
FÖRVALTARAVTAL FÖR EN ENKLARE  
VARDAG
En HSB-förvaltare arbetar på uppdrag av 
styrelsen. Alla våra förvaltare har lång erfarenhet 
och kan hjälpa er med de flesta frågorna inom 
fastighetsförvaltning. Oavsett om ni är en liten eller 
en stor bostadsrättsförening.

Koll på myndigheter och avtal
Våra förvaltare har kontroll på myndighetskrav.  
De ser till att föreningen uppfyller de krav som ställs och 
att föreningen följer lagar och regler.
Ansvaret för föreningens avtal ingår också i  för-
valtarens arbetsuppgifter. De ser till att föreningen har 
rätt avtal och att alla leverantörer leverar de tjänster som 
man enats om. 
Om avtal saknas hjälper förvaltaren till med 
upphandlingen och kontakterna med leverantörer. När 
specialistkompetens behövs har våra förvaltare ett brett 
kontaktnät med experter, jurister och projektledare, 
vilket kan behövas t.ex. vid större ombyggnadsprojekt.
 

Kontakter med boende 
Genom dagliga kontakter kan förvaltaren vara 
tillgänglig för boendefrågor och störningsärenden.
 
Planering och koll på läget
Tillsammans med styrelsen gör förvaltaren en 
förvaltningsplan varje år.  För att underlätta styrelsens  
arbete  gör sedan förvaltaren en förvaltarrapport inför 
varje styrelsemöte.  
I rapporten behandlas viktiga händelser och planerade 
aktiviteter enligt förvaltningsplanen. 
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FÖRVALTARAVTAL 
En tjänst från HSB Värmland



• Ge styrelsen råd i drift- och underhålls  
     frågor
• Planera samt ansvara för reparationer   
     och underhåll
• Se till att anläggningar sköts för att   
 undvika driftstopp och hålla driftkostna- 
 derna nere
• Upprätta förfrågningsunderlag och 
 inhämta anbud vid felavhjälpande   
 åtgärder
• Vara styrelsens kontaktperson mot entre- 
 prenörer och se till att arbetet utförs på  
 rätt sätt
• Se till att byggnader med tillhörande   
     mark sköts enligt avtal
• Informera bostadsrättsinnehavare om   
     olika boendefrågor
• Ta hand om störningsärenden
• Se till att myndighetskrav följs
• Hantera försäkringsfrågor
• Handla upp föreningens avtal till exempel  
 försäkringstjänster
• Upprätta driftrapporter
• Medverka vid myndighetsbesiktningar

Anpassat avtal
Med ett skräddarsytt förvaltaravtal kan ni få god hjälp 
med att sköta den dagliga verksamheten och långsiktiga 
förvaltningen i er förening.

EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER  
FÖR EN FÖRVALTARE:

VILL DU VETA MER? 
KONTAKTA:

     HSB HAR DE TJÄNSTER NI BEHÖVER

Vi  vill ge er besvärsfrihet. Med det menar vi att ni 
som har ansvar för en fastighet skall kunna sova 
gott om natten. Oavsett om ni vill utföra vissa delar 
själva, eller om ni vill ha hjälp med det mesta, har vi 
tjänster och avtalsformer som passar. 

TEKNISKA TJÄNSTER

Fastighetsskötsel varje dag - året om!
Vi jobbar både ute och inne, gör underhåll och reparerar 
även på kvällar och helger. Vi håller trädgården vacker un-
der det varma halvåret och skottar snö och sandar på vin-
tern. Vi städar trappuppgångar och andra utrymmen efter 
era önskemål.

Energitjänster
Upplever ni att kostnaderna för driften är höga i er fast-
ighet? Vi kan hjälpa er att sänka era energikostnader.  
Vid upphandling av energiåtgärder kan vi hjälpa er med 
noggranna analyser så att ni fattar rätt beslut. Även vid 
installation av nya och översyn av befintliga energisystem 
har vi den kompetens som krävs för att få fram det resultat 
man kan förvänta sig.

Hantverkstjänster
Genom HSB kan ni få tillgång till ett antal hantverkstjäns-
ter. Vi har snickare, rörmokare, elektriker och målare för att 
nämna några.

Projektledning
Till våra projektledare vänder ni er när det är dags för de lite 
större projekten, som vid renoveringar eller vid en om- eller 
tillbyggnad. Då kan våra duktiga projektledare och konsulter 
vara med hela vägen.

ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
Vi sköter ekonomin med löpande redovisning och bokslut. Vi 
hjälper er också att planera för framtida underhållbehov och 
investeringar. Större delen av våra tjänster är webb- baserade 
vilket underlättar för alla som behöver ta del av redovisning 
och rapporter. 

UTBILDNING
En kompetent styrelse gynnar alla medlemmar i för-
eningen. Vårt kurs- och konferensprogram ger dig 
den kunskap du behöver, oavsett din roll i styrelsen. 
Vi erbjuder den bästa utbildning du kan få för att kunna ta 
ansvar för en bostadsrättsförening. 
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