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INLEDNING

HSB är en federation där vår verksamhet vilar på gemensam grund.  
För att underlätta samverkan och nyttja den styrka det ger att verka under  
samma varumärke, finns tre gemensamma styrdokument inom HSB.

Styrdokumenten utgår från svensk kod för bolagsstyrning, 
de kooperativa principerna, HSBs kärnvärderingar ETHOS 
och fungerar som ett verktyg för föreningsstyrning och 
verksamhets utveckling inom HSB. På HSB Riksförbunds 
stämma 2019 uppdaterades styrdokumenten. HSB 
Södertörn har i sin verksamhetsplanering och uppföljning 
utgått från dessa dokument. Föreningsstyrningsrapporten 
är upprättad enligt riktlinjer i HSBs kod för förenings- 
styrning.

Tillämpning av HSBs kod för föreningsstyrning
Årsredovisningen kompletteras med denna förenings-
styrningsrapport som översiktligt beskriver hur HSB 
Södertörn tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning under 
räkenskapsåret 2020. Föreningsstyrningsrapporten har 
granskats av HSB Södertörns föreningsgranskare.

Följ eller förklara
Koden ska tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”. 
Det innebär att om en förening avviker från del av koden 
ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrnings-
rapporten.

Rapport om efterlevnaden av  
HSBs gemensamma styrdokument 
HSB Södertörn följer de av HSB-stämman gemensamt 
antagna styrdokumenten; Hantering av HSBs varumärke, 
HSBs kompass och HSBs kod för föreningsstyrning.  
HSB Södertörn har inte några lokala avvikelser från  
HSBs kod för föreningsstyrning.

HSBs kod för föreningsstyrning
Medlemmars rätt till insyn och inflytande.
Syftet med HSBs kod för föreningsstyrning är att den  
ska utgöra ett verktyg för att säkerställa en öppen och 
genomlyst organisation där varje medlem som så önskar 
ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. 
HSBs kod för föreningsstyrning ska också bidra till att HSB 
styrs på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt.

HSB Södertörn tillämpar HSBs kod för förenings-
styrning bland annat genom att lämna denna förenings-
styrningsrapport. Vi lägger dessutom ut uppgifter om 
stämmor, protokoll, valberedning med mera på hemsidan 
hsb.se/sodertorn. Styrelsen och valberedningen tillämpar 
de anvisningar som finns i HSBs kod för föreningsstyrning 
i sitt löpande arbete.

De övriga styrdokumenten är:

HSBs kompass
Vägen mot det goda boendet.
I HSBs kompass beskrivs HSBs vision, uppdrag, mål och 
strategier.

De gemensamma målen i HSBs kompass ligger till 
grund för HSB Södertörns verksamhetsplanering. 
Uppföljning görs regelbundet och resultatet av arbetet 
rapporteras årligen till HSB Riksförbund för samman-
ställning i HSBs hållbarhetsredovisning.

Hantering av HSBs varumärke
Riktlinjer för hur varumärket HSB från användas.
Styrdokumentet Hantering av HSBs varumärke är 
framtaget för att underlätta arbetet med att skapa ett 
starkt och enhetligt varumärke.
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1. FÖRENINGSSTÄMMA 
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande 
organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av 
fullmäktige som utses av medlemsgrupperna, genom 
grundtalet en fullmäktig per 200 lägenheter för bostads-
rättsförening respektive per 200 medlem i medlems-
gruppen.

Föreningsstämma 2020
HSB Södertörns föreningsstämma 2020 genomfördes 
genom enbart poströstning med anledning av pandemin 
Covid-19. Den tillfälliga lagändringen möjliggjorde för 
HSB Södertörns styrelse att besluta om post röstning och 
att utomstående inte skulle ha rätt att närvara. Poströster 
skulle vara föreningen tillhanda senast den 29 juni. 
Stämmofunktionärerna samlades för att sammanställa 
poströstningsresultatet den 30 juni. På ordinarie fören-
ingsstämma den 30 juni 2020 informerade stämmo-
ordförande om att fullmäktigeledamot som angivit giltig 
poströst upptogs som deltagande i röstlängden. Det 
deltog 53 fullmäktige. Föreningens fullmäktige uppgick 

år 2020 till 156 stycken. I enlighet med valberedningens 
förslag var Pernilla Bonde stämmoordförande. I enlighet 
med valberedningens förslag var Mats Sundberg och  
Pia Larssen rösträknare tillika justeringsmän. Som ett 
komplement till årsredovisningen fanns det i fullmäktige-
handlingarna en presentation av årsredovisningen i 
korthet och som tydliggjorde de viktigaste delarna på  
ett något förenklat och tydligare sätt. Protokoll från 
föreningsstämman finns tillgängligt på hemsidan sedan 
den 2 juli 2020.

På hemsidan lades det ut information den 20 november 
2020 att föreningsstämman år 2021 hålls den 11 maj  
och att plats meddelas senare med anledning av smittläget 
gällande Covid-19. Stående information om fullmäktiges 
rätt att få ett ärende behandlat på stämman och vid vilken 
tidpunkt en sådan begäran måste ha nått föreningen för 
att med säkerhet kunna tas in i kallelsen finns på fören-
ingens hemsida. Tidpunkten är 31 mars.

Extra föreningsstämma
Någon extra föreningsstämma har inte ägt rum.

Namn Lennart Olsson,  
ordförande

Lena Ingren Robert Nuse Anders Löfgren

Född år 1940 1939 1961 1951

Typ av medlem Boendemedlemsgruppen Medlemsgruppen Boendemedlemsgruppen Boendemedlemsgruppen

Invald år 2015 2016 2019 2019

Funktion och mandattid Ordinarie, 2 år Ordinarie, 2 år Ordinarie, 2 år Ordinarie, 2 år

Huvudsaklig utbildning Byggnadsingenjör Flickskolan  
(normalskolekompetens)

Gymnasial med  
påbyggnad inom ekonomi, 
miljö, förvaltning och  
upphandling

Journalistlinje FH

Huvudsaklig  
arbetslivserfarenhet

Konsulterande. Projekt-  
och byggledning. Kvalitets-
revisor.

Banktjänsteman, 
Studieombudsman

Inköp och upphandling 
(privat och statligt)

Journalist

Ev. övriga uppdrag  
inom HSB

HSB-ledamot, ledamot  
i brf Rådstugans  
val beredning, ordförande  
i HSB Södertörns  
val beredning.

HSB-ledamot Ordförande i  
brf Daggkåpan

Ordförande i  
brf Månberget

Andra väsentliga  
uppdrag

– – Nämndeman, fritids- 
politiker miljö & hälsa,  
dialogkommission  
i Botkyrka

–

Oberoende1 Ja Ja Ja Ja

Övriga uppgifter Tidigare ledamot i HSB  
Södertörns styrelse och 
tidigare ordförande i brf 
Rådstugan

Tidigare vice ordförande i 
HSB Södertörns styrelse

Tidigare ledamot i HSB 
Södertörns styrelse

–

1) Oberoende i förhållande till förening och ledning. 

2. VALBEREDNING 
HSB Södertörns valberedning representerar föreningens medlemmar och väljs på ordinarie föreningsstämma  
med en mandattid på två år.

Valberedningen består av fyra ordinarie ledamöter som samtliga har lång erfarenhet av föreningsarbete  
inom HSB Södertörn. Valberedningen har haft följande sammansättning:
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Valberedningen driver ett aktivt och självständigt arbete 
inom ramarna för den ”Instruktion för valberedning”  
som antagits av föreningsstämman 2020 och ska:

•  Lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag  
på styrelseordförande.

•  Lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan 
ordförande och övriga ledamöter och samtliga övriga 
ersättningar för styrelsearbetet.

•  Lämna förslag till val och arvodering av valberedning.

•  Lämna förslag till val och arvodering av revisor.

•  Lämna förslag till val och arvodering av förenings-
granskare.

•  Lämna förslag till ordförande för ordinarie förenings-
stämma.

•  Upplysa fullmäktigeledamöterna om vilka nomineringar 
som inkommit till ny valberedning samt vilka av val-
beredningens ledamöter som avböjt omval.

Medlemmar har möjlighet att vända sig till valbered-
ningen och lämna förslag på nomineringar. Information 
om valberedningen och nomineringsförfarandet presen-
terades på hemsidan i december 2020 samt genom 
digitalt utskick till samtliga förtroendevalda inom HSB 
Södertörn i december 2020. Valberedningen kommer  
att skicka ut sitt förslag tillsammans med kallelsen till 
föreningsstämman samtidigt som förslaget presenteras  
på hemsidan. En redogörelse för hur valberedningen 
bedrivit sitt arbete kommer samtidigt att publiceras.

3. STYRELSE
Styrelsen består av tio ledamöter. VD ingår inte i styrelsen. 
Åtta ledamöter är oberoende i förhållande till föreningen 
och ledningen samt två är fackliga personalrepresentanter 
och därmed inte oberoende. Styrelsen fastställer årligen 
en arbetsordning. I arbetsordningen beskrivs styrelsens 
och ordförandes uppgifter, befogenheter och ansvarsom-
råden samt styrelsens sammanträden och arbetsformer. 
Under 2020 har styrelsen haft nio sammanträden.

Till varje styrelsemöte finns ett antal fasta punkter 
såsom föregående protokoll, rapport från arbetsgrupper, 
finansiell rapportering och skriftlig vd-rapport. Generellt 
tar styrelsen alltid beslut i förvärvs- och försäljningsärenden 
samt igångsättning för nyproduktionen. Handlingar ska 
enligt arbetsordningen publiceras en vecka innan ordinarie 
styrelsemöte, på föreningens styrelseportal. Styrelsens 
ordförande och vd bereder handlingarna och fastställer 
dagordning. 

Styrelsens arbetsgrupper
Styrelsen har inga utskott men har fyra arbetsgrupper; 
Brf-kontakt, Ledamotsgruppen, Demokratigruppen  
och Strategisk förvaltning. Styrelsen har fattat beslut om 
arbetsgruppernas inriktning och ordförande för varje 
arbetsgrupp rapporterar på varje styrelsemöte. Arbets-
grupperna bemannas av de förtroendevalda ledamöterna 
samt en av organisationen utsedd resurs. 

 
Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsen gör årligen en utvärdering av sitt arbete. 2020 
genomfördes utvärderingen via enskilda djupintervjuer  
av en extern aktör inom styrelseutveckling. Intervjuerna 
sammanställdes och presenterades för styrelsen i samband 
med ett styrelsesammanträde.

Utvärderingen sker genom en systematisk och struktu-
rerad process. I utvärderingen identifieras utbildnings-
behov hos såväl enskilda styrelseledamöter som styrelsen 
som helhet. En formell och noggrann utvärdering görs  
av styrelsens och de enskilda styrelseledamöternas arbete. 
Utvärdering av enskilda styrelseledamöter identifierar  
till vilken grad utbildningsbehov har uppfyllts och hur 
effektivt styrelseledamoten bidragit till styrelsens arbete. 
Styrelsens utvärdering är överlämnad till valberedningen.
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Namn Jonte Söderström Staffan Paulusson Per Kregert Kristin Ritter Inger Andersson

Född år 1965 1970 1946 1946 1947

Funktion Styrelseordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot

Invald år 1999 suppleant
2001 ordinarie

2012 ordinarie 2003 ordinarie 2016 ordinarie 2017 ordinarie

Styrelsens utskott/
arbetsgrupp

Brf-kontakt,  
kommundelsträffar

Brf-kontakt,  
kommundelsträffar

Ledamotsgruppen Demokratigruppen Ledamotsgruppen

Huvudsaklig  
utbildning 

– Tekniskt gymnasium 
och universitetsstudier 
inom teknik och infor-
mation

– Socionom Flickskola och yrkes-
utbildning. Försvars-
högskolan – certifierad 
UGL-handledare.

Huvudsaklig 
arbetslivs- 
erfarenhet

Ombudsman på
Svenska byggnads- 
arbetareförbundet

Teknisk specialist  
på MTR Tech AB

Pensionär, tidigare 
lastskadereglerare

Pensionär, tidigare 
biträdande stadsdels-
direktör, produktions-
direktör

Pensionär, tidigare  
banktjänsteman,  
i huvudsak kreditgivning 
till småhus och bostads-
rätter. Utbildare i ledar- 
och grupputveckling.

Ev. övriga uppdrag 
inom HSB

HSB-ledamot HSB-ledamot HSB-ledamot – Sekreterare i brf  
Paradisbacken,  
HSB-ledamot.

Andra väsentliga 
uppdrag

– – – – –

Oberoende1 Ja Ja Ja Ja Ja

Övriga  
uppgifter

– – – – F.d. ordförande i en 
privat brf i Nacka

Styrelsens sammansättning 2020

Namn Marie Sandqvist Maria Thöyrä Jan Perdahl Leif Aura Cecilia Jensen

Född år 1961 1967 1951 1963 1974

Funktion Ledamot Ledamot Ledamot Personalrepresentant Personalrepresentant.

Invald år 2018 ordinarie 2019 ordinarie 2019 ordinarie Utsedd av Fastighets 
2018

Utsedd av  
Unionen 2020

Styrelsens utskott/
arbetsgrupp

Demokratigruppen Strategisk  
förvaltning

Strategisk  
förvaltning

– –

Huvudsaklig  
utbildning

Socionom Ekonomi och  
ledarskap

Civilekonom Bygg och  
anläggning

Administration

Huvudsaklig 
arbetslivs- 
erfarenhet

Skolkurator Administration  
och ledarskap

Pensionär, tidigare 
ett flertal chefsbefatt-
ningar inom fastighets-
branschen

Fastighets tekniker, 
inredningsmontör

Administration,  
affärsbiträde och 
lokalvårdare

Ev. övriga uppdrag 
inom HSB

Ordförande i brf  
Vitsippan, HSBs  
stämmopool. 

Ordförande i brf 
Brunna, HSB-ledamot 
och HSBs stämmopool

– HSB-ledamot –

Andra väsentliga 
uppdrag

– – Tidigare ordförande, 
ledamot samt VD i 
fastighetsbolag inom 
Riksbyggen

Ordförande i fack- 
klubben Fastighets 

Ordförande i fack-
klubben Unionen.

Oberoende1 Ja Ja Ja Nej Nej

Övriga  
uppgifter

– – – – –

1) Oberoende i förhållande till förening och ledning.
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Förtroendevalda 6/2 23/3 27/4 10/6 1/7 3/9 3/10 5/11 4/12 Totalt

Jonte Söderström, ordf 9  / 9

Staffan Paulusson 9  / 9

Per Kregert 9  / 9

Kristin Ritter 9  / 9

Inger Andersson 9  / 9

Marie Sandqvist 9  / 9

Maria Thöyrä 7  / 9

Jan Perdahl 9  / 9

Arbetstagarrepresentanter           

Leif Aura, Fastighets 9  / 9

Sophie Skytt, Unionen Avgått Avgått Avgått Avgått Avgått Avgått 3  / 9

Cecilia Jensen, Unionen Ej vald Ej vald Ej vald 4  / 9

Närvaro styrelsemöten 2020

Intern kontroll och finansiell rapportering
Det är styrelsen som ansvarar för att den interna kontrollen 
är god. Detta sker genom att ett antal förvaltningsrutiner 
upprättats. Dessa ses löpande över och anpassas till den 
aktuella föreningsverksamheten. Syftet med dessa rutiner 
är bland annat att föreningens tillgångar förvaltas effektivt 
och att verksamhetsmålen uppnås. 

HSB Södertörn har utformat sin interna kontroll så  
att ändamålsenliga kontrollaktiviteter genomförs på över- 
gripande nivåer. Styrelsen behandlar varje år vd-instruktion 
och styrelsens arbetsformer. Styrelsen behandlar även 
firmateckning och attesträtt. Dokumentet klargör vad  
som gäller för firmateckning, fullmakter och attesträtter. 
Efterlevnad av attestinstruktioner kontrolleras och byggs 
in i olika system såsom lönesystem, leverantörsfakturor 
med mera. Ledningsgruppen för HSB Södertörn har 
kontinuerliga möten och då sker uppföljning av verksam-
heten inom varje affärsområde. 

Basen för den ekonomiska informationen till styrelsen 
utgörs av en prognos för innevarande verksamhetsår  
vid varje kvartal. Rapport lämnas även över föreningens 
finansiella situation i form av ränterisker, likviditet etcetera 
som stäms av mot gällande finanspolicy. Rapporten 
kommenteras muntligt vid varje tillfälle och det ges  
även utrymme för frågor. 

Att den interna kontrollen är god har framgått av  
de rapporter revisorerna lämnat efter sin förvaltnings-  
och räkenskapsgranskning.

Inlåning och betaltjänstverksamhet
I HSB Södertörns förvaltningsverksamhet ingick betalnings- 
verksamheten fram till oktober 2018. Under hösten  
2018 anslöt sig HSB Södertörn till det nationella betal- 
tjänst bolaget HSB Finansstöd AB. HSB Södertörn har 
med anledning av förändringen återkallat sitt tillstånd för 
betaltjänstverksamhet. I samband med detta sågs rutiner, 
processer och finanspolicy över. Likviditeten hanteras  
som tidigare av HSB Södertörn. Sedan 22 april 2008 är 
föreningen registrerad hos Finansinspektionen för inlånings-
verksamhet. Ekonomichefen är ansvarig för inlåningen 
och compliance (regelefterlevnad). Rapportering sker  
till styrelsen kvartalsvis.

Revision
Förbundsstyrelsen har vid sitt sammanträde den 11 
december 2018 beslutat fastställa nya normalstadgar för 
HSB-förening. Bakgrunden till uppdateringen är dels  
den nya lag om ekonomisk förening som trädde i kraft 
den 1 juli 2018 och dels att flertalet föreningar bedriver 
inlåningsverksamhet. Lagen om inlåningsverksamhet 
anger att samtliga revisorer då måste vara auktoriserade 
eller godkända, det gäller även den föreningsvalda. Det 
införs istället för den föreningsvalde revisorn en funktion 
som kallas föreningsgranskare. HSB Södertörn antog de nya 
stadgarna på föreningsstämman 2019. Föreningsstämman 
beslutade att revisorerna ska vara högst en. Någon revisor 
utses då inte av föreningsstämman utan endast en av  
HSB Riksförbund. Den 26 februari 2020 meddelande 
HSB Riksförbund att de har utsett Liselotte Herrlander till 
revisor för HSB Södertörn. Den löpande granskningen 
avseende räkenskapsåret 2020 har rapporterats skriftligt 
till föreningens styrelse. Revisorns revisionspromemoria  
för bokslutsgranskningen och samman fattning av årets 
granskning föredras muntligen och skriftligen vid 
styrelsens bokslutssammanträde. Styrelsen bereds möjlig-
het att ställa frågor till revisorn. 
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Revisor
Liselotte Herrlander, född 1957. Vald till ordinarie  
revisor av föreningsstämman 2006. Utbildad civilekonom 
samt utbildning för att erhålla auktorisation samt bransch-
anpassade kurser. Driver sedan 2007 egen revisionsverk-
samhet i Herrlander Revision AB. Är auktoriserad revisor. 
Har revisorsuppdrag i ett flertal HSB-föreningar och 
bostadsrättsföreningar.

Föreningsgranskare
Med anledningen av den nya lagen om ekonomiska 
föreningar, som trädde i kraft 1 juli 2018, infördes en 
funktion som kallas föreningsgranskare, istället för den 
föreningsvalde revisorn. Funktionen föreningsgranskare 
står i HSB Södertörns normalstadgar 2018. Förenings-
granskarna ska till föreningsstämman lämna en gransk-
ningsrapport som uttalar sig om föreningens efterlevnad 
av koden med fokus på medlemmarnas rätt till insyn  
och inflytande. Granskningsrapporten finns i förenings-
styrningsrapporten.

Föreningsstämman 2020 utsåg två föreningsgranskare 
för HSB Södertörn för en mandattid om 1 år. Förenings-
granskarna har fått samtliga styrelseprotokoll för räken-
skapsåret 2020. Protokollen är beslutsprotokoll vilket  
gör att föreningsgranskarna kan utläsa att styrelsen har 
behandlat och beslutat om det som åligger styrelsen.

4. VD
Ulf Tapper 
Född 1957  
VD för HSB Södertörn sedan 2003 fram till maj 2020.

Huvudsaklig utbildning:  
Civilekonom och marknadsföring.

Arbetslivserfarenhet:  
SPP, Riksbyggen – controller,  
Sollentunahem – marknadschef,  
Upplands-Brohus – VD.

Väsentliga uppdrag utanför föreningen:  
Styrelseledamot i HSB Bostad AB, fullmäktigeledamot  
i Folksam Liv, styrelseledamot i Stiftelsen HSBs Garanti-
fond, styrelseledamot i HSB Affärsstöd AB. 

Jimmy Bergman 
Född 1982  
VD för HSB Södertörn sedan maj 2020.

Huvudsaklig utbildning:  
Ekonomi, fastighet, service management och ledarskap.

Arbetslivserfarenhet:  
Riksbyggen – förvaltare,  
Riksbyggen – verksamhetschef,  
Riksbyggen – marknadsområdeschef,  
HSB Södertörn – förvaltningschef och vice VD.

Väsentliga uppdrag utanför föreningen:  
Styrelseledamot i HSB Bostad AB.

Utbildning
Utbildningspolicy för styrelsen finns. Fastställdes senast 
2020 – 09 – 03. Det finns lämpliga och strukturerade 
utbildningsprogram för befintlig och potentiell lednings-
personal.

Principer för ersättning och andra förmåner 
till ledande befattningshavare
VD har fast månadslön samt förmånsbil. 

Namn Martina Styffe,  
ordförande

Ingalill Bååth

Född år 1993 1942

Typ av  
medlem

Boendemedlems- 
gruppen

Boendemedlems- 
gruppen

Invald år 2019 2020

Funktion och  
mandattid

Ordinarie, 1 år Ordinarie, 1 år

Huvudsaklig  
utbildning

Paralegal  
(Yrkeshögskola) och 
domstolshandläggare

Realexamen och 
utbildning till  
läkarsekreterare

Huvudsaklig 
arbetslivs- 
erfarenhet

Åkare inom  
byggbranschen

Läkarsekreterare  
och affärsresesäljare

Ev. övriga  
uppdrag  
inom HSB

Föreningsrevisor i  
brf Fagerliden

Sekreterare i brf Älgen, 
HSB-ledamot samt 
HSBs stämmopool

Andra  
väsentliga 
uppdrag

Ledamot i Social- 
nämnden och  
Botkyrka Kommun 
(sedan 2015)

–

Oberoende1 Ja Ja

Övriga  
uppgifter

Tidigare ledamot  
i HSB Södertörns 
styrelse

–

1) Oberoende i förhållande till förening och ledning.
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GRANSKNINGSRAPPORT

Uppdraget föreningsgranskare har är att övergripande granska medlemmars rätt till insyn och inflytande i medlems-
föreningen. Granskningen tar sin utgångspunkt i HSBs kod för föreningsstyrning. Föreningsstämman 2020 utsåg två 
föreningsgranskare för HSB Södertörn för en mandattid om 1 år. 

Föreningsgranskama har för att fullfölja sitt uppdrag kontaktat föreningens revisor. 

Föreningsgranskarna har haft tillgång till samtliga protokoll från räkenskapsåret 2020. Protokollen är beslutsprotokoll 
vilket gör att föreningsgranskama kan utläsa att styrelsen har behandlat och beslutat om det som åligger styrelsen. 
Föreningsgranskarna har dessutom granskat den publicering av information som skett på föreningens webbplats.  
Det vi finner är att den informationen är tillräcklig för att uppfylla syftet med öppenhet gentemot medlemmarna. 

Föreningsgranskarna vill även nämna att styrelsen har tagit hänsyn till rådande världsläge och har anpassat sig efter 
behov. 

Ur ett demokrati- och inflytelseperspektiv är det synd att föreningsstämman 2020 var tvungen att hållas genom 
poströstning, men föreningsgranskama anser också att det var den enda möjliga lösningen. Stämman genomfördes, 
utifrån omständigheterna, också på ett bra sätt med gott resultat. 

Slutligen anser föreningsgranskama att föreningen under verksamhetsåret 2020 har tagit till vara medlemmarnas  
rätt till insyn och inflytande i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrnings intentioner. 
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