
EKONOMISK FÖRVALTNING
Ekonomisk förvaltning handlar förstås om att få koll på bostadsrättsföreningens ekonomi. Men 
det är inte allt. Det handlar också om att frigöra tid för styrelsen, skapa trygghet för de boende, 
planera inför framtiden och sist men inte minst – öka värdet på fastigheten och alla lägenheter i 
den. 

MED EKONOMISK FÖRVALTNING 
FÅR NI EN PERSONLIG EKONOM 
Hos oss får ni alla digitala verktyg som behövs för att 
ni smidigt ska kunna sköta styrelsearbetet när och var 
ni vill, men ni får också en personlig ekonom att ringa 
när ni behöver.  

DIGITALA RAPPORTER OCH TJÄNSTER
HSB lämnar alla rapporter via Mitt HSB, ett utmärkt 
verktyg för styrelsen där all viktig information finns 
tillgänglig dygnet runt. Med en personlig och behö-
righetsstyrd inloggning kan styrelsen och medlemmar 
nyttja flera digitala tjänster och hantera sina doku-
ment och rapporter dygnet runt. 

PROFESSIONELL EKONOMISK 
PLANERING OCH BUDGET
HSB upprättar tillsammans med styrelsen förslag till 
budget och bokslut för föreningens intäkter och kost-
nader under året. Vi gör också flerårsprognoser och 
ekonomiska kalkyler vid större projekt på uppdrag av 
er. 

EFFEKTIV HANTERING AV ÖVERLÅTELSER, 
HYROR OCH ÖVERLÅTELSER
HSB för, och ansvarar för, hyres- och avgiftsregister ut-
ifrån underlag från föreningen. Vi distribuerar hyres- 
och avgiftsavier. HSB granskar överlåtelseunderlag så 
att alla formkrav är uppfyllda när någon flyttar in eller 
ut. Vi för lägenhetsregister och registrerar pantför-
skrivningar så att all formalia som bostadsrättsfören-
ingen enligt lag är skyldig att hantera är korrekt. 

TRYGG BOKFÖRING AV LÖPANDE VERKSAMHET
HSB bokför löpande intäkter och kostnader i enlighet 
med kontoplanen. Vi säkerställer att bokföringen förs 
enligt gällande bokföringslag och god redovisnings-
sed. Vi tar hand om fakturor i vårt digitala faktura-
hanteringssystem. Ekonomen upprättar också förslag 
till årsredovisning med resultat- och balansräkning 
och tillhörande noter samt tillhandahåller en mall för 
förvaltningsberättelse. 

HSB VÄRMLAND



Vi vill ge er besvärsfrihet. Med det menar vi att ni som 
har ansvar för en fastighet ska kunna sova gott om 
natten. Oavsett om ni vill utföra vissa delar själva, eller 
önskar hjälp med det mesta, har vi tjänster och avtals- 
former som passar.

TEKNISKA TJÄNSTER
Fastighetsskötsel
Vi jobbar både ute och inne, gör underhåll och repare-
rar även på kvällar och helger. Vi håller trädgården
vacker under det varma halvåret och skottar snö, sandar 
och saltar på vintern. Vi städar trappuppgångar och 
andra utrymmen efter era önskemål.

Energitjänster
Upplever ni att kostnaderna för driften är höga i er 
fastighet? Vi kan hjälpa er att sänka era energikostnader. 
Vid upphandling av energiåtgärder han vi hjälpa er med 
noggranna analyser så att ni fattar rätt beslut. Även vid 
installation av nya, och översyn av befintliga, energisys-
tem har vi den kompetens som krävs för att få fram det 
resultat man kan förvänta sig.

Projektledning
Till våra projektledare vänder ni er när det är dags för 
de större projekten, som vid renoveringar eller vid en 
om- eller tillbyggnad. Då kan våra duktiga projektledare 
och konsulter vara med hela vägen.

HSB VÄRMLAND HAR DE TJÄNSTER NI BEHÖVER

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
Ekonomisk förvaltning
Vi sköter ekonomin med löpande redovisning och bok-
slut. Vi hjälper er också att planera för framtida under-
hållbehov och investeringar. Större delen av våra tjänster 
är webb-baserade vilket underlättar för alla som behöver 
ta del av redovisning och rapporter.

Förvaltartjänster
Genom ett skräddarsytt förvaltaravtal kan er förening få 
god hjälp med att sköta den dagliga verksamheten
i er förening. Våra förvaltare har kontroll på myndig-
hetskrav. De bevakar också föreningens avtalsrelationer 
och att leverantörerna levererar det som avtalats. Våra 
förvaltare är ett bra stöd för styrelsen.

UTBILDNING
En kompetent styrelse gynnar alla medlemmar i för-
eningen. Vårt kursprogram ger dig den kunskap du 
behöver, oavsett din roll i styrelsen. 

KONTAKTA HSB VÄRMLAND
E-post: info@hsb.varmland.se
Telefon: 054-19 84 00

MIKAEL JERKSTRAND
mikael.jerkstrand@hsb.se
073-537 07 11

VILL DU VETA MER? 
KONTAKTA HSB VÄRMLAND!

RÄTT HANTERING AV LÖNER OCH ARVODEN
HSB betalar ut löner och arvoden, vi beräknar och ser 
till att inbetalning av skatter och arbetsgivaravgifter för 
styrelsemedlemmar och andra funktionärer i fören-
ingen görs rätt och i tid. Kontrolluppgifter till Skatte-
verket tar vi också hand om 

TRYGG HANTERING AV SKATTER
HSB ser till att beräkning och betalning av preliminär 
fastighets- och inkomstskatt görs för fastigheten samt 
lämnar underlag för föreningens allmänna självdekla-
ration. Vi hjälper till med hantering av mervärdesskatt 
för lokaler, p-platser eller enhetsmätning av till exem-
pel el. 


