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Gott samarbete och tydliga roller ger bästa resultat. 
 

Bostadsbolagets styrelse kan jämföras med vilken som helst styrelse i många fall. 

Dess viktigaste uppgift är att hitta en bra samarbetskumpan – disponentföretag och 

disponent. Enligt lag bör alla aktiebolag ha en styrelse. 

En av de viktigaste uppgifterna i ett bostadsbolag är att se till, att administrationen och verksamheten är ordnad 

på ett sakligt sätt. Det betyder att en av de viktigaste uppgifterna är att välja en bra disponent och avtala om 

tjänsten med ett pålitligt företag som har tillräcklig erfarenhet och kunskap. 

Allmänt kan man säga, att kriterier som bör fyllas är tillräcklig erfarenhet, personalens breda kunskap samt att 

det företaget man väljer som sin kumpan har en stabil ekonomi.  Med dessa kriterier försäkrar man att 

disponenten har tillräckligt kunnande och att disponenterna har möjlighet att utbilda sig allt mer, för att 

upprätthålla sin yrkeskunnighet. Teknisk disponenttjänst är typiska tjänster som kräver speciella kunskaper 

och färdigheter. Ett pålitligt disponentföretag har tekniskt kunnande och egen personal, som hjälper den 

administrativa disponenten i tekniska frågor och kan dessutom stå till tjänst då styrelsen behöver hjälp.  

Klar arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen mellan styrelsen och disponenten bör vara klar och tydlig. Styrelsen gör sina beslut i 

styrelsemöten och disponenten förverkligar dessa beslut och givna uppgifter och leder den operativa 

verksamheten. Styrelsen har inte tid och det lönar sig inte för styrelsen att delta i den operativa verksamheten. 

Då styrelsen gör tydliga beslut i sina möten kan disponenten i lugn och ro ta hand om uppgifterna. Om 

styrelsemedlemmarna ringer och skickar e-post åt disponenten stup i kvarten har man väsentligt missat 

arbetsfördelningen. Samtidigt stör man den tjänst som man förväntar sig av disponenten då disponentens 

arbete avbryts hela tiden. 

Husbolagets styrelse borde identifiera bolagets utmaningar, mål, ekonomi och invånarnas önskemål. Genom 

att göra en förfrågning får man pålitlig information om viljan i bolaget. Efter det kan man göra en strategi och 

efter att denna är godkänd är det betydligt lättare och tydligare att jobba vidare. 

Styrelsens ansvar 

Styrelsen har ett intressant och ansvarsfullt arbete. En omsorgsfull styrelsemedlem gör sig förtrogen med 

sakerna som kommer att behandlas på mötet redan innan. En yrkeskunnig disponent är styrelsens bästa 

kumpan.  

- Man behöver inte vara rädd för styrelseuppdrag, våra disponenter har yrkeskunnighet och erfarenhet. De 

hjälper och stöder styrelsen, berättas det från Kirkkonummen Huolto Oy. 

Disponenten är styrelsens kumpan 

Samarbetet mellan disponent och styrelsen 

fungerar bäst då man förstår att det handlar om 

ett arbetslag. För att tjänsten skall fungera på 

bästa möjliga sätt ställs det mycket vikt på 

disponentens och ordförandens samarbete. 

Disponenten ser till att styrelsen informeras, 

fastän detta inte betyder, att man dagligen 

skickar rapporter om små händelser. Styrelsen 

skall kunna lita på disponenten och detta 

förtroende är grunden för ett fungerande 

samarbete. Disponenten sköter om b.la 

mailto:benjam.kukko@kirkkonummenhuolto.fi
http://www.kirkkonummenhuolto.fi/


 27.4.2017 

Kirkkonummen Huolto Oy  puh 09 221 9090 

Tallinmäki 4   
02400  KIRKKONUMMI  benjam.kukko@kirkkonummenhuolto.fi 
Y-tunnus 0127806-3  www.kirkkonummenhuolto.fi 
 

betalningar, inte får man besvära styrelsen med varje enstaka räkning när det är fråga om löpande kostnader. 

– Disponenten har en tydlig roll och hen skall få arbetsro och möjlighet att göra sitt arbete. Styrelsen skall inte 

leda verksamheten så att man blandar sig i den dagliga operativa verksamheten. 

Rollerna 

 Styrelsen köper tjänsten, disponenten betjänar styrelsen. 

 Styrelsen ansvarar för administrationen, disponenten sköter om den operativa administrationen. 

 Styrelsen gör beslut, disponenten tar hand om uppgifterna. 

 Styrelsen stöder och övervakar, disponenten vet och förverkligar 
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