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Till 
fullmäktige inom HSB Mölndal 
 

 
 
 

Valberedningens synpunkter och förslag 
 
Mål 
Att stärka och utveckla HSB Mölndal både som medlemsorganisation och företag 
genom att skapa nytta för medlemmarna, bygga bostäder, äga och förvalta fastigheter 
med inriktning på framtidsanpassning och marknadens utveckling. 
 
Medel 
För att klara detta krävs kunskap av flera olika slag, t ex teknisk, ekonomisk och 
juridisk kompetens. Dessutom behöver HSB-styrelsen personer med goda kunskaper 
om och känsla för HSB som medlemsorganisation samt vilja att försvara idén om den 
kooperativa bostadsrätten.  
 
Enligt stadgarna för en HSB-förening har styrelsen till uppgift att: 
 

1. verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljöintressen som är 
relaterade till byggandet och boendet,  

2. bilda bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder, 
3. främja bosparande i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i 

ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter, 
4. äga och förvalta fast egendom och tomträtt samt upplåta och förvalta hyresrätter, 
5. bedriva opinionsbildning i syfte att främja ett gott boende och värna om 

bostadsrätten som upplåtelseform, 
6. erbjuda HSB bostadsrättsföreningar, andra bostadsrättsföreningar och övriga 

fastighetsägare kvalificerade förvaltningstjänster,  
7. tillhandahålla medlemmar tjänster, produkter och service med anknytning till 

boendet,  
8. skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningen 

genom kompetent rådgivning, bland annat genom att utse HSB-ledamot och 
genom att tillhandahålla bra utbildning för förtroendevalda,  

9. verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet, 
10. lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv 

medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kunskaperna om de 
kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform, 

11. verka för att varumärket HSB används på ett korrekt sätt, 
12. äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag, 
13. i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar 

utveckling, 
14. bedriva inlåningsverksamhet samt handlägga redovisningen av 

bostadsrättsföreningarna likvida medel genom avräknings- och 
placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar, 
samt 
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15. bedriva annan härmed sammanhängande verksamhet. 

Valberedningens förslag till val att förrättas av HSB Mölndals 
årsstämma 2021 
 
2. Stämmoordförande 
Valberedningen föreslår stämman att välja Max Olsson till ordförande för mötet.  
 
7. Justerare 
Valberedningen föreslår att Mats Hård, fullmäktige brf Peppared, och Mikael 
Bengtsson, fullmäktige brf Lille-Börjes, utses att justera protokollet.  
 
8. Rösträknare 
Valberedningen föreslår att Mats Hård, fullmäktige brf Peppared, och Mikael 
Bengtsson, fullmäktige brf Lille-Börjes, utses till rösträknare.   
 
20 A. Redogörelse för valberedningens arbete 2020/2021 
Under verksamhetsåret har valberedningen hållit 8 ordinarie protokollförda möten och 
intervjuat 8 personer med efterföljande protokollförda möten. Ett första planeringsmöte 
hölls i augusti 2020.  
 
Valberedningen har via intervjuer med ledamöter försökt skaffa sig en bild av hur 
styrelsearbetet med mera fungerar. Kontakter och intervjuer har genomförts med övriga 
nominerade. 
 
Uppgifter om valberedningens sammansättning, nomineringstid med mera har 
meddelats på HSB Mölndals webbplats. 
 
Förslag till val har tagits fram i tid för att dessa förslag ska kunna presenteras på det vis 
som koden föreskriver. Samtliga ledamöter har tagit aktiv del i valberedningens arbete.  
 
20 B. Arvoden 
I. Styrelsen  
Valberedningen föreslår att arvodet beräknas i inkomstbasbelopp som 2021 är 68 200 
kr. 
Ordförande får 1 inkomstbasbelopp (oförändrat). Övriga ledamöter får 1 
inkomstbasbelopp att jämnt fördela mellan sig (oförändrat). 
  
Arvode per styrelsemöte utgår med 1500 kr per ledamot (oförändrat). 
 
Arvode per protokollfört presidiemöte utgår med 800 kr per ledamot (oförändrat). 
 
II. Föreningsgranskare 
Valberedningen föreslår att föreningsgranskningssarvodet blir 20 000 kr att fördelas 
mellan sammankallande och ordinarie enligt 55/45 (oförändrat).  
 
III. Principer för andra ersättningar. 
Valberedningen föreslår att ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt intyg. För 
de som inte har anställning eller som har egen firma utgår förrättningsarvode för hel- 
eller halvdag. Hel dag 1,8% (oförändrat) av inkomstbasbelopp = 1228 kr och halvdag 
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0,9% (oförändrat) av inkomstbasbelopp = 614 kr.  
 
Traktamente utgår till alla förtroendevalda enligt Fastigos avtal vid resor. 
 
Vid behov av resor med egen bil utgår skattefri ersättning med 18,50 kr/mil.  
 
IV. Vid deltagande som fullmäktige och ersättare vid deltagande i HSB Riksförbunds 
stämma utgår per dag 1,2% (oförändrat) av inkomstbasbelopp = 818 kr samt ersättning 
enligt C. 
 
V. Fortbildningsbidrag 
Valberedningen erhåller ca 10 000 kr för fortbildning, mötesomkostnader, förplägnad och 
kontakter med intressanta valberedningar (oförändrat). 
 
21. Förslag till val av ordförande 
Eva Karlsson valdes på föreningsstämman 2020 till ordförande för en tid om två år.  
 
22. Antalet styrelseledamöter 
Valberedningen föreslår att styrelsens ledamöter är högst nio till antalet. 
 
23 A. Avgångar och nomineringar  
I tur att avgå ur styrelsen vid stämman är: 
Leif Moe 
Peter Joelsson 
Lennart Sjöström 
Bertil Levin 
Britt Johansson 

 
Till styrelsen har nominerats: 
Britt Johansson av valberedningen 
Peter Joelsson av valberedningen 
Lennart Sjöström av valberedningen 
Bertil Levin av valberedningen 
Leif Moe av valberedningen 

 
Till föreningsgranskare har nominerats: 
Solny Carlsson av valberedningen 
Dilipkumar Barai av valberedningen 

 
Till valberedningen har nominerats:  
Anna Holst, suppleant, av valberedningen 
Fredrik Stillberg av valberedningen 
Margit Norrman av valberedningen 
Josefine Lundberg av valberedningen 

 
23 B. Uppgifter om personer som föreslås av valberedningen 
Det som enligt lagstiftning krävs för att vara valbar till HSBs styrelse är att man är 
myndig, bosatt inom EES-området. 
Enligt valberedningens instruktion skall vissa uppgifter lämnas om de personer som 
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föreslås av valberedningen. 
 
Uppgifter om samtliga personer som föreslås till styrelse respektive revisorer och 
föreningsgranskare finns redan med i Föreningsstyrningsrapporten i årsredovisningen. 
 
23 C. Förslag till val av ledamöter 
Bertil Levin, omval två år God erfarenhet av brf och HSB 
Britt Johansson, omval två år. God erfarenhet av brf och HSB 
Lennart Sjöström, omval två år. God erfarenhet av brf och HSB 
Peter Joelsson, omval två år. God erfarenhet av brf och HSB 
Leif Moe, omval två år. God erfarenhet av brf och HSB 

 
Därmed får styrelsen följande sammansättning 
Britt Johansson  2 år Oliver Kjellberger 1 år 
Bertil Levin  2 år Eva Karlsson 1 år 
Lennart Sjöström  2 år Hans Sahlqvist 1 år   
Peter Joelsson 2 år Berne Hultin 1 år 
Leif Moe 2 år   

 
24. Antalet revisorer 
Valberedningen föreslår att antalet revisorer är en.  
 
25. Förslag till val av revisor 
Valberedningen föreslår den revisor som är utsedd av HSB Riksförbund, Inger Kollberg 
PwC.  
 
27. Antalet föreningsgranskare 
Valberedningen föreslår att antalet förtroendevalda föreningsgranskare är högst två, en 
sammankallande föreningsgranskare och en ordinarie som de utser internt. 
 
28. Förslag till val av föreningsgranskare 
Solny Carlsson, omval ett år God erfarenhet av HSB, ordförande Brf 

Gunnebodal 
Dilipkumar Barai, omval ett år God erfarenhet av HSB, styrelseledamot Brf 

Tegen 
 

 
29. Fastställande av valberedningsinstruktion 
 
30. Antalet ledamöter i valberedning 
Valberedningen föreslår att antalet ledamöter är högst tre plus en suppleant. 
 
31. Förslag till val av valberedning 
Anna Holst, suppleant, omval ett år God erfarenhet av brf, god erfarenhet av HSB 
Fredrik Stillberg, omval ett år, 
ordförande. 

God erfarenhet av brf, god erfarenhet av HSB 

Josefin Lundberg, omval ett år God erfarenhet av brf, god erfarenhet av HSB 
Margit Norrman, omval ett år God erfarenhet av brf, god erfarenhet av HSB 
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Valberedningen genom 
Fredrik Stillberg 
2021-04-06 
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