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(punkt 20 på dagordningen) 

 

FÖRTROENDERÅD I HSB SYDOST 
 

Syfte och inriktning 
Syftet med ett förtroenderåd är att stärka kontaktytorna mellan den operativa verksamheten och kunderna. 

Förtroenderådet har ingen egen beslutanderätt men kan lämna ledningen och styrelsen rekommendationer och 

synpunkter. Förtroenderådet ska följa den affärsinriktade verksamheten, exempelvis tjänsteutveckling, 

lönsamhet, kundnytta och kundnöjdhet. Förtroenderådet har möjlighet att bjuda in hela eller delar av styrelsen 

eller personal inom HSB sydost till sina möten. 

 

Redogörelse för förtroenderådets arbete 2021-2022 
 

Under verksamhetsåret har förtroenderådet hållit 4 möten  

 

● Augusti 2021 hos HSB Brf Rimsmeden i Kalmar, delar av rådet deltar online via ”Microsoft Teams” 
● November 2021 hos Brf Storängen I Växjö, delar av rådet deltar online via ”Microsoft Teams” 
● Januari 2022 online via ”Microsoft Teams” 
● Mars 2022 online via ”Microsoft Teams” 

 

Sammankallande har under året varit Torgny Skareteg. 

 

Vi har i rådet under året: 

● Diskuterat om vad som är bra och dåligt i tjänsteleveransen 
● Talat med flera verksamhetschefer 
● Talat med personal inom organisationen  

 

Pandemin har påverkat vårt arbete, likaså säkerhetsläget i världen på vårt sista möte men vi har anpassat oss 

och hybridmöten har fungerat bra. Det blir däremot tydligt att en del samtal passar bättre med ett fysiskt möte 

samtidigt som andra samtal hanteras lika bra digitalt. Rådet har under året talat med personalen och ledning där 

vi har resonerat utifrån vad man erbjuder och producerar samt hur vi upplever detta. Det vi kan konstatera är att 

det är viktigt att titta på mer än det som är själva tjänsteleveransen. Rådet har också talat med HSB Malmö om 

hur man når ut till alla när språk och kultur är eventuella hinder. Hur HSB sydosts kund det vill säga vi själva 

och andra externa kunder upplever HSB samt hur vi som ägare upplever HSB. Vilka framtida tjänster kommer 

krävas? Rådet tror att HSB arbetar i rätt riktning och hoppas att vi alla tillsammans kan utveckla tjänster med 

återkopplande åsikter så arbetet underlättar i styrelsers och medlemmars vardag. Rådet har också lämnat en 

motion till detta årsmöte som vi tror mycket på och hoppas få gehör för hos en majoritet av årsmötet. 

 

Vi i rådet är en liten del av en stor grupp bostadsrättföreningsföreträdare men vi tror att vi alltid kan bli bättre. 

Vi som kooperation ska tillsammans lära av varandra genom utbildning och information och använda oss av 

styrkan av att vara många.  

 

Förtroenderådet tror att tillsammans med styrelsen och stämman kan vi med all personal och förtroendevalda 

tillsammans bli bättre. Vi vill vara Sveriges bästa kooperation som arbetar för oss själva, vårt boende och ett 

bättre samhälle. 
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