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VALBEREDNING I BOSTADSRÄTTSFÖRENING 
 

Det är ett viktigt och ansvarsfullt arbete att 
ingå i valberedningen. Detta infoblad 
innehåller förslag och idéer på hur 
valberedningen kan lägga upp arbetet. Till 
detta infoblad hör en mall som visar hur en 
instruktion till valberedningen kan se ut. 

OM VALBEREDNINGENS 
ANSVAR 
Valberedningen har till uppgift att bereda 
föreningsstämmans beslut i val och 
arvodesfrågor. I lag och stadgar finns det inga 
specifika regler för vad valberedningens 
uppdrag är eller hur det ska utföras. 
Valberedningens arbete regleras till viss del i 
HSB Kod för bostadsrättsföreningar som är ett 
hjälpmedel för styrelse och valberedning. Enligt 
HSB Kod för bostadsrättsföreningar punkt 2.1.5 
ska valberedningen arbeta efter den 
valberedningsinstruktion som 
föreningsstämman fastställt. Det finns en mall 
som visar hur en instruktion till valberedningen 
kan se ut. 

Målet med informationen i detta infoblad är att 
ge vägledning i hur uppdraget kan utformas och 
genomföras. Genom att förbereda 
föreningsstämmans beslut i det som rör 
tillsättning av förtroendeuppdrag skapas ett bra 
underlag för behandlingen av dessa frågor. 
Valberedningen ska ge förslag på ledamöter till 
styrelsen och på förtroendevalda revisorer, samt 
ska också sammanställa inkomna nomineringar 
till valberedning. 

Valberedningen ska också lämna förslag på 
arvode och annan ekonomisk ersättning, till 
exempel ersättning för förlorad arbetsinkomst, 
bilersättning med mera, till de förtroendevalda. 
 
 

VALBEREDNINGENS 
UPPDRAG 
I HSBs normalstadgar för 
bostadsrättsföreningar står det att vid den 
ordinarie föreningsstämman ska valberedning 
väljas för tiden fram till nästa ordinarie 
föreningsstämma. En av ledamöterna ska av 
föreningsstämman utses till ordförande i 
valberedningen. Bostadsrättsföreningen beslutar 
själv hur många ledamöter valberedningen ska 
bestå av, dock lägst två personer. 

I HSB Kod för bostadsrättsföreningar står det 
hur en valberedning ska arbeta. HSB Kod för 
bostadsrättsföreningar gäller för den 
bostadsrättsförening som på föreningsstämman 
beslutat att arbeta efter HSB Kod för 
bostadsrättsföreningar. För HSB Kod för 
bostadsrättsföreningar gäller regeln ”följ eller 
förklara” d v s väljer man att inte tillämpa HSB 
Kod för bostadsrättsföreningar i något avseende 
ska det förklaras på föreningsstämman. Någon 
justering av texten i HSB Kod för 
bostadsrättsförening ska därför inte göras.  

Även för en bostadsrättsförening som inte 
antagit HSB Kod för bostadsrättsföreningar kan 
den användas som ett hjälpmedel i arbetet. 

Valberedningens arbete är viktigt och för att 
utföra det på bästa sätt bör valberedningen 
starta i god tid innan föreningsstämman. Den 
som är ordförande för valberedningen kallar till 
möte för att planera hur uppdraget ska utföras. 
Det är klokt att så tidigt som möjligt prata med 
styrelsen, både som grupp och med varje 
ledamot personligen.  
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Då får valberedningen en bra uppfattning om 
hur styrelsearbetet har fungerat, om antalet 
styrelseledamöter är passande och om det 
saknas någon kompetens. Dessutom får 
styrelseledamöterna möjlighet att meddela om 
de ställer upp för omval eller inte. Detsamma 
gäller för bostadsrättsföreningens 
förtroendevalda revisorer. 

Utifrån den samlade informationen som 
valberedningen får kan det fortsatta arbetet 
planeras.  

Ibland kan det vara svårt att få tag på nya 
kandidater som är villiga att engagera  
sig i bostadsrättsföreningens arbete. 

Valberedningen ansvarar för att informera 
medlemmarna om hur det går till att nominera 
kandidater till styrelse, revisorer och 
valberedning. Ett sätt att nå ut till medlemmarna 
är att via bostadsrättsföreningens nyhetsbrev – 
eller annan informationskanal – berätta att 
valberedningen har börjat arbeta och att 
medlemmarna kan ge förslag på kandidater. Om 
föreningen har en hemsida kan informationen 
läggas ut där. Självklart är det tillåtet att föreslå 
sig själv. 

Valberedningens förslag ska innehålla namn på 
de personer som ingår i förslaget och gärna en 
kort presentation av varje person. 
Valberedningen bör också ta upp om de 
föreslagna ledamöterna och förtroendevalda 
revisorerna är fler eller färre än tidigare och i så 
fall varför. 

I vissa fall kan det vara idé att fundera över om 
ledamöterna i valberedningen ska skriva på en 
sekretessförbindelse för att försäkra sig om att 
informationen som var och en får genom sitt 
uppdrag inte sprids och skadar föreningen, 
någon enskild medlem eller annan. En 
exempelmall bifogas detta dokument. 
 
ARVODEN 
Valberedningens instruktion bör reglera vem 
som föreslår valberedningens arvode, därmed 
underlättas kommande stämmobeslut. 

PRESENTERA FÖRSLAGET I 
KALLELSEN 
Det är viktigt att valberedningen har ett förslag 
klart så att det kan tas med i kallelsen till 
föreningsstämman. Det är också bra att lägga 
upp förslaget på föreningens hemsida och i 
andra informationskanaler som finns i 
bostadsrättsföreningen.  

Valberedningen sammanställer inkomna 
nomineringar till val av valberedning. 
Sammanställningen bifogas kallelsen till 
föreningsstämman.  
 
På så sätt får alla medlemmar tid och möjlighet 
att ta ställning till valberedningens förslag och 
inkomna nomineringar till val av valberedning 
innan det ska fattas beslut på 
föreningsstämman. 
 
NÄRVARO PÅ 
FÖRENINGSSTÄMMAN 
Valberedningen redovisar sitt förslag på 
föreningsstämman och redogör samtidigt för sitt 
arbete. 

Det är också bra om de styrelseledamöter, 
revisorer och valberedare som föreslås är 
närvarande och presenterar sig lite kort på 
föreningsstämman. 
 
ANTA EN VALBEREDNINGS-
INSTRUKTION 
För att säkra att kvaliteten på valberedningens 
arbete är jämn och hög ska föreningsstämman 
anta en instruktion för valberedning. 
Instruktionen ska innehålla minimikrav för 
valberedningens uppdrag. 

HSB Riksförbund har tagit fram en mall som 
kan fungera som underlag för både små och 
stora bostadsrättsföreningar. Mallen ska 
anpassas till aktuella förhållanden och den text 
som är kursiv anger anvisningar om hur 
föreningen kan hantera vissa frågor. Den texten 
tas bort när instruktionen ska antas.

 


