
DET HÄR KAN FÖRVALTAREN GÖRA:
•  Medverka vid styrelsemöten och avrapportera

 händelser rörande fastigheten
•  Ta fram underlag för beslut rörande driftsåtgärder
•  Bevaka myndighetskrav
•  Skadereglering (t.ex. vattenskador)
•  Upphandla driftsåtgärder för fastigheten
•  Bevaka avtal knutna till fastigheten

KRAVEN ÖKAR MER OCH MER 
En bostadsrättsförening ska leva ett långt liv. Det 
innebär att medlemmar och samhället i stort ställer 
självklara krav på drift och underhåll av fastigheter. 
Men ofta saknas de resurser som behövs i styrelsen 
för att ta tag i alla frågor. Då kan ni ta hjälp av en för-
valtare från HSB för stöd och hjälp i tekniska förvalt-
ningsfrågor. Förvaltaren fungerar som en förlängd 
arm för styrelsen och vet vad som ska göras, när det 
ska göras och hur det ska göras!

DETTA KAN FÖRVALTAREN BIDRA MED 
Förvaltaren kan åta sig helheten, delar av ett projekt 
eller gå in som stöd och hjälp i enskilda frågor. 
Arbetet utförs på konsultbasis alternativt som ett 
avtalsbundet åtagande. Väljer ni att teckna ett  
förvaltaravtal driver förvaltaren frågorna självstän-
digt på uppdrag av styrelsen. I detta ingår att ta fram 
beslutsunderlag och åtgärdsförslag, lotsa styrelsen 
genom olika beslutsprocesser och ombesörja att 
besluten verkställs. Styrelsen beslutar alltid i frågorna 
och förvaltaren ser till att arbetet blir gjort. 

LÅT OSS TA ETT PRAKTISKT EXEMPEL 
Tänk dig att din styrelse låter en utomstående person 
ta hand om all upphandling, projektledning och 
besiktning i samband med en vattenskada. Styrelse-
arbetet skulle troligen bli mer effektivt om det fanns 
riktiga beslutsunderlag att ta ställning till, där någon 
på förhand utrett frågor som styrelsen har på sitt bord. 

Miljö och teknik i samband med sophanteringen är 
en annan vanlig fråga i dessa dagar. Att upprätta 
handlingar och förfrågningsunderlag eller utreda 
möjligheterna kring vilka bidrag och subventioner 
det finns att söka, kan också inrymmas i förvaltar-
uppdraget.

Styrelsearbete är viktigt och inspirerande – men också tidskrävande och komplicerat.  
Saknas tid att bereda beslut? Har ni stor omsättning i styrelsen och svårt att få de 
boende att ställa upp? Kanske saknas den rätta kunskapen för att hantera allt  
som ständigt dyker upp? Då är vår förvaltartjänst definitivt något för er! 
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