vi samlar och
mobiliserar sektorns aktörer, bland annat genom 30 större seminarier och workshoppar 2019. Det sker
när vi leder forskningsprogram och projekt och ser till att resultat och kunskap kommer
samhällsbyggnadssektorn till nytta. Vi lyfter diskussionen om hur vår sektor kan bidra till
samhällsbygget på bästa möjliga sätt, genom forskning, innovation och samverkan. I denna
årsberättelse beskriver vi det gångna året.
Vi påverkar och initierar forskning och innovation
Statliga satsningar på forskning och innovation är viktiga för att få svar på många av vår tids stora
frågor. IQ Samhällsbyggnad representerar medlemmarna som aktiv part i diskussionerna om detta. Vi
lyfter fram hur sektorn kan bidra i byggandet av det långsiktigt hållbara samhället och vad sektorn
behöver i form av satsningar, både här och nu och långsiktigt. Vi medverkar bland annat i
sammanhang om sektorns engagemang i standardiseringsfrågor. Vi arbetar med inspel till utredningen
Modernare byggregler och håller ett remisseminarium om detta under 2020.
Under 2019 har det varit stort fokus på inspelet till regeringens kommande forskningspolitiska
proposition. Arbetet med att mobilisera medlemmar och samla in fakta påbörjades redan i början av
året. I slutet av juni fick IQ Samhällsbyggnad en officiell inbjudan av regeringen att lämna ett inspel till
den kommande forskningspolitiska propositionen. Inspelet lämnades den 31 oktober. Vi samlade in
underlag till inspelet i form av enkäter, workshoppar och intervjuer. Totalt har nästan 300 personer i
samhällsbyggnadssektorn deltagit i arbetet, vilken är en stor styrka för vårt inspel.
I skrivarbetet har olika grupperingar av medlemmar varit djupt involverade. Under senhösten
påbörjades ett arbete med att förankra och kommunicera inspelet. Inspelet presenteras på ett
seminarium den 3 december, där även representanter från Formas och Vinnova deltog.
Samhällsbyggnadssektorns tre prioriterade teman i inspelet är:
· Tätposition Sverige, som bland annat behandlar klimatomställning, modernt och effektivt
byggande samt AI och digitalisering
· Attraktiva livsmiljöer, som bland annat behandlar förslag om ett nytt innovationsprogram i
området, tvärsektoriella satsningar, resurser och resiliens samt satsningar på metoder, processer och
affärs- och verksamhetsmodeller
· Kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande, som bland annat behandlar behovet av
långsiktiga satsningar, tvärvetenskapliga satsningar, flexibilitet i utbildningssystemet samt incitament
för ökad rörlighet mellan akademin och näringsliv/offentlig sektor
Remisser
Som företrädare för ett brett forsknings- och innovationsperspektiv inom den svenska
samhällsbyggnadssektorn får vi ofta förfrågningar om att besvara remisser, betänkanden, utredningar
och andra förslag. Vi besvarar remisser där det finns en tydlig koppling till forskning och innovation.
Under 2019 besvarade vi tre remisser.
· Verkställbarhet av beslut om lov, SOU 2018:86 från Översiktsplaneutredningen
· En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan, SOU 2019:6
· Nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner, Fi2019/01291/SPN
Almedalen
Under Almedalsveckan 2019 fanns IQ Samhällsbyggnad på plats i Visby för att nätverka, debattera
och diskutera viktiga frågor om bland annat forskning, innovation, hållbarhet, digitalisering och
samhällsutveckling. I år arrangerade IQ Samhällsbyggnad ett eget seminarium, Blir
samhällsbyggnadssektorn kvar på perrongen när framtidståget går? Vi höll också en expertfrukost, i
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samverkan med flera närstående organisationer, som summerade Almedalsveckans diskussioner om
omställningen för hållbara städer.
Representanter från IQ Samhällsbyggnads kansli deltog också som talare i många seminarier,
rundabordssamtal och workshoppar. Smart Built Environment samarrangerade dessutom flera
seminarier med digitaliseringsfokus under Almedalsveckan.
Vi samlar och mobilisera samhällsbyggnadssektorn
Medlemmar och relationer
IQ Samhällsbyggnad utgörs av medlemmar från hela samhällsbyggnaddsektorn. Bland medlemmarna
finns representanter från akademi, näringsliv, kommuner, myndighetet, offentlig sektor och
organisationer. Den sista december 2019 hade IQ Samhällsbyggnad 106 medlemmar.
Under året har medlemmarna engagerats i påverkan påFoI-politiken genom inspelet till den
forskningspolitiska propositionen och remisser, medverkat i våra mötesplatser som talare och
deltagare. Många medlemmar har också varit engagerade i våra nätverk, utskott och arbetsgrupper.
IQ Samhällsbyggnads kansli har kontinuerlig kontakt med medlemmar för att stämma av aktuella
frågor, tankar och synpunkter. En gång om året ringer vi alla medlemmar för att bjuda in till
årsstämman och stämma av aktuella frågor. Detta var ett tillfälle för alla medlemmar att få tycka till om
prioriterade frågor i inspelet till den forskningspolitiska propositionen.
Årsstämma
Vid den årsstämman den 9 maj arrangerade vi en workshop med alla medlemmar som gav riktningen
för det fortsatta arbetet med inspelet till den forskningspolitiska propositionen. Som inspiration talade
Elin Olsson, statssekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, om
samhällsutmaningar och vad regeringen har på sin agenda.
Mötesplatser
Att skapa mötesplatser är en viktig del av IQ Samhällsbyggnads verksamhet. Under året arrangerade
vi ett trettiotal seminarier, större möten och konferensen inom ramen för såväl förenings- som
programverksamheten samt en stor mängd seminarier och workshoppar i det mindre formatet. Vi har
också fortsatt att utveckla webbinarium som mötesform.
Utskott
Föreningens tre utskott är viktiga arenor för fördjupning och konkretisering av arbetet med att främja
forskning, innovation och nyttiggörande av forskningsresultat. Här samlas medlemmar ur alla
medlemskategorier för att gemensamt utveckla samtalet kring våra frågor, ta fram underlag och
beslutsstöd och för att byta erfarenheter och lära av varandra.
Nyttiggörandeutskottet
Nyttiggörandeutskottet ska bidra till stärkt mottagarkapacitet av forskning- och innovation i sektorn.
Under året har utskottet hållit tre möten, i Malmö, Stockholm och Göteborg. Det är ett arbetande
utskott som under sina möten öppnar upp för inspiration, studiebesök och praktiskt arbete. En
definition av vad nyttiggörande innebär har tagits fram under året: Att nyttiggöra innebär att förändra
syn- och/eller arbetssätt i vardagliga sammanhang likväl som expertissammanhang med hjälp av
resultat, insikter eller innovation dragna i ett forskande sammanhang.
Synergiutskottet
IQ Samhällsbyggnads synergitutskott arbetar med att skapa goda synergier mellan aktuella satsningar
och initiativ som sker i sektorn, både nuvarande och kommande. Utskottets medlemmar kan
tillsammans utifrån sina olika utgångspunkter bidra med omvärldsbevakning, problemformuleringar
och förslag till prioriteringar inom program och projekt till nytta för alla IQ Samhällsbyggnads
medlemmar. Under 2019 hade utskottet fyra möten och arbetade aktivt i workshopform med inspelet
till den forskningspolitiska propositionen.
Strategiutskottet
Strategiutskottet fokuserar på sektorns riktning, strategiska relationer och långsiktiga utveckling.
Utskottet arbetar med att söka vägar till sektorns framtid. Genom att utgå från ett önskat läge i
framtiden kan framtidens frågor ställas och kunskap som behövs för att leda oss dit sökas. Hur
vägarna kan se ut har under året utforskas av ledamöterna i en kreativ arbetsform som vi kallar
framtidssamtalet där vi utgår från det önskade läget välkommen till 2062. Fem arbetsgrupper
genomför fem olika framtidssamtal, dialoger och samtal med en bredare grupp intressenter om olika
vägar mot det önskade framtida läget. Under 2020 kommer utskottet att samla ihop slutsatser och
lärdomar från de genomförda framtidssamtalen.
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Kommunnätverket
IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk är ett forum för att främja effektivt kunskaps- och
erfarenhetsutbyte med särskilt fokus på kommunernas förutsättningar att vara aktiva inom forskning
och innovation. Utgångspunkten är att kommunernas roll i forsknings- och innovationssammanhang
blir allt viktigare.
I de webbaserade mötena deltar representanter från IQ Samhällsbyggnads kommunmedlemmar samt
forskare och representanter från forskningsfinansiärerna som kan bidra med information och
reflektioner. Under 2019 låg fokus på att bidra till IQ Samhällsbyggnads inspel till den
forskningspolitiska propositionen samt att identifiera och initiera aktiviteter inför 2020. En av dessa
aktiviteter är ett initiativ för att stärka projektledare för nya stadsdelar i innovationsledning. Det är ett
samarbete mellan IQ Samhällsbyggnad, utredningen Samordning för bostadsbyggande och RISE med
stöd från Vinnova där 11 kommuner medverkar, bland annat Trollhättan, Västerås, Umeå och Uppsala
som är medlemmar i IQ Samhällsbyggnad.
Samverkan med Sveriges bygguniversitet
Sveriges Bygguniversitet (SBU) omfattar de forsknings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH,
LTH och LTU som är knutna till utbildning av civilingenjörer eller motsvarande. Arbetet sker i en
samverkansgrupp med representanter från SBU och IQ Samhällsbyggnads kansli som hanterar vikten
av långsiktig kompetensförsörjning inom samhällsbyggnadssektorn. Under 2019 har vi framförallt
arbetat med inspelet till den forskningspolitiska propositionen. Vi har tillsammans diskuterat hur
forskningsmedel fördelas till samhällsbyggnadssektorn och under vilka villkor dessa medel är
tillgängliga för aktörerna.
Program- och projektverksamhet
E2B2 - forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende
E2B2 är ett program för att utveckla kunskap, teknik, metoder och verktyg för en energi- och
resurseffektiv byggd miljö. Det är ett brett forsknings-, utvecklings- och innovationsprogram och
omfattar såväl teknik som samhällsvetenskap, beteendevetenskap som ekonomi med mera. Det
finansieras av Energimyndigheten och genom samfinansiering av projektens parter. Programmet
genomförs i samverkan med IQ Samhällsbyggnad. Vår roll är att säkerställa att programmet
genomförs enligt programbeskrivningen och att bidra till att resultaten kommuniceras och nyttiggörs.
Under 2019 har vi arbetat med att fylla E2B2:s projektportfölj med relevanta projekt. Vi har också
arbetat med att skapa arenor för samverkan och nyttiggörande av den expertkompetens som kommer
ur programmet. Två utlysningar har öppnats under året, viket har resulterat i 32 nya projekt. Vi har
också intensifierat vår samverkan med Energimyndighetens marknadsnära nätverk inom energi- och
resurseffektiv bebyggelse. Till programmet knyts en pool med expertbedömare som stöttar bland
annat i sakkunniga bedömningar av ansökningar, poolen består idag av knappt 60 experter inom
programmets område.
Under året har E2B2 hållit en årskonferens för ett drygt 80-tal deltagare samt ett projektledarmöte där
samtliga projekt är representerade. Det är viktiga arenor för nätverkande och kunskapsutbyte. IQ
Samhällsbyggnad har under året också utvecklat ett nytt koncept för kunskapsspridning som vi kallar
kunskapslunch. Det är en mötesplats för forskare, experter och intresserade professionella inriktad på
ett lite mer avgränsat ämne, med syfte att skapa dialog, nätverkande och nyttiggörande. Programmet
bidrar med innehåll till dessa träffar.
Bygginnovationen
Bygginnovationen är ett innovationsprogram som erbjudit aktörer inom samhällsbyggnad en möjlighet
att definiera en idé och utveckla den vidare. Programmet har ofta varit en första kontakt med system
för forskning- och innovationsstöd, och har kommit in mycket tidigt i innovationsprocessen. IQ
Samhällsbyggnad har stöttat Vinnova, den statlig finansiären i programmet, med expertbedömningar
av projektidéer. Det har skett genom en kompetenspool, Affärsrådet, och styrelsearbetet i föreningen
för Bygginnovationsintressenterna.
Vinnova avslutade projektfinansieringen för Bygginnovationen under 2018. Verksamheten 2019 har
därför handlat om att kommunicera resultat från de avslutade projekten och att sammanfatta, dra
slutsatser och lärdomar inför ett avslutande av Bygginnovationen.
En utvärdering av Bygginnovationen gjordes av WSP. I den lyfts att programmet har fyllt en funktion
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och också har utgjort en egen nisch i projektfinansieringen. Utvärderarna pekar tydligt på de
strategiska innovationsprogrammen som en möjlig plattform för att kunna fortsätta stötta innovationer i
mycket tidiga skeden inom samhällsbyggnadsområdet. De lyfter också fram att IQ Samhällsbyggnad
skulle kunna utveckla en roll som nod och fortsätta att stötta aktörer att hitta rätt väg framåt för sina
idéer.
Smart Built Environment
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar med
samhällsbyggnadssektorns bidrag till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland genom de
möjligheter som digitaliseringen för med sig. Programmet har nu funnits i fyra år och över 90 projekt
har startats inom programmet.
Under 2019 har vi sett ett antal av programmets projekt gå i mål. Resultaten bidrar till en
kunskapshöjning i sektorn och utvecklar programmets fortsatta strategiska satsningar. Under året
inleddes ett syntesarbete för att säkerställa att de resultat som hittills kommit genom Smart Built
Environment tas tillvara och kan spridas som samlad kunskap.
Under våren genomförde vi en öppen utlysning där projektbidrag om 36 miljoner kronor beviljades.
Totalt är nu omkring 200 organisationer registrerades hos Formas som delaktiga i programmets
projekt. I november öppnade vi programmets åttonde utlysning. I samband med det genomförde vi
utlysningsseminarium tillsammans med InfraSweden2030 på fem platser runtom i Sverige och som
webbinarium.
Under hösten startade vi ett samarbete med ett antal andra strategiska innovationsprogram inom
samhällsbyggnadssektorn. Tanken är att samarbetet ska utvecklas vidare och utmynna i konkreta
aktiviteter kopplade till internationalisering och systemdemostratorer.
Smart Built Environment genomför aktiviteter för kunskapsspridning och för att skapa mötesplatser
mellan intressenter. Vi skickar regelbundna nyhetsbrev, håller en årlig projektkonferens och
årsstämma med programkonferens. Vi bjuder också in till uppstartmöten för projekt som beviljas
bidrag i våra utlysningar.
JPI Urban Europe
JPI Urban Europe har som vision att vara en ledande europeisk och global kunskapsplattform för
städernas omställning. Här ska europeiska och nationella resurser kanaliseras för att snabba på
omställningsarbetet i städerna. Vi gör det genom att driva hållbar stadsomställning på flera nivåer
samtidigt. Vi förmedlar, nyttiggör och kopplar innovationsarbetet mellan en övergripande internationell
(FN:s Agenda 2030) eller EU policynivå och stadsförvaltningar eller på urban kvartersnivå.
Programmet startade 2010 och har sedan starten strävat efter att successivt involvera fler länder för
att komma närmare städernas verkliga utmaningar. Sverige har tillsammans med Nederländerna,
Österrike och övriga nordiska länder varit en av de drivande krafterna sedan starten. IQ
Samhällsbyggnad deltar på uppdrag av de svenska forskningsfinansiärerna Formas,
Energimyndigheten och Vinnova i programmets operativa ledning. Under 2019 gick
programverksamheten för högtryck och vi höll fyra utlysningar, varav två samlar finansiärer och aktörer
utanför Europa. Den uppdaterade forsknings- och innovationsagendan SRIA 2.0 lanserades på en stor
konferens i Bryssel i februari. FoI-agendan lyfter dilemman med ambitionen att kunna adressera
komplexitet, intressekonflikter och oavsedda effekter i urban hållbar omställning.
JPI Urban Europe siktar på att etablera ett partnerskap med EU:s kommande ramverksprogram för
forskning och innovation Horisont Europa under namnet Driving Urban Transitions (DUT).
DUT-partnerskapet är ett av ytterst få initiativ i Horisont Europa som kopplar samman offentliga
finansiärer och problemägare i strategisk kapacitetsbyggnad för samhällssektorsrelevanta frågor.
Partnerskapen skriver kontrakt med EU sju år i taget vilket bäddar för mer långsiktiga satsningar
utöver treårsprojekt. Att kartlägga andra initiativ och nätverk och knyta kontakter är ett viktigt led i att
bygga partnerskap.
BIM Alliance
Föreningen BIM Alliance är en ideell förening med cirka 200 medlemmar. BIM Alliance har på samma
sätt som tidigare år anlitat resurser från IQ Samhällsbyggnad för att leda och driva verksamheten.
Föreningen har en omfattande verksamhet. Genom att delta i nätverksträffar och intressegrupper har
medlemmarna i lärt av varandra och byggt värdefull kunskap för den egna verksamhetens utveckling.
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I mars genomfördes för andra gången den stora konferensen Position 2030 med fokus på
digitalisering i samhällsbyggandet. Konferensen genomfördes med fyra andra organisationer och
lockade över 1 000 deltagare till de två konferensdagarna.
BIM Alliance har under året fortsatt arbetet med att integrera en ny kommunikationsstrategi i syfte att
öka medlemsnyttan och driva på BIM-implementeringen i sektorn. En djupintervjustudie med
medlemmarna har genomförts och verksamheten har riktats in på hur-frågor för att stötta
medlemmarna att ta nästa steg i BIM-utvecklingen.
Under året tillträdde Susanne Nellemann Ek som ny vd för organisationen.
Projekt
Mistra InfraMaint
Den statliga stiftelsen Mistra finansierar under 2018-2022 ett program för att utveckla forskning om
långsiktig utveckling av infrastruktur, främst VA-system, vägar och gator. Fokus för programmet är
delvis på teknik men främst på digitalisering och styrning/ledning av verksamheterna. I programmet
finansieras fler än 10 industridoktorander, de allra flesta forskar hos en kommun, och det gör
programmet till en unik satsning i Sverige.
IQ Samhällsbyggnad är en av parterna i programmet. Under året har vi genomfört en kartläggning av
kompetensbehovet hos behovsägarna och sammanställde resultatet i en roadmap för hur programmet
ska bidra till deras kompetensuppbyggnad.
Urban drone Testbädd
IQ Samhällsbyggnad har, på uppdrag av Urban ICT Arena, varit projektledare för förstudien Urban
Drone Testbed, som finansierats av Vinnova. Förstudien utredde hur en öppen testbädd, som
möjliggör säker, storskalig och autonom drönartrafik, kan etableras i en urban miljö. Förstudien
avslutades vid halvårsskiftet och utgjorde grunden för en ansökan till Vinnova om ett större
genomförandeprojekt.
Nyttiggörande och kommunikation
Vi stöttar medlemmarna genom att lyfta aktuella frågor för påverkan och nyttiggöra resultaten av
forskning och innovation i sektorn. Genom medlemskapet kommer medlemmarna nära verksamheten
och kan dra nytta av innovationer och tendenser. Vi är en plattform för påverkan där medlemmarnas
åsikter ger riktningen för hur verksamheten utvecklas. Vi driver tillsammans sektorn mot ett hållbart
samhällsbyggande. För att ge medlemmarna detta satsar vi på att främja nyttiggörande,
kommunikation och omvärldsbevakning.
Främja nyttiggörande
Att kunskapen som genereras genom våra projekt och program tillgängliggörs, sprids och kommer till
verklig nytta är en del av IQ Samhällsbyggnads erbjudande. Vi arbetar strukturerat med att översätta,
tillgängliggöra och sprida forskningsresultat. Vi driver påverkan för att nyttiggörandet av
forskningsresultat ska föra sektorn framåt och nå visionen om att ta Sverige till en tätposition inom
hållbart samhällsbyggande. I arbetet strävar vi efter att hålla en hög kvalitet, och har ambitionen att vi
ska betraktas som ett gott exempel både inom och utom sektorn. Vi arbetar aktivt med att utveckla
vårt arbetssätt utifrån aktuell forskning och best practices inom forskningskommunikation. Inte minst
Nyttiggörandeutskottet är ett viktigt forum för detta. Vi lyfter goda exempel på när forskning, innovation
och utveckling gör skillnad, i våra nyhetsbrev, på våra webbplatser och under våra seminarier sprider
vi dessa goda exempel.
Kommunikation
Kommunikation är prioriterad fråga inom IQ Samhällsbyggnad och en integrerad del av verksamheten.
IQ Samhällsbyggnad har under året, tillsammans med BIM Alliance och övriga program som vi
samordnar, skickat ut ett femtontal pressmeddelande och pressinbjudningar till seminarier och
konferenser. Många av dessa har fått stort genomslag, framför allt i branschmedia.
Sex nummer av det medlemsunika nyhetsbrevet Medlemsnytt har utkommit under året. Lika många
nummer av det publika nyhetsbrevet Aktuellt har skickats ut. Under året har vi även sjösatt en strategi
för sociala medier som involverar hela kansliet i arbetet med att öka både IQ Samhällsbyggnads
synlighet och engagemang hos prioriterade målgrupper.
Utveckling av såväl som programmens webbplatser har genomförts enligt den utvecklingsplan som
togs fram 2018.
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Organisation
IQ Samhällsbyggnad styrs av sina medlemmar. Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman
som hålls en gång per år. Det är också på årsstämman som föreningens styrelse utses.
Styrelsen är IQ Samhällsbyggnads verkställande organ. Styrelsen har i uppgift att leda föreningens
verksamhet i enlighet med stadgarna och stämmans beslut. Styrelsen utser en verkställande direktör
som leder föreningens arbete, vilket till stor del utförs av servicebolaget IQ Samhällsbyggnad AB.
När vi pratar om IQ Samhällsbyggnad i dagligt tal avser vi både föreningen och servicebolaget. Inom
ramen för föreningens verksamhet ligger att företräda medlemmarna utåt, till exempel genom att
besvara remisser. Föreningen arbetar med att långsiktigt driva frågor i syfte att nå ett hållbart
samhällsbyggande, framför allt genom att samla sektorn för att göra inspel till kommande
forskningspolitiska inriktningen.
Genom IQ Samhällsbyggnad AB, som finansieras genom serviceavgiften, erbjuds våra medlemmar
service genom exempelvis rådgivning, seminarier, utbildningar, studiebesök samt
informationsmaterial. Program- och projektverksamheten bedrivs också inom ramen för
servicebolaget.
IQ Samhällsbyggnads kansli bedriver den dagliga verksamheten på uppdrag av styrelsen.
Styrelsen
Vid årsstämman den 9 maj 2019 utsågs följande styrelse:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Mari Broman, ordförande
Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige, vice ordförande
Anna Bergström, Arkitekt SAR/MSA, Jernhusen
Britta Blaxhult, vd, Selvaag Bostad AB (tidigare Einar Mattsson)
Sanna Edling, Projektchef stadsdelen Mälarporten, Västerås stad
Sven Junkers, Chef, Skanska Teknik
Tina Karrbom Gustavsson, Professor, KTH
Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC
Susanne Nielson Skovgaard, Chef strategisk utveckling, Trafikverket
Niklas Sörensen, vd, Ramboll Sverige
Magnus Tengberg, Affärsområdeschef Fastighetsutveckling Vasakronan, region Göteborg

Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten; fem ordinarie, ett extrainsatt och ett konstituerande
samt ett särskilt strategimöte i samband med styrelsemötet i september.
Valberedningen
IQ Samhällsbyggnads valberedning består av följande tre personer: Nina Ryd från Chalmers
(sammankallande), Ola Månsson från Installationsföretagen och Birgitta Olofsson från Tyréns.
Kansliet
IQ Samhällsbyggnads kansli har under året bestått av följande personer:
· Eva Schelin, vd, t.o.m. februari
· Anita Aspegren, vd, fr.o.m. april
· David Bohn Stoltz, biträdande programledare, t.o.m. juli
· Klara Broms Seving, Kommunikation
· Jonas Bylund, Projektledare
· Malin Danielsson, Praktikant, januari-maj
· Åsa Flygare, Administration och programsupport
· Kristina Gabrielii, Programledare
· Helena Gibson Ek, Kommunikationsansvarig
· Anna Land, Programledare
· Terese Lilliehorn, Kommunikation och medlemsansvarig
· Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance, fr.o.m. november
· Helena Nordin, Controller
· Amy Rader Olsson, Projektledare
· Olle Samuelson, FoI-strateg, vd BIM Alliance t.o.m. oktober
· Katarina Schylberg, Programledare, delvis tjänstledig
· Lina Theander, Kommunikation och webb, föräldraledig
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·
·

Björn Ängerfors, Kommunikation och webb, vikarie
Caroline Wrangsten, Biträdande projektledare, juni-december

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Samhällsbyggnadssektorns aktörer och föreningens medlemmar påverkas av Covid-19 på olika sätt
och detta kan på sikt även få konsekvenser för IQ Samhällsbyggnad och vår verksamhet. I skrivande
stund är det svårt att överblicka vilka dessa konsekvenser blir. De direkta konsekvenserna under
mars/april har främst handlat om att flytta fysiska möten och event över till digitala arenor eller framåt i
tid. En stor del av IQ Samhällsbyggnads verksamhet passar väl för digitala arenor.
2020-04-01

Anita Apsegren
Verkställande direktör
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Ekonomi
Föreningen redovisar ett resultat på 0 kr.

Flerårsöversikt
Medlemsavgifter
Soliditet %
Resultat efter finansnetto

2019
467 500
94
-

2018
486 375
94
-28 625

2017
472 500
95
3 750

2016
481 500
95
250

Belopp i kr
2015
490 250
95
-34 748

Föreningens disposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 207 837, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i kr
207 837
207 837

Eget kapital
Vid årets början

Fritt eget
kapital
207 837

Disposition enl årsstämmobeslut

Vid årets slut

207 837

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/70a0ce6b-d143-4af2-b325-bf3419dd73c6
https://sign.visma.net/sv/document-check/9b8ab7f4-7e52-4727-8ddc-74062c48a6e0

www.vismasign.com

9(14)

IQ Samhällsbyggnad
802410-6521

Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

467 500
467 500

486 375
486 375

-467 500
-

-515 000
-28 625

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-

-28 625

Resultat före skatt

-

-28 625

Årets resultat

-

-28 625

Intäkter
Medlemsavgifter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

4

100 000
120 337
220 337

100 000
120 337
220 337

Summa anläggningstillgångar

220 337

220 337

SUMMA TILLGÅNGAR

220 337

220 337

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

207 837
207 837

236 462
-28 625
207 837

207 837

207 837

12 500
12 500

12 500
12 500

220 337

220 337

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annats anges.

Allänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättast i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden
allmänna råd BFNAR 2012:1.

Koncerförhållande
IQ Samhällbyggand är en ideell förening och äger ett dotterbolag, IQ Samhällsbyggnad AB org.nr
556605-5249.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Not 2 Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning
Soliditet:

Totala tillgångar
Totalt eget kapital/Totala tillgångar

Not 3 Anställda och personalkostnader
Bolaget har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått.

Not 4 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

100 000
100 000

100 000
100 000

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.
Föreningen har bedömt att bestämmande inflytande föreligger i dotterföretaget IQ Samhällsbyggnad
AB, eftersom det finns en överenskommelse med övriga ägare. Överenskommelsen innebär att
företaget har rätt att utforma de finansiella och operativa strategierna.

Dotterföretag /Org nr /Säte
IQ Samhällsbyggnad AB, 556605-5249, Stockholm

Antal
andelar
100

i%
100

Redovisat
värde
100 000
100 000

Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Ställda säkerheter

2019-12-31
Inga

2018-12-31
Inga
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Eventualförpliktelser
Inga eventualförpliktelser.
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Underskrifter
Stockholm 2020-

Mari Broman
Styrelseordförande

Anita Apsegren
VD

Reinhold Lennebo
Vice styrelseordförande

Anna Bergström

Britta Blaxhult

Christina Lindbäck

Magnus Tengberg

Niklas Sörensen

Susanne Nielson Skovgaard

Sanna Edling

Sven Junkers

Tina Karrbom Gustavsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2020
Ernst & Young AB

Jens Karlsson
Auktoriserad revisor

Mats Hermansson
Lekammarevisor
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