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2019 
Budget, revisionsberättelse, deklaration 
och bokslut. Under ett år har styrelsen i en 
bostadsrättsförening flera viktiga arbets-
uppgifter kopplade till föreningens ekono-
mi. I intilliggande grafik förklarar Arash 
Redstorm, affärsområdeschef ekonomisk 
förvaltning i HSB Norra Storstockholm, hur 
en god struktur med inbyggd framförhåll-
ning bör se ut.

– Utöver detta rekommenderar jag 
styrelserna att hålla fortlöpande koll på ekonomi genom 
månatliga uppföljningar, säger han.

– Man bör stämma av hur resultatet ser ut gentemot bud-
get, titta på saldorapporten, kontrollera när nästa låneom-
sättning ska ske och titta på likviditeten. 

Om det finns onödigt mycket pengar i kassan rekom-
menderar Arash Redstorm att föreningen amorterar på 
sina lån, alternativt sätter av 
pengar på ett räntebärande 
konto i ett tryggt institut. l

B 

Den ekonomiska förvaltningen är en viktig  
del av styrelsearbetet i en bostadsrättsförening.  
HSB erbjuder en rad ekonomiska, finansiella och  
administrativa tjänster som underlättar uppgiften. 
Ett strukturerat arbetssätt är dock alltid A och O. 

”Jag rekommenderar styrelserna att 
hålla fortlöpande koll på ekonomi 
genom månatliga uppföljningar.”

Text Karin Strand Foto Linn Malmén

Här är det eko-
nomiska årshjulet 
som visar när ni 
behöver hantera 
vilka frågor i er 
styrelse.

Årshjulet styr 
ekonomiska  
arbetet

Oktober 

Budgetmöte
I oktober klubbas budgeten 
samt kommande års avgifter 
på ett styrelsemöte. Budget 
och eventuella avgiftsändringar 
skickas till HSB.

guide ekonomi
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2019 

Brutet 
räkenskapsår

En del bostadsrättsföreningar 
tillämpar brutet räkenskapsår 

och för dem infaller årsstämma, 
budgetplanering och årsredo-
visning vid andra tidpunkter 

på året än de som anges i 
grafiken.

Maj–augusti 
Underhålls planering
Styrelsen genomför  
underhållsbesiktning  
och uppdatering av  
underhållsplanen.

Februari–mars 
Bokslutsmöte
Årsredovisningen fastställs och 
undertecknas vid ett boksluts-
möte. Revisorerna är klara med 
sin granskning.

Juni-juli 

Deklaration
Kassören och föreningens 
ekonom går igenom  
fastighetsdeklarationen.

December-januari 
Årsredovisning med  
förvaltningsberättelse
Styrelsen upprättar årsredovisning i samarbete med 
HSB samt den förvaltningsberättelse som ska åtfölja 
årsredovisningen. Samtidigt är det viktigt att se till att 
samtliga styrelseprotokoll för året finns tillgängliga för 
revisorerna och att registreringen av styrelsemedlemmar 
hos Bolagsverket fortfarande är aktuell. Förvaltningsbe-
rättelsen är av stort intresse för mäklare och eventuella 
bostad srättsköpare och bör därför innehålla grundinfor-
mation om föreningen, fakta om genomfört underhåll och 
genomförda investeringar under senare år samt framtida 
underhållsplanering inklusive eventuella avgiftshöjningar.

Mars-april 
Planering inför 
årsstämma
Årsstämman planeras.  
Kallelse och årsredovisning  
delas ut till medlemmarna 
enligt stadgarna.

April–maj 

Årsstämma
Omedelbart efter årsstämman ska styrelsen 
konstituera sig och samtliga styrelsemedlem-
mar registreras hos Bolagsverket. Föreningar 
som har HSB som ekonomisk förvaltare kan 
enkelt göra det digitalt via Mitt HSB. Styrelsen 
ska också sätta sig in i den budget man ”ärvt” 
från föregående styrelse och boka årets ordi-
narie styrelsemöten.


