
KURSKATALOG VÅREN 2021

HSB GÖTA, HSB GÖTEBORG
OCH HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND
 

Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och kompetensutveckling. 
Det finns många anledningar att gå på kurs i HSB.
Välkommen!
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KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL 
DET GODA BOENDET!
Vägen till utveckling stavas ny kunskap. Som styrelseledamot  
i en bostads rättsförening i HSB är ständig kompetensutveck
ling både en förutsättning och ett stöd för att skapa en stark och 
fungerande förening med välvårdade fastigheter, en ekonomi  
i balans och med lemmar som trivs tillsammans.

Vi erbjuder dig som förtroendevald noga utvalda kurser som ger utmanande 
perspektiv, ovärderliga insikter samt kontakter och kunskap som hjälper dig i 
ditt uppdrag. Vi välkomnar dig till ett lite annorlunda kursår! När världen ser ut 
som den gör med en pågående pandemi har vi valt att hålla våra kurser digitalt 
åtminstone fram till sommaren 2021. 

På grund av detta presenterar vi kurskatalogen ett halvår i taget. Det gör 
också att utbudet ser lite annorlunda ut. Under respektive utbildning hittar 
du specifik information om vilken kurs du kan anmäla dig till. Håll utkik efter 
löpande information om aktuella och kanske nya kurser på Mitt HSB, hemsidan 
eller via våra nyhetsbrev och tveka inte att höra av dig om du undrar över något!

1. STÄM AV MED DIN STYRELSE
När du har valt en kurs du vill gå ska du börja med att stämma av att det är okej 
med din styrelse. Bostadsrättsföreningen betalar kursavgiften.

2. ANMÄL DIG
Efter styrelsens godkännande anmäler du dig till kursen, för uppgifter se 
nedan. Din anmälan ska innehålla följande:
• Namn på din bostadsrättsförening
• För- och efternamn
• Hemadress
• E-postadress och mobilnummer (hemnummer om mobil saknas)

Uppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförord-
ningen (GDPR). Tänk på att din anmälan är bindande och att sista anmäln-
ingsdag alltid är åtta arbetsdagar innan kurstillfället. 

3. ÅTERBUD 
Om du måste lämna återbud ska det ske senast tre arbetsdagar innan kurstill-
fället. Därefter förbehåller vi oss rätten att fakturera hela kostnaden för kursen. 
Detta gäller även kurser som är kostnadsfria för deltagare.

4. BETALNING
Kursavgiften faktureras föreningen efter avslutad kurs. Under respektive 
kursinformation anges vilka kurser det gäller. Medlems priset gäller endast 
medlemmar i HSB Göta, HSB Göteborg och HSB Nordvästra Götaland.

OBS! Vi förbehåller oss rätten att kunna ställa in utbildningen vid för  
få anmälningar eller om något annat oförutsett inträffar.

SÅ HÄR GÖR DU

ANMÄL 

ANMÄL DIG TILL:
HSB Göteborg: www.hsb.se/goteborg/utbildning/
HSB Göta: www.mitthsb.hsb.se eller e-post: kundtjanst.gota@hsb.se
HSB Nordvästra Götaland: www.mitthsb.hsb.se eller e-post: kurser.nvg@hsb.se
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SKRÄDDARSYDD KURS 
– BARA FÖR DIN STYRELSE
Om alla ledamöter i en styrelse har samma  
kunskaper effektiviseras arbetet och blir enklare  
för alla parter. Med en kurs som är helt anpassad  
till behovet i din bostads rättsförening skapas en  
god grund för att fokusera på rätt uppgifter och  
på så sätt även utveckla föreningen.

Detta är kursen som skapas och skräddarsys helt efter  
önskemål/behov för din styrelse.

Börja med att diskutera behoven tillsammans och kon-   
takta därefter din HSB-förening som hjälper er att skapa  
ett passande kursinnehåll.

Fördelen med en skräddarsydd kurs är bland annat att 
alla deltagare får samma information vid samma tillfälle och 
därigenom skapas möjlighet till konkreta diskussioner som 
rör ert styrelsearbete och er bostadsrättsförening.

Ni kan bland annat välja följande innehåll att fokusera 
på: ekonomi, juridik, mötesteknik, konflikthantering, med-
lemskommunikation, underhållsplanering och Nabo (endast 
Göteborg). Tänk på att det vid kurstillfället kommer en 
expert i ämnet som inte handlägger föreningens ärenden.

Kostnad från 5  500 kronor, plus moms. Pris beror på  
innehåll och hur många kursledare som behövs för att  
tillgodose ert behov. Offert fås vid förfrågan.

 
SK

RÄ
DD

AR
SY

DD
 KU

RS

KURSFAKTA
En anpassad kurs innehåller  

de delar just din styrelse behöver. 
Det kan exempelvis vara ekonomi, 

juridik och underhållsplanering eller 
mötesteknik och hur en styrelse 
bidrar till att skapa bra relationer  

i föreningen.
Kurslängd: Anpassad.
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GRUNDKURSER
Våra grundkurser är anpassade för att passa alla som har ett uppdrag 
i en bostadsrättsförening. Kurserna ger grundläggande kunskaper 
som underlättar och effektiviserar styrelsearbetet.

GRUNDKURS I STYRELSEARBETE  
En kompetent styrelse är nyckeln till en väl fungerande och 
trygg bostadsrättsförening. I denna kurs får du ta del av det  
som behövs för att komma igång och underlätta styrelse arbetet.

Grundkurs i styrelsearbete startar med en genomgång av ansvarsområden 
och rättigheter som styrelsen som grupp och den enskilde ledamoten har i 
förhållande till stadgar och lagar som styr föreningens verksamhet. Med det 
som utgångspunkt får du hjälp med att titta på en lämplig arbetsfördelning 
för ett års styrelsearbete. För att hjälpa din styrelse att skapa förutsättningar 
för effektiva möten, såväl vad gäller innehåll som genomförande, får du 
även grundläggande kunskaper i mötesteknik.

Kursen är en digital föreläsningsfilm via en länk. Du hittar kursen samt 
kursmaterial via Mitt HSB.
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KURSFAKTA
Kursen ger styrelsen och  

dess ledamöter översiktlig 
kunskap om ansvar och befo
genheter, stadgar och lagar, 

arbets uppgifter och planering 
samt mötesteknik som under

lättar styrelsearbetet. 
Kurslängd: 

cirka 50 minuter 

KURSAVGIFT:  Kostnadsfritt
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JURIDISK INTRODUKTION
Juridik på en övergripande nivå är ett betryggande stöd för  
vardagens sysslor i en bostadsrättsförening.
Kursen Juridisk introduktion ger dig nödvändiga baskunskaper om de  
vanligast förekommande juridiska frågorna i en bostadsrättsförening. 
Under kurstillfället går vi på ett enkelt och tydligt sätt igenom några av  
de lagar som styr föreningens verksamhet och hur du ska tillämpa dem 
rent praktiskt.

DAG DATUM  TID  PLATS
Måndag  8 februari 17.30–20.30 Webbinar
Måndag  15 mars 17.30–20.30 Webbinar
Måndag  12 april 17.30–20.30 Webbinar 
 

KURSAVGIFT: 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle. 

Ej HSB-medlem 1  100 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle. 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Alltid åtta dagar innan kursdag. 

OBSERVERA! Endast för förtroendevalda i HSB Nordvästra Götaland och HSB Göta.

KURSFAKTA
Denna kurs ger övergripande 

kunskaper om bland annat 
hyror för lokaler och  

garage, andra handsupplåtelse, 
underhålls ansvar, försäkringar 

samt frågor avseende  
förverkande. 
Kurslängd: 

cirka 3 timmar.
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BOSTADSRÄTTSJURIDIK
Våra kurser i Bostadsrättsjuridik ger dig som deltagare rätt  
verktyg för ditt arbete i bostadsrättsföreningen. Vi går på djupet  
i flera viktiga juridiska frågor.

Våra webbinarier ger en fördjupad genomgång av lagar och rättsfall inom 
ämnesområdet, tar upp vanligt förekommande situationer en förening kan 
ställas inför samt ger styrelsen praktiska verktyg för sitt arbete.    

 Vi erbjuder tre ämnesområden för våra webbinarier.  
 

MEDLEMSKAPSBEVILJANDE OCH ANDRAHANDSUPPLÅTELSE 
Torsdag 4 februari 2021:  
Vi berör bland annat på vilka grunder en ansökan om medlemskap ska 
prövas och hur processen ser ut i domstol om en medlem vill pröva ett nekat 
medlemskap. Vi går också igenom reglerna kring i vilken utsträckning en 
bostadsrättshavare får upplåta sin bostadsrätt i andrahand, och hur en 
styrelse bör agera om man misstänker en otillåten andrahandsupplåtelse.  

 

UNDERHÅLLSANSVAR, OMBYGGNAD OCH SKADEHANTERING  
Torsdag 4 mars 2021:  
Vi ger en genomgång av hur lag och stadgar styr gränsdragningen 
mellan föreningens och bostadsrättshavarens underhållsansvar för lä-
genheten och vad som gäller när en bostadsrättshavare vill göra en om-
byggnation av sin lägenhet. Vi kommer också att gå igenom reglerna 
för skadehantering, exempelvis vattenläckage och ge vägledning i hur 
styrelsen ska hantera uppkomna skador.  

FÖRVERKANDE AV BOSTADSRÄTT  
Torsdag 8 april 2021:  
Här berör vi de vanligaste grunderna för förverkande som till exempel  
störningar och otillåten andrahandsupplåtelse. Vi går igenom hur regler  
och rättsfall kring anmodningar, uppsägningar och hur en domstolsprocess 
kan se ut.   

 
Observera! Denna utbildning finns under våren 2021 tillgänglig endast  
för HSB Göteborgs förtroendevalda och man kan då anmäla sig till  
följande tillfällen: 

KURSFAKTA
Denna kurs ger fördjupade 
kunskaper om bland annat  

vilka lagar som styr en 
bostads rättsförenings verk

samhet, andrahandsupp
låtelse, underhållsansvar och 
frågor avseende medlemskap  

och förverkande.
Kurslängd: 1,5 timmar  

per tillfälle.
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DAG DATUM  TID  PLATS
Torsdag 4 februari 17.30–19.00 Webbinar
Torsdag 4 mars 17.30–19.00 Webbinar
Måndag  8 april 17.30–19.00 Webbinar 
 

KURSAVGIFT: 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle. 

Ej HSB-medlem 1  100 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.  

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Alltid åtta dagar innan kursdag. 

OBSERVERA! Endast för förtroendevalda i HSB Göteborg.
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Väl underhållna fastigheter är avgörande för det goda boendet. 
Det förutsätter en uppdaterad underhållsplan som garanterar 
planerad  skötsel samt utveckling av fastigheten.

Ett av styrelsens viktigaste uppdrag är att ha kontroll på vilka kostnader 
före ningen har för underhåll av fastigheten, såväl på kort som på lång sikt. 
I denna kurs får du kunskap om hur underhållsplanen ska utformas för att 
fungera som ett arbetsredskap och styrinstrument. Kursen ger för djupad 
kunskap om hur underhåll planeras och hur fastslaget genomförande 
säkerställs.

UNDERHÅLLSPLANERING
KURSFAKTA

Kursen ger dig kunskap 
om definitioner för underhåll, 

grunder och upplägg för en 
underhållsplan, underhålls

planen som styrinstrument, hur 
planen omsätts i en entreprenad 

samt webbverktyget 
Underhållsplan Online. 
Kurslängd: 3 timmar.

DAG DATUM  TID  PLATS

Måndag 22 mars 17.30-20.30 Webbinar

KURSAVGIFT: 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.  

Ej HSB-medlem 1  100 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.  

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Alltid åtta dagar innan kursdag.

OBSERVERA! Endast för förtroendevalda i HSB Göteborg.
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Fastigheten är i mångt och mycket hjärtat i en bostadsrätts
förening och rollen som fastighetsägare kräver ansvarstagande 
och kunskap på flera områden.

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om hur du säkerställer att 
dina medlemmar har en attraktiv och stabil förening med trygga fastigheter 
och innergårdar.

Fastighetsägarens ansvar är omfattande, exempelvis teknisk standard och 
säkerhet för de som bor, arbetar eller vistas i och omkring fastigheten samt 
egenkontroll avseende olika typer av bestämmelser. Eftersom kursen inne-
håller både hårda och mjuka värden skapar den möjlighet för din förening 
att agera pro aktivt och vara uppdaterad inom olika ansvarsområden.

KURSFAKTA
Denna kurs ger dig 

baskunskaper om fastighets
förvaltning, myndighetskrav, 

lagar och regler samt hur 
fastigheten kan utvecklas 

proaktivt. 
Kurslängd: 3 timmar.

DAG DATUM  TID   PLATS   
Tisdag 26 januari 17.30-20.30 Webbinar
Måndag 12 april 17.30-20.30 Webbinar

 

KURSAVGIFT: Kostnadsfritt.  

Ej HSB-medlem 1 100 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle. 

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Alltid åtta dagar innan kursdag.

OBSERVERA! Endast för förtroendevalda i HSB Göteborg.
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DAG DATUM  TID  PLATS
Onsdag 3 februari 17.30–20.30  Webbinar
Onsdag 10 mars 13.00–16.00  Webbinar

KURSAVGIFT: 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

Ej HSB-medlem 1  100 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.  

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Alltid åtta dagar innan kursdag.

OBSERVERA! Endast för förtroendevalda i HSB Nordvästra Götaland och HSB Göta.

ATT LÄSA EN ÅRSREDOVISNING
Bostadsrättsföreningens årsredovisning är viktig såväl för 
att analysera det gångna räkenskapsåret som för att planera 
nästkommande verksamhetsår.

Denna kurs ger dig som deltagare ökad kunskap om hur en års-
redovisning är uppbyggd och hur du ska förstå och analysera dess inne-
håll. Kursen ger dig dessutom praktiska tips om hur du på ett enkelt sätt 
kan presentera din förenings årsredovisning för medlemmarna i samband 
med föreningsstämman.

KURSFAKTA
Kursen ger dig kunskap om  

ekonomiska begrepp, hur en 
årsredovisning är uppbyggd 

samt hur föreningens årsredo
visning kan presenteras  

på ett enkelt sätt.
Kurslängd: 3 timmar.
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DAG DATUM  TID  PLATS  
Måndag  1 februari 17.30–20.30 Webbinar
Tisdag 20 april 17.30–20.30  Webbinar

 

KURSAVGIFT: 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle. 

Ej HSB-medlem 1  100 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.  

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Alltid åtta dagar innan kursdag. 

OBSERVERA! Endast för förtroendevalda i HSB Nordvästra Götaland och HSB Göta.

Byte av stammar eller renovering av gården är åtgärder 
som kräver tid, planering och pengar. Ett lyckat slutresul
tat kräver en väl underbyggd upphandling för att säker
ställa att entre pre nad upphandlingen sker korrekt och att 
bostads rättsföre ningen får rätt produkt till rätt pris.

På kursen får du kunskap om vilka entreprenader som kräver beslut 
på föreningsstämma och för vilka det räcker att frågan behandlas i 
styrelsen, vilka beslut som krävs och hur dessa dokumenteras. Du  
lär dig också mer om bland annat projekte ring, kontraktsskrivning,  
besiktning och garantiarbeten samt vad ni själva kan göra och när ni 
måste anlita experthjälp.

ENTREPRENADUPPHANDLING
KURSFAKTA

Kursen ger dig kunskaper om 
vilka aktiviteter som ingår 
 i en entreprenad, vilken  

beslutsordning det är som  
gäller, vilka praktiska och  

juridiska fällor som finns, vad  
ni själva kan göra och när  

experthjälp krävs.
Kurslängd: 3 timmar.
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DAG DATUM  TID  PLATS  

Tisdag 16 februari 17.30-20.30 Webbinar

KURSAVGIFT: Kostnadsfritt.  

Ej HSB-medlem 1 100 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Alltid åtta dagar innan kursdag. 

OBSERVERA! Endast för förtroendevalda i HSB Göteborg.

VALBEREDNING
En förening är beroende av engage rade medlemmar. Att hitta  
rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför  
ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift.
 
En bostadsrättsförening har ett stort behov av att medlemmarna är intresserade 
och tar ansvar för arbetet med att driva och utveckla föreningen. I arbetet med 
rekrytering av dessa personer spelar valberedningen en viktig roll såväl inför som 
under föreningsstämman. I kursen får du kunskap om valberedningens arbete 
från start till mål samt praktiska tips på hur du kan skapa intresse och motivation 
till föreningsarbete.

SPECIALISTKURSER
Har du ett uppdrag i din bostadsrättsförening som kräver specialist-
kunskaper? Då är vårt utbud av specialistkurser extra intressant  
eftersom de ger dig fördjupad kunskap inom just ditt ansvarsområde.

KURSFAKTA
Kursen ger dig kunskap om 

vilka personer som är valbara 
för vilka uppdrag, mandat

perioder, stadgar att förhålla  
arbetet till, valberedningens roll 

på förenings stämman samt  
erfarenhet och tips om hur  

du motiverar andra. 
Kurslängd: 3 timmar.
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Grundkurs i revision ger dig baskunskaper om hur en förenings 
ekonomi och verksamhet årligen ska granskas och varför denna 
funktion finns i varje förening.
Revisor är ett förtroendeuppdrag som innebär ansvar för att granska före-
ningens verksamhet och ekonomi. Det innebär bland annat att gå igenom  
och kontrollera räkenskaperna, kontrollera hur ekonomiska handlingar för-
varas och hur styrelsen skött den ekonomiska förvaltningen under det gångna 
året. Revisionen bidrar därmed till ett kvalitetssäkrat ekonomiarbete och en 
sund ekonomi.

DAG DATUM  TID  PLATS  

Måndag 11 januari  17.30-20.30 Webbinar
Måndag 18 januari  17.30–20.30  Webbinar

KURSAVGIFT: 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle. 

Ej HSB-medlem 1  100 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.  

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Alltid åtta dagar innan kursdag.

OBSERVERA! Gäller för förtroendevalda i HSB Göteborg, HSB Nordvästra Götaland och HSB Göta.

KURSFAKTA
Kursen ger dig kunskaper 

och svar om revisions arbete, 
vlken roll en revisor har, vad det 

är som ska granskas och hur 
arbetet bör planeras 

och genomföras.  
Kurslängd: 3 timmar.

DAG DATUM  TID  PLATS  

Måndag  10 maj  17.30–20.30  Webbinar

KURSAVGIFT: 600 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle. 

Ej HSB-medlem 1  100 kronor exklusive moms per deltagare och tillfälle.  

SISTA ANMÄLNINGSDAG: Alltid åtta dagar innan kursdag.

OBSERVERA! Endast för förtroendevalda i HSB Nordvästra Götaland och HSB Göta.

Ordförande och sekreterare är två nyckelroller i styrelse arbetet.  
I denna introduktionskurs får du kunskap om hur ett effektivt  
styrelsearbete kan bedrivas.
 
Denna kvällskurs ger grundläggande kunskap om ordförandens arbets-
uppgifter och arbetsfördelningen i styrelsen samt olika former av besluts-
fattande. Kursen ger också sekrete raren praktiska råd kring utformning av 
kallelse, dagordning och protokoll. Övergripande genomgång av språk  
och for malia för protokoll samt vad som gäller för reservationer, juste ring,  
offentlighet och protokollets arkivering. Det är lämpligt att både ord-
förande och sekreterare deltar i kursen.

ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE  
– INTRODUKTION KURSFAKTA

Kursen ger grundläggande 
kunskap om såväl ordförandens 
som sekreterarens roller, ansvar 

och arbete samt form och innehåll 
för de dokument som initierar  

och dokumenterar 
styrelsens arbete.

Kurslängd:  
cirka 3 timmar.



 12HSB KURSKATALOG VÅREN 2021

TEMATRÄFF

HÅLL UTKIK! efter inbjudningar i nyhetsbrev eller via andra digitala kanaler!

För att du ska kunna bidra till att skapa det goda 
boendet har vi tagit fram konceptet tematräff.  
Målet är att erbjuda spännande teman som ger dig 
och din förening innehåll och motivation för att jobba 
med att skapa en trygg och trivsam förening.

För att bygga gemenskap i en förening krävs arbete med  
trivsel oavsett om det handlar om att skapa en vacker in-
nergård, arrangera med lemsaktiviteter, byta låssystem eller 
skapa en bra dialog mellan styrelse och medlemmar. Håll 
utkik efter inbjudningar i nyhetsbrev eller via andra digitala 
kommuni kationskanaler.



KALENDARIUM VÅREN 2021
DATUM  DAG  KURS  PLATS TID  SIDA

JANUARI

11 januari  Måndag Revision Grund Webbinar 17.30–20.30  11
18 januari  Måndag Revision Grund Webbinar 17.30–20.30 11
26 januari  Tisdag Fastighetsägarens ansvar Webbinar 17.30–20.30  8 

FEBRUARI
 1 februari  Måndag Entreprenadupphandling Webbinar 17.30–20.30  9
3 februari  Onsdag Att läsa en årsredovisning Webbinar 17.30–20.30 9
4 februari  Torsdag Bostadsrättsjuridik 1 av 3 delar att välja Webbinar 17.30–19.00 6
8 februari  Måndag Juridisk introduktion Webbinar 17.30–20.30 5
16 februari  Tisdag  Valberednig Webbinar 17.30–20.30 10

MARS
4 mars  Torsdag Bostadsrättsjuridik 1 av 3 delar att välja Webbinar 17.30–19.00 6
10 mars  Onsdag Att läsa en årsredovisning Webbinar 13.00–16.00 9
15 mars  Måndag  Juridisk introduktion Webbinar 17.30–20.30 5
22 mars  Måndag  Underhållsplanering Webbinar 17.30–20.30 7

APRIL

8 april Torsdag Bostadsrättsjuridik 1 av 3 delar att välja Webbinar 17.30–19.00 6
12 april  Måndag Fastighetsägarens ansvar Webbinar 17.30–20.30 8
12 april  Måndag Juridisk introduktion Webbinar 17.30–20.30 5
20 april  Tisdag Entreprenadupphandling Webbinar 17.30–20.30  9

MAJ

10 maj  Måndag Ordförande- och sekreterare Webbinar 17.30–20.30 11
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HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND
www.hsb.se

kurser.nvg@hsb.se

HSB GÖTA
www.hsb.se 

kundtjanst.gota@hsb.se

HSB GÖTEBORG
www.hsb.se 

kurser.gbg@hsb.se
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https://www.hsb.se/gota/
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https://www.hsb.se/goteborg/
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