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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

HSBRÖRELSENS GEMENSAMT  
UTARBETADE STYRDOKUMENT 
Nya styrdokument antogs på Riksförbundets 
stämma 2015. Dessa gäller från januari 2016 
och tillsvidare. Vid varje HSB-stämma i HSB 
Riksförbund (udda år) finns det möjlighet att 
ompröva styrdokumenten. HSB Malmö har i 
sin verksamhetsplanering och uppföljning 
utgått från de dokument som gäller från och 
med 2016. Denna rapport beskriver hur HSB 
Malmö följer de av Förbundsstämman fattade 
besluten. 

HSB KOMPASSEN
Styrdokumentet HSB Kompassen har beslutats 
att vara HSB-rörelsens övergripande vägvisare 
för all verksamhetsplanering och den ligger till 
grund för HSB Malmös egen verksamhetspla-
nering. 

HSB KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING 
Den av HSB-rörelsen framtagna ”Kod för 
föreningsstyrning” infördes 2008 i HSB-fören-
ingen. Under 2016 har valberedningen i sitt 
arbete utgått från den kod som antogs på 
Riksförbundets stämma 2015, vilket även 
resulterat i att en instruktion för valberedning-
ens arbete fastställts på ordinarie förenings-
stämma.

HSB VARUMÄRKESRIKTLINJER 
För att underlätta arbetet med att skapa ett 
starkt och enhetligt varumärke har HSB Varu- 
märkesriktlinjer tagits fram. HSB Malmö följer 
på alla sätt de gemensamt antagna riktlinjerna.

UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET 
HSB Malmös styrelse gör årligen en utvärde-
ring av sitt eget arbete. Styrelseledamöterna 
får enskilt, via e-post, svara på frågor om kom-
petens, engagemang etc. Resultatet av under- 
sökningen diskuteras i styrelsen och redovisas 
för valberedningen. 

HSB FÖRENINGSSTYRNING 
Som grund för HSBs föreningsstyrning ligger 
de regler som följer av lagen om ekonomiska 
föreningar, HSBs stadgar och Koden. Därutö-

ver finns fler gemensamma styrdokument samt 
att varje förening har kompletterande och 
egna arbetsordningar, policys, fastställda mål, 
verksamhetsplaner etc. för verksamheten. 
 Koden är ett komplement till lagar och 
stadgar. I Koden ställs högre krav på förenings-
styrning än vad lagen kräver, och det är viktigt 
att det är så eftersom HSB är en medlemsägd 
organisation där varje medlem ska ha rätt till 
insyn och kontroll. Samtidigt finns det genom 
principen ”följ eller förklara” en möjlighet för 
föreningen att avvika från kraven om det i det 
enskilda fallet anses innebära bättre förenings-
styrning, det vill säga ökad medlemsnytta. 
 Nedanstående punkter utgör den del av 
detta styrdokument som årligen ska följas upp 
och redovisas enligt principen ”följ eller för-
klara”. Punkterna är uppdelade enligt följande 
rubriker: 

 1. Föreningsstämma  
 2. Valberedning  
 3. Styrelse  
 4. Vd och ledande befattningshavare 
 5. Information om föreningsstyrning

Styrelsen för HSB Malmö började följa koden 
redan 2008 och har för 2016 följt kodens 
intentioner och bestämmelser enligt nedan-
stående redovisning. 

INTERN KONTROLL OCH  
FINANSIELL RAPPORTERING 
Kvaliteten i den finansiella rapporteringen 
säkerställer styrelsen genom årligt beslut om 
finanspolicy, som följs upp tertialsvis med 
finans- och riskrapport till styrelsen från vd 
och administrativ chef. Rapporten innehåller 
bland annat de finansiella nyckeltal som HSBs 
Kod för föreningsstyrning anger. Tertialsvis 
presenteras bokslut för styrelsen. 
 Löpande granskning sker av revisorer. Två 
gånger om året går revisorerna igenom sina 
granskningsrapporter med styrelse och led-
ning. På hösten avser granskningsrapporten i 
första hand förvaltning och löpande redovis-
ning med internkontroll och på våren avser 
rapporten bokslut och årsredovisningar.
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REGLER FÖR  
FÖRENINGSSTYRNING FÖLJER
1. FÖRENINGSSTÄMMA 

1 1 Information inför föreningsstämma Ja 

1 2 Genomförande av föreningsstämma Ja

2. VALBEREDNING 

2 1 Tillsättning av valberedning Nej

2 2 Valberedningens uppgifter Nej 

2 3 Valberedningens utbildning Ja 

3. STYRELSE 

3 1 Styrelsens sammansättning Ja 

3 2 Styrelsens arbetsform Ja 

3 3 Styrelsens ledamöter Ja 

3 4 Styrelsens ordförande Ja 

3 5 Styrelsens uppgifter Ja 

3 6 Utvärdering av styrelse Ja 

3 7 Styrelsens utbildning Ja 

4. VD OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 

4 1 Vd:s uppgifter Ja 

4 2 Ersättning till ledande befattningshavare Ja 

4 3 Utbildning av vd och ledande befattningshavare Ja 

5. INFORMATION OM FÖRENINGSSTYRNING 

5 1 Årsredovisning och finansiell rapportering Ja 

5 3 Föreningsstyrningsrapport* Ja 

* I HSBs Kod för föreningsstyrning finns ett korrekturfel  
där avsnitt 5.2 felaktigt benämnts 5.3 

REDOVISADE AVVIKELSER 
Tabellen ovan är en aggregerad skala och 
under avsnitt två finns fem avvikelser. 
 2.1.4: Den information som enligt koden ska 
lämnas på webben som ett komplement till 
kallelsen saknas.
 2.2.4: Valberedningen föreslår inte arvode 
till styrelseordförande, styrelseledamöter, 
revisorer och andra funktionärer då det fram-
går av arvodesreglementet. HSB Malmö har 
för att öka transparensen i organisationen valt 
att arbeta med ett arvodesreglemente. I detta 
framgår hur och på vilket sätt de förtroende-
valda arvoderas. 2.2.11: Om en ledamot enligt 
valberedningen är att anse som oberoende i 
förhållande till föreningen och föreningsled-
ningen framgår inte. 2.2.12: Då det gäller 
omfattningen av revisorns tjänster till fören-
ingen utöver revision under de tre senaste 
åren saknas detta för lekmannarevisorerna. 

2.2.13: Valberedningens redogörelse ska även 
lämnas på föreningens webbplats och ska 
särskilt motivera förslag mot bakgrund av 
kravet om att en jämn könsfördelning ska 
eftersträvas, text om motivering och könsför-
delning saknas. HSB Malmö har under året 
arbetat med en ny instruktion till valbered-
ningen som bättre är anpassad till koden.

REVISORSYTTRANDE OM  
FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 
Till Föreningsstämman i HSB Malmö ek för. 
Det är styrelsen som har ansvaret för fören-
ingsstyrningsrapporten för räkenskapsåret 
2016 och för att den är upprättad i enlighet 
med HSBs Kod för föreningsstyrning. 
 Som underlag för vårt uttalande om att en 
föreningsstyrningsrapport har upprättats, har 
vi läst föreningsstyrningsrapporten och be-
dömt dess innehåll baserat på vår kunskap om 
föreningen. Baserat på vår översiktliga gransk-
ning anser vi att en föreningsstyrningsrapport 
har upprättats, och att dess information är 
förenlig med HSBs Kod för föreningsstyrning. 

Malmö den 2 mars 2017

David Olow
Auktoriserad revisor, KPMG AB

Tommy Johansson

Lena Andersson
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KLIMAT OCH MILJÖUTSKOTTET
Föreningsstämman beslutade att fortsätta med 
Miljö- och Klimatutskottets arbete. Utskottet 
består av Giovanna Brankovic, HSB brf Eken, 
Jonas Henriksson, HSB brf Astern, Mats An-
dersson, bospararna, William Spegel, HSB brf 
Ganbo, Kay Wellendorp, HSB brf Henriksdal 
samt sammankallande Linda Egin från HSB 
Malmö.
 Under 2016 har två nätverksträffar genom-
förts. Som komplement till träffarna har HSB 
Malmö anordnat två event kopplade till klimat 
och energi; mikromässa om laddstolpar samt 
en workshop med fokus på energirenovering. 
Viktiga frågor som varit uppe till diskussion är 
att synliggöra bidragsmöjligheter, hur markna-
den för elbilar ser ut i Sverige och om HSB 
med samlad kraft kan påverka beslutandepro-
cessen kring bygglov för solceller. 

MEDLEMSUTSKOTTET
Under 2016 tillsattes ett utskott att arbeta med 
de motioner som vann föreningsstämmans 
gillande samt en översyn av valberednings-
instruktionen. 

 Utskottet kommer att rapportera sitt arbete 
på föreningsstämman under 2017.
 I utskottet har ingått Peter Flemme, HSB brf 
Bornholm, Marie Jönsson, HSB brf Fosietorp, 
Jan Gasslander, HSB brf Kroksbäck, Helene 
Pedersen, medlem, Eva Gawell, Bosparrådet, 
Mats Andersson, Bosparrådet, Terese Alme-
rud, medlem, Eva Winkler, medlem och  Par-
win Rahnama, HSB brf Fosietorp samt Claes 
Caroli och Cecilia Bothén som representanter 
från HSB Malmös styrelse.

BOSPARRÅDET
Det av bosparfullmäktige utsedda Bosparrådet 
har bestått av Sonja Jernström, Mats Anders-
son, Eva Gawell, Jan Wettbo, Anita Nicklasson 
och Ingalill Tillgren. Bosparrådets uppdrag är 
att vidareutveckla framtida bospar samt vara 
med och påverka nya boenden. Under 2016 
har arbetet bestått i att vara med och titta på 
projekt i hyresrätt och närvara vid första spad-
tag i nyproduktionen. Två representanter har 
även varit medlemmar i medlemsutskottet 
under 2016.

UTSKOTTSGRUPPER




