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ÅRET I KORTHET

JANUARI
Vi inleder året med att hälsa  
Brf Sjöterrassen välkomna  
som kund hos oss. 

24 september fick 
HSB Södertörns 

3 361
bosparare reda på

vem som blev HSBs 
bankpartner för vårt 

nya bosparande.

MAJ
HSB Södertörns föreningsstämma gästades  
av Eva Ahlin som är regionråd på Gotland med  
ansvar för miljö-, bygg och världsarvsfrågor.

Vid årsskiftet hade  
HSB Södertörn 

22 549
medlemmar.

FEBRUARI
Medlemsgruppens årsmöte 
ägde rum den 13 februari. 

JANUARI
Första spadtaget för HSB Södertörns andra nyproduktionsprojekt 
 på Gotland, HSB brf Visby Gärde, tas den 25 januari.

APRIL
Med personal på fyra olika lokala förvaltnings- 
kontor blir arbetsplatsträffar viktiga.

MARS
De boende i HSB brf Visby Ängar hälsas 

välkommen hem till sin nya bostad.
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OM VISBY ÄNGARS KONSTVERK
Konstverket Delad tid av Hanna Ljungh består av två delar;  
En vattenskuren aluminiumrelief i lager på väggen och Borrkärnor/
materialskulpturer med tre olika kalkstensorter från Gotland. Titeln 
refererar till den plats verket ramar in – den gemensamma ytan i ett 
bostadsområde. Men kan också tolkas i ett större perspektiv där 
människor, funktioner och material delar en plats under en viss tid. 
Varje plats rymmer ett nu och en historia samtidigt. 
Foto:Marie Magnusson

Drygt

160
kunder valde under  

2019 HSB Södertörn som  
sin samarbetspartner 
i förvaltningsfrågor. 

JUNI
På Fokusdagen samlas all personal för att tillsammans med lednings- 
gruppen prata om verksamheten. Tillsammans är blir vi bättre.

SEPTEMBER
Konferens med våra HSB-ledamöter. 

OKTOBER
Ordförandekonferensen bjuder på många tillfällen till möten. Här minglar  
vi med en handfull av våra mest uppskattade leverantörssamarbeten. 

DECEMBER
Personalens julmingel blev ett trevligt avslut 
på ett intensivt och händelserikt år. 

NOVEMBER
Invigningen av vårt lokala 
förvaltningskontor i Nynäshamn 
markerar slutet på arbetet med 
att utveckla vår arbets – och 
kundmiljö. 
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TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE
Min och organisationens största drivkraft under 2019 har varit den fortsatta 
omställningen till digitala arbetssätt. Tillsammans satsar HSB under en treårsperiod 
en halv miljard på att utveckla befintliga och nya tjänster inom fastighetsförvaltning; 
illgängliga genom digitala gränssnitt. Det självklara utvecklingsmålet är att ge ännu 
bättre service till våra kunder och medlemmar. 

HSB Södertörn har trots konjunkturförändringar legat 
kvar på en stabil resultatnivå. Det gör att vi bygger och 
utvecklar framtiden utifrån en trygg ekonomisk grund. 

EN TRYGG LEVERANS I NY FÖRPACKNING
Marknaden för fastighetsförvaltning har fortsatt att 
locka nya aktörer vilket ytterligare drivit på oss i 
utvecklingsarbetet. Nya tjänster och verktyg ger också 
nya sätt att arbeta men kanske viktigast av allt; nya och 
utvecklade former för hur vi möter våra kunder och 
medlemmar. 

HSB Södertörns lokala förvaltningskontor genom-
gick under 2019 en välbehövlig ansiktslyftning. Nya 
moderna arbetssätt kräver en kontorslösning där 
resurser läggs på rätt saker. Moderna kontor är också 
en viktig pusselbit i det ständiga arbetet med att 
attrahera och behålla kompetenta medarbetare. 

NYA BOSTÄDER BLIR ALDRIG GAMMALT 
Under 2019 har inbromsningen på nyproduktions-
marknaden fortsatt. Under den vikande konjunkturen 
på Stockholmsmarknaden har vi haft möjlighet att 
satsa fokuserat på region Gotland. Under 2019 lämnade 
vi över HSB brf Visby Ängar till de boende nästan sam- 
tidigt som vi byggstartade systerförening HSB brf Visby 
Gärde. Vi ser med tillförsikt fram mot att fortsätta att 
utveckla vår närvaro på Gotland. Inte minst genom  
att fortsätta att erbjuda den marknaden förvaltnings-
tjänster. 

Behovet av nya bostäder även i Stockholmsområdet 
är fortsatt stort och med nya infrastruktursatsningar  
ser jag ljust på framtiden för vår nyproduktion. Till- 
sammans med kommunledningarna inom vårt affärs-
område arbetar vi intensivt för att kunna säljstarta 
projekt också på fastlandet redan under 2020. 

Ett hinder som dock kvarstår är de nya reglerna  
för finansiering av bostäder i konsumentledet. Amorte-
ringskrav och stramare krediter skapar effektiva trösklar 
för flera grupper av bostadssökande på marknaden. 
Sammanfattningsvis skapar det utmaningar för ny- 
produktionen att nå lönsamhet i projekten samtidigt 
som det effektivt stänger stora grupper av bostads-
sökande ute från marknaden. 

HSB EN TRYGG PARTNER
HSBs roll som samhällsbyggare har alltid varit relevant 
men har på senare år fått mer uppmärksamhet. Inte 
minst tack vare vår storlek; HSB har idag över 650 000 
medlemmar. HSB har lyft frågor om förutsättningarna 
för bostadsrättsföreningar, nyproduktion och ungas 
möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden. 

Arbetet har varit framgångsrikt på många sätt och  
vi ser en ökning av intresset för såväl det individuella 
medlemskapet som det för bostadsrättsföreningar.  
HSB Södertörn har aldrig haft så många medlemmar 
och vi fortsätter att växa. Under året har vår långsiktiga 
satsning på utbildningsverksamheten fortsatt att ge 
resultat och fler förtroendevalda än någonsin har valt 
att delta i någon eller flera av våra utbildningar. 

STABIL GRUND FÖR FORTSATT TILLVÄXT
Sammanfattningsvis konstaterar jag att HSB Södertörn 
är en del av en vital, snart, 100-åring. Vi visar återigen 
ett starkt ekonomiskt resultat samtidigt som jag vågar 
påstå att vi har marknadens nöjdaste kunder. Nio av  
tio kunder skulle rekommendera HSB Södertörn och 
våra tjänster och vår NKI är i en klass för sig. I branschen 
såväl som inom HSB. Ett styrkebesked i sig men som 
blir ännu starkare genom det fina betyg som HSB 
Södertörn får som arbetsgivare. Motiverade och 
engagerade medarbetare parat med en kontinuerlig 
utveckling av vårt ledarskap och våra chefer gjuter till- 
sammans med vårt resultat en stark grund att bygga 
vidare på. Jag är stolt och tacksam över att få arbeta 
tillsammans med medarbetare, medlemmar och kunder. 
Vi blir helt enkelt starkare tillsammans.

V D H A R ORDE T

Ulf Tapper
Vd HSB Södertörn
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ALLA VI ÄR HSB SÖDERTÖRN 
HSB Södertörn är en medlemsägd, idéburen organisation som arbetar med  
nyproduktion, förvaltning, medlemskap och bosparande. Vi är verksamma  
i Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn och på Gotland. 

Våra lokalkontor ligger i Huddinge, Tullinge, Hallunda, 
Nynäshamn och Hemse. 2019 hade vi 22 549 medl-
emmar, 3 361 bosparare och vår förvaltning berör cirka 
16 200 lägenheter. HSB Södertörn är en av 26 regionala 
föreningar som ingår i HSB, Sveriges största koopera-
tion, grundad år 1923.

HUDDINGE 
I Huddinge bor det över 112 000 (tom 30 sept 2019 enl 
SCB) människor. Här ligger vårt huvudkontor och det 
finns pågående planer på nybyggnation i kommunen.  
I Huddinge kommun har vi 41 hyres lägenheter i centrala 
Huddinge samt 166 hyreslägenheter i Visättra.

BOTKYRKA 
I Botkyrka kommun bor det lite över 94 000 människor 
(tom 30 sept 2019 enl SCB). Här finns det planer på 
ett antal hundra nya bostadsrätter inom en överskådlig 
framtid. I Botkyrka kommun har vi 66 hyreslägenheter 
i Tullinge.

NYNÄSHAMN 
I Nynäshamns kommun bor drygt 28 000 människor. 
Under 2019 hade vi ingen nyproduktion på gång men 
på sikt planerar vi för cirka 100 bostadsrätter i och 
nära centrala Nynäshamn. I Nynäshamns kommun har 
vi 43 hyreslägenheter i eller i närheten av Nynäshamns 
centrum.

GOTLAND 
På Gotland bor det lite mer än 59 000 människor  
(tom 30 sept 2019 enl SCB). Under 2019 avslutades 
försäljningen av vårt andra nyproduktionsprojekt,  
HSB brf Visby Gärde. Intresset för de 46 bostadsrätterna 
var stort och vi ser fram emot vår fortsatta etablering.  
I Region Gotland har vi 6 hyreslägenheter i Visby,  
8 hyreslägenheter i Roma, 75 hyreslägenheter i Hemse 
och 16 hyreslägenheter i Katthammarsvik. 

VÅR VÄRDEGRUND I VARDAGEN 
ETHOS är HSBs gemensamma värdegrund. Det står för 
Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Sam
verkan. ETHOS genomsyrar det vi gör och hur vi gör det.  
Det färgar hur vi levererar tjänster, hur vi skapar medlems 
nytta och hur vi bemöter varandra, medlemmar och kunder.
För oss i HSB Södertörn innebär ETHOS följande:

Jag är engagerad genom att jag:
• tar ansvar för mitt uppdrag
• gör mitt bästa

Jag bidrar till trygghet genom att jag:
• håller det jag lovar och återkopplar
• tar till vara på människors olikheter

Jag bidrar till hållbarhet genom att jag:
• är aktsam om resurser
• är långsiktig i mitt agerande

Jag är omtänksam genom att jag:
• är lyhörd för andras behov
• söker ögonkontakt och hälsar

Jag bidrar till samverkan genom att jag:
• erbjuder och ber om hjälp
• vårdar relationer och tar initiativ till kontakt
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UTVECKLING SOM BYGGER FRAMTIDEN
HSB var en av de första aktörerna inom vår marknad som satsade på digitalisering av 
sin verksamhet. Andra aktörer hade kanske slagit sig till ro med ett starkt varumärke. 
Men vi vet att vi måste förändras i takt med marknaden. Därför gör vi gemensam sak 
inom HSB och kraftsamlar för framtiden. 

MED ÖRAT MOT RÄLSEN OCH  
BLICKEN MOT FRAMTIDEN
Tillsammans investerar vi en halv miljard i utvecklingen 
av främst digitala tjänster. Det är en stor investering 
och inget som HSB Södertörn hade klarat enskilt.  
Då som nu är en viktig förutsättning och skillnad vår 
federativa struktur, med stark lokal förankring som 
verkar under ett gemensamt varumärke. Där vi har 
friheten att möta medlemmar och kunder utifrån lokala 
och regionala marknadsbehov. Men med styrkan att 
samverkan på nationell nivå i utvecklingsfrågor. 

LOKAL NÄRVARO – HJÄRTAT I VÅR LEVERANS
Fördelarna med att samverka nationellt i utvecklings-
frågor står dock inte i konkurrens med vår vilja att 
fortsätta att satsat stort på utveckling av våra lokala 
förvaltningskontor. Vi ska alltid finns nära våra kunder 
och medlemmar. 

Med lokaler och system anpassade efter våra kunders 
behov och beteende har vi möjlighet att utveckla och 
utöka service till boende och styrelser. Konkreta exempel 
på ökad service är implementering av digital köhante-
ring, ny telefonslinga och utvecklade kontaktvägar. 
Moderna och funktionella arbetssätt och lokaler är också 
viktiga pusselbitar i arbetet med att locka och behålla 
rätt kompetens inom företaget. 

NYTT BOSPARANDE 
Ytterligare ett exempel på styrkan i vår struktur finns  
i tjänsten bosparande. Förändrade förutsättningar för 
nyproduktionen har succesivt flyttat över ett allt större 
krav på finansieringen av bostaden till individen. Det 
ger en obalans på marknaden där många helt enkelt 
saknar förutsättningar att efterfråga en bostad trots att 
behovet i praktiken finns. Ett faktum som t.ex. drabbar 
unga vuxna. Därför är HSBs bosparande en av våra 
viktigaste medlemsnyttor. 

Genom bosparandet ges möjlighet till förtur både 
inom nyproduktion och till våra hyresrätter. HSB är en 
av få aktörer på marknaden som erbjuder kö till boende 
i hela landet oavsett var du bor just nu. Under 2019 
slöts ett nytt bankavtal för bosparandet. Ny samarbets-
partner blev DanskeBank och genom det kommer våra 
bosparare att erbjudas ett kraftigt förbättrat sparande 
med goda möjligheter att anpassa risk efter sparhorisont. 

ÖKAD MEDLEMSNYTTA 
HSB Södertörn har också fortsatt att satsa på HSB-
ledamoten och utbildningsverksamheten. Under året 
har vi strävat efter att öka kommunikationen mellan 
HSB-ledamöterna och verksamheten. Det är viktigt att 
HSB-ledamoten är uppdaterad på vår verksamhet och 
har enkla, personliga kontaktvägar in till oss. På utbild- 
ningssidan har vi breddat utbildningsutbudet, ökat 
antalet utbildningar samt förstärkt det lokala utbudet. 

Utbildning och HSB-ledamoten är två viktiga 
medlemsnyttor som bara ökar i värde i takt med att 
fastighetsägaransvaret utvecklas. HSB-ledamoten erbjuder 
genom sin kompetens och erfarenhet ett direkt stöd 
till styrelsen i det operativa arbetet. Utbildningsverk-
samheten säkerställer kontinuerlig tillgång till relevant 
och uppdaterade utbildningar. En välutbildad styrelse 
är grunden för att framgångsrikt förvalta och utveckla 
värdet i den gemensamma fastigheten.

ATT BYGGA SAMHÄLLEN
En del av HSBs själ och DNA finns i nyproduktionen. 
Genom vår unika modell där vi tar ansvar för vår 
nyproduktion hela vägen från planering till underhåll 
och utveckling har HSB alltid byggt samhällen, inte 
hus. Idag är behovet större än någonsin av att någon 
axlar rollen som samhällsbyggare. Och det är därför 
HSB Södertörn fortsätter att vara en aktiv aktör också 
på nyproduktionsmarknaden. 

I både Trångsund och Storängen räknar vi med att 
kunna påbörja försäljning av nya projekt under slutet 
av 2020 eller början av 2021. Och i Visätra deltar vi  
i arbetet med detaljplaneprogrammet. Vårt löpande 
arbete med dialoger med kommunledningar om 
ytterligare nyproduktion både på fastlandet och på 
Gotland, fortgår också det. Stora infrastrukturinveste-
ringar i regionen för med sig goda möjligheter till  
en fortsatt stark nyproduktion. 

Vår satsning på Gotland har så här långt varit mycket 
framgångsrik och vi känner oss varmt välkomnade på 
ön. Vi arbetar nu för att fortsätta vår etablering där. 
Det innebär att vi fortsätter satsningen på att erbjuda 
marknaden förvaltningstjänster. 

A F FÄ R S V E RK S A MHE T
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ANPASSAD AFFÄRSMODELL OCH NYA TJÄNSTER
Våra kunder och medlemmar förväntar sig att kunna 
jämföra anbud från olika leverantörer. Vi är trygga 
med att vår leverans tål att jämföras och vi blir gärna 
synade i sömmarna. Därför har HSB Södertörn arbetat 
fram en ny affärsmodell. Utan att tulla på kvalitén i  
vår leverans erbjuder vi kunden nya möjligheter till 
skräddarsydda lösningar.

Inom ramen för vår framtidssatsning finns också 
utvecklingen av helt nya tjänster. Exempel på tjänster 
som under året kommit kunder och medlemmar till 
nytta är:

•  Fler än 50 kunder har fått hjälp att uppfylla Boverkets 
krav på energideklarationer. Inom ramen för det 
arbetet har föreningarna också fått förslag på energi- 
besparande åtgärder. 

•  Genom Bostadsrättskollen erbjuds våra kunder med 
ekonomisk förvaltning nyckeltal över bostadsrätts-
föreningens ekonomiska status presenteras på 
årsredovisningens framsida.

•  Ett nytt lånehanteringssystem gör det ännu enklare 
för kunden att följa sina lån och betalningar.

•  Digital kundkännedom via BANKID förenklar för 
våra kunder som numera också slipper pappers-
hanteringen vid legitimationskontroller. 

•  Ett nytt telefonisystem har höjt servicenivån via 
telefon. 

Vi arbetar också vidare med att utveckla framför allt 
det digitala gränssnittet som vi möter våra kunder och 
medlemmar i. Självklart utan att tulla på den lokala 
närvaron och tillgängligheten. 

VÅR GEMENSAMMA FRAMTID FORMAS NU
Hållbarhetstanken inom HSB är lika lång som vår 
historia. Tyvärr känns frågan mer aktuell än någonsin. 
Vår gemensamma framtid formas nu – beslut som vi 
fattar idag kommer att ge eko långt in i framtiden.  
Vi har bara en planet och HSB Södertörn fortsätter  
sitt arbete med att stötta kunder och medlemmar i 
arbetet med klimatanpassade investeringar och 
lösningar. Vi har hög kompetens inom frågor som rör 
hållbarhet och hur vi så resurseffektivt som möjligt gör 
nödvändiga investeringar. Samtidigt ställer vi givetvis 
om vår egen verksamhet. Kvalitén i vårt interna arbete 
säkerställer vi genom externa miljörevisioner. 

Tillsammans med en handfull andra HSB-föreningar 
har vi gått i bräschen för ett system för individuell 
mätning av energi och varmvattenanvändning. Genom 
att läsa ihop data kan vi erbjuda våra kunder ny kunskap 
om vilka åtgärder som kommer att ge bäst effekt på 
just deras fastighet. Idag vet vi att det inte finns en 
lösning på klimatfrågan; det är istället allas arbete med 
att förändra och utveckla det man själv rår över som 
kommer att göra skillnad. HSB Södertörn vill fortsätta 
att leda också i det arbetet. 

Tillsammans gör vi skillnad och det är den skillnaden 
som utgör vår gemensamma framtid.

”HSBs  
bosparande  
en av våra  
viktigaste  
medlems- 
nyttor.”

HSB brf VIsby Ängar
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HSB ÄR EN FEDERATION
HSB vilar på en federativ struktur vilket betyder att vi 
är många som delar samma varumärke. Det innebär 
också att vi delar en gemensam värdegrund och syn på 
vårt uppdrag, att tillsammans med våra medlemmar 
skapa det goda boendet. I vardagen innebär det att 
varje HSB-förening är en lokal samarbetspartner med 
det stora företagets fördelar.

VÅRA STYRDOKUMENT 
Till vår hjälp i arbetet att hålla samman och utveckla 
verksamheten utgår HSB från tre gemensamma styr - 
dokument. HSBs kompass, HSBs kod för förenings-
styrning och HSBs varumärkesriktlinjer. Styrdokumen-
ten fungerar som verktyg för att vi lättare och tillsam-
mans ska kunna vårda varumärket, garantera och stärka 
medlemmarnas insyn och inflytande samt utveckla vår 
gemensamma verksamhet inom hela HSB.

UPPDATERINGAR 2019
Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna 
och ETHOS, se sid 5. Arbetet med att utveckla och 
uppdatera våra gemensamma styrdokument pågår 
ständigt. Vid HSB-stämman 2019 antogs nya versioner 
av styrdokumenten som gäller från 1 januari 2020  
och framåt. 

MEDLEMSINFLYTANDE
HSBs medlemmar påverkar innehållet i våra styr-
dokument och den strategiska inriktningen för vår 
verksamhet. Det kan handla om vardagliga saker som 
att engagera sig i bostadsrättsföreningen och arbetet 
med att utveckla den gemensamma fastigheten. Men 
medlemskapet är också en garanti för de som vill ha 
inflytande i större frågor. Kunskapen om HSBs struktur 
och våra styrdokument är en väg in i det arbetet. 

DEMOKRATI I HSB SÖDERTÖRN 
De enskilda medlemmarna väljer styrelse i sin bostads-
rättsförening. Styrelsen väljer i sin tur vilka represen-
tanter som ska vara med i HSB Södertörns fullmäktige. 
Våra Bosparare har en egen stämma där man väljer 
sina representanter till HSB Södertörns fullmäktige. 
Regionföreningen HSB Södertörn är i sin tur represen-
terad i HSB Riksförbunds fullmäktige. Principen är 
enkel, en medlem – en röst.

VÅRA GEMENSAMMA  
UTGÅNGSPUNKTER 
HSB Södertörn ingår i kooperationen HSB. HSB har alltså inga aktieägare utan  
ägs istället av alla som är medlemmar i HSB. Det ger oss möjlighet att återinvestera  
i vår gemensamma verksamhet och tillgodose våra medlemmars behov.

S T Y RNING O C H INF LY TA NDE

HSBs KOMPASS  
VÄGEN MOT DET GODA BOENDET

STYRDOKUMENT FÖR 
2020 OCH TILLS VIDARE
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HANTERING AV
HSBs VARUMÄRKE
STYRDOKUMENT FÖR 
2020 OCH TILLS VIDARE
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HSBs KOD
FÖR FÖRENINGSSTYRNING
STYRDOKUMENT FÖR 
2020 OCH TILLS VIDARE
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FORTSATT GRÖN OMSTÄLLNING 
HSBs klimatmål är att vi till år 2023 ska ha minskat vår klimatpåverkan med  
75 procent per kvadratmeter jämfört med år 2008. HSB Södertörn har fram till  
och med 2019 minskat klimatutsläppen med 78,6 procent per kvadratmeter. 

Dessutom har totala utsläppen minskat med 24 procent, 
trots att vi har över 230 procent större yta (ägd samt 
hyrd) att värma upp sedan 2008. Även omsättningen 
har ökat radikalt sedan basåret.

Klimatpåverkan från vår bränsleförbrukning (egen- 
ägda fordon och maskiner) har minskat med 11 procent 
sedan året innan och 25 procent sedan 2008. Bättre 
planering, bättre fordon och bättre drivmedel har varit 
nyckeln för detta. I slutet av 2019 var en femtedel av 
våra servicefordon helt eldrivna och laddade med 
ursprungsmärkt, förnyelsebar ”Bra Miljöval”-märkt el.

Mellan åren 2018 och 2019 har en ökning av 
klimatutsläppen skett med drygt sju procent. Det kan 
till viss del härledas till ett ökat resande med flyg1 till 
Gotland. Etableringen har pågått sedan 2016, men 

intensifierades 2019 i och med inflyttningen i den 
första HSB bostadsrättsföreningen på ön. Utsläppen 
från flygresorna är dock relativt marginell i jämförelse 
med utsläppen från fjärrvärmeanvändningen, vilken 
också är största orsaken till utsläppsökningen det 
senaste året. Detta trots att användningen i sig legat 
relativt stabilt. Sedan 2008 har det skett stora förbätt-
ringar i utsläppen från fjärrvärmen i våra kommuner 
genom att lägre andel fossilt material förbränns i 
värmeverket. Det innebär att den fjärrvärme vi använder 
idag har betydligt lägre klimatpåverkan än år 2008. 
Dock ökade andelen fossil inblandning i fjärrvärmen 
just mellan åren 2018 och 2019 vilket lett till ökade 
utsläpp per använd enhet energi.

MIL JÖRE D O V ISNING

Klimatpåverkan 2019 2018
% Förändring 

2018-2019 2008
% Förändring 

2008-2019

Totalt koldioxidutsläpp kg CO2e 310 290 288 920 7,4 436 460 -28,9

 Antal anställda 98 95 3,2 83 18,1

 Kg CO2e / anställd 3 166 3 041 4,1 5 040 -37,2

 Omsättning MSEK 143,2 143,3 -0,1 83,5 71,5

 Kg CO2e/ MSEK omsättning 2 167 2 016 7,5 5 227 -58,5

Yta egna fastigheter och lokaler (Atemp) 48 038 48 246 -0,4 14 470 232,0

Kg CO2e/Atemp 6,46 5,99 7,9 30,16 -78,6

Baserat på normalårskorrigerade siffror för fjärrvärme för att ha jämförbar data.

1)  Flygresorna har nästan uteslutande skett med BRA flyg där HSB Södertörn har köpt 100% biobränsle för samtliga av dessa.  
Eftersom systemet med att köpa biobränsle är nytt sedan 2019 och riktlinjer kring klimatredovisning av detta saknas har vi  
valt att redovisa flygresorna som om de skett med vanligt flygbränsle.

Fo
to

: A
nn

a 
Sö

de
rli

nd



10 | HSB SÖDERTÖRN – ÅRSREDOVISNING 2019  

LÖNSAMHET
RESULTAT ORDINARIE VERKSAMHET
Mål: 8,0 mkr.
Utfall: 15.0 mkr.
Målet uppnått.

RESULTAT FÖRVALTNINGEN
Mål: 6,0 mkr.
Utfall: 9,4 mkr.
Målet uppnått.

LÖNSAMHET  
NYA/OMFÖRHANDLADE AVTAL
Mål: + 7 %.
Utfall: + 7 %.
Målet uppnått.

RESULTAT EGNA FASTIGHETER
Mål: 6,2 mkr.
Utfall: 6,4 mkr.
Målet uppnått.

MARKNAD
DELTAGARE PÅ UTBILDNINGAR
Bibehålla 2018s 20 % ökning av 
antalet förtroendevalda deltagare 
på utbildningar under 2019.
Mål: + 430 st.
Utfall: + 534 st.
Målet uppnått.

STÄRKA HSBS ROLL I SAMHÄLLET
HSB Södertörn bidrar till att stärka 
HSBs roll i samhället genom att 
bidra med 100h ideellt arbete till- 
sammans med våra sponsorpartners.
Mål: 100h.
Utfall: 0h.
Målet inte uppnått.

NÖJD KUND INDEX (NKI)
Vårt NKI ska landa på 70.
Mål: 70.
Utfall: 77.
Målet uppnått.

AVTALSFÖRSÄLJNING
Kontrakterade årsarvoden  
minst 4,7 mkr.
Mål: 4,7 mkr.
Utfall: 2,5 mkr.
Målet inte uppnått.

UPPSAGDA FÖRVALTNINGSAVTAL 
Uppsagda förvaltningsavtal från 
kund om högst 3 mkr.
Mål: 3,0 mkr.
Utfall: 2,6 mkr.
Målet uppnått.

NKI NYPRODUKTION
Inflyttning, brf Visby Ängar, 
branschindex +4 (f.n. 72)  
Garanti, brf Safiren, bransch- 
index +3 (2019 f.n. 65).
Mål: NKI Inflyttning +4,  
NKI Garanti +3.
Utfall: NKI Inflyttning +7 (79), 
NKI Garanti +10 (75).
Målet uppnått.

MÄTA TRAFIK MITT HSB
Antalet inloggningar på  
Mitt HSB öka med 25 % jämfört 
med dagens nivåer.
Mål: + 25 %
Utfall: - 
Mitt HSB är ännu inte lanserat  
till kunder. Målet utgår.

 

M Å L O C H RE SULTAT

VÅRA MÅL OCH RESULTAT 2019
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MEDARBETARE
NÖJD MEDARBETAR INDEX (MMI)
Vårt MMI ska landa på 75.
Mål: 75.
Utfall: 77.
Målet uppnått.

LEDARSKAPSINDEX 
Vårt MMI ska landa på minst 84.
Mål: 84.
Utfall: 86.
Målet uppnått.

KOMPETENSAKTIVITET
Minst en kompetensaktivitet från 
utvecklingsplan per person.
Mål: 100 procent.
Utfall: 100 procent.
Målet uppnått.

FRISKNÄRVARO
Vår frisknärvaro vara 96 %  
(branschindex 95,6 %).
Mål: 96 %.
Utfall: 95,6 %.
Målet inte uppnått.

HÅLLBARHET
ENERGITRYGG
Minst 10 nya avtal.
Mål: 10 st.
Utfall: 3 st.
Målet inte uppnått.

GENOMFÖRA TVÅ AKTIVITETER 
FÖR YNGRE FÖRTROENDEVALDA
Mål: 2 st.
Utfall: 0 st.
Målet inte uppnått.

MINSKA ENERGIANVÄNDNING
Sänkt energianvändning med 5 % 
jämfört med 2018 i våra hyres- 
fastigheter respektive egna lokaler.
Mål: - 5 %.
Utfall: Egna lokaler: - 2 %. 
Hyresfastigheter + 1 %
Målet inte uppnått.

VÅRA LÅNGSIKTIGA MÅL
MEDLEMMAR
• Öka kontakten och värdet i medlemskapet.
• Öka antalet medlemmar.

NYA BOSTÄDER
• Minst bibehållen marknadsandel.
• Fler hyresrätter.

FÖRVALTNING
• Ökad marknadsandel.
• Kvalificerade tjänster.

EKONOMI
•  Alla verksamheter lönsamma och medlemsverk-

samheten ska bära sina egna kostnader.
• Fortsatt stabil resultatnivå.

PERSONAL
• Hög kompetens.
• Vilja till utveckling.

HÅLLBARHET
•  Minskad miljöbelastning hos våra bostadsrätts-

föreningar.
• Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
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STYRELSE

JONTE SÖDERSTRÖM  
Ordförande 
Yrke: Ombudsman på Svenska 
Byggnadsarbetarförbundet
Bor: Tumba
Ambition med styrelseuppdraget:  
Fortsatt byggnation i samtliga  
kommuner. Fler förvaltningsuppdrag, 
fortsatt utveckling av tjänster till Brf:er. 
HSB Södertörn är för mig samverkan. 
Med det menar jag: demokrati, 
samarbete, solidaritet, öppenhet och 
kunskapsutbyte.
Arbetsgrupp: Brf-kontakt (ordförande)

STAFFAN PAULUSSON 
Ledamot 
Yrke: Dokumentationsspecialist på 
Infranord AB
Bor: Stockholm
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att verka för bostadssökande och 
yngre medlemmar vad gäller boende. 
Att utveckla boendet i HSB Södertörn 
med avseende på ny teknik och miljö. 
Att upprätthålla en bra kontakt mellan 
våra medlemmar och HSB Södertörn.
Arbetsgrupp: Brf-kontakt

PER KREGERT 
Ledamot 
Yrke: Pensionär, tidigare Lastskade-
reglerare
Bor: Huddinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att unga bosparare ska få möjlighet  
till eget boende samt verka för att  
HSB blir den innovatör och nyskapare 
man en gång var.
Arbetsgrupp: HSB-ledamotgruppen

KRISTIN RITTER 
Ledamot 
Yrke: Pensionär, tidigare biträdande 
stadsdelsdirektör, produktionschef
Bor: Tullinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att vara delaktig i det fortsatta  
arbetet med att utveckla förtroende-
fulla relationer med HSB Södertörns 
medlemmar.
Arbetsgrupp: HSB-ledamotgruppen 
(ordförande) 

INGER ANDERSSON 
Ledamot
Yrke: Pensionär, tidigare banktjänsteman
Bor: Huddinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att bidra till att HSB Södertörn uppfattas 
som en kompetent och trygg samarbets- 
partner och en uppskattad arbetsgivare.
Arbetsgrupp: HSB-ledamotgruppen 

HSB S ÖDE R T ÖRNS S T Y RE L SE

MARIE SANDQVIST 
Ledamot 
Yrke: Skolkurator
Bor: Nynäshamn
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att delta i arbetet med att underlätta 
ungas möjlighet till eget boende.  
Jag vill också bidra till ett jämställt 
förhållningssätt samt till transparens  
i styrelsearbetet.
Arbetsgrupp: Demokratigruppen

MARIA THÖYRÄ 
Ledamot 
Yrke: Enhetschef inom Stockholm 
stads stadsdelsförvaltning
Bor: Norsborg
Ambition med styrelseuppdraget:  
Medverka i den digitala utvecklingen. 
Arbeta för en ökad förståelse för HSB 
Södertörns uppdrag ut mot bostads- 
rättsföreningar, utifrån den marknads- 
konkurrens som finns och att arbete 
för en hög tillgänglighet samt upp- 
rätthålla en god kontakt med våra 
medlemmar och även mot HSB 
Södertörns styrelse.
Arbetsgrupp: Strategisk förvaltning

JAN PERDAHL 
Ledamot
Yrke: Pensionär, tidigare ett flertal 
chefsbefattningar inom fastighets- 
branschen
Bor: Stockholm
Ambition med styrelseuppdraget: 
Bidra till att företaget fortsätter att 
utvecklas strategiskt och att medlems- 
föreningar och övriga kunder känner 
tillit till företagets vilja och förmåga  
att möta framtida utmaningar.
Arbetsgrupp: Strategisk förvaltning 
(ordförande) 

LEIF AURA 
Personalrepresentant fastighet
Yrke: Fastighetsskötare
Bor: Huddinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Vara en länk mellan Fastighets 
medlemmar och företaget.

SOPHIE SKYTT 
Personalrepresentant Unionen
Yrke: Ekonom
Bor: Rönninge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att vara en länk mellan Unionens 
medlemmar och HSB Södertörn.

Jonte Söderström Kristin Ritter

Per Kregert

Maria Thöyrä

Staffan Paulusson Inger AnderssonJan Perdahl

Sophie SkyttMarie Sandqvist Leif Aura
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ORGANISATIONEN
HSB Södertörns nya arbetssätt speglas i 
förändringar och utveckling av vår organisation. 

Teknisk 
förvaltning

Kund- 
center

OR G A NIS AT ION O C H A RBE T SS ÄT T

HSB SÖDERTÖRNS STYRELSE 
Under 2019 genomfördes 8 
ordinarie styrelsesammanträden, 
1 styrelsekonferens samt 1 
utvärderingsdag. Utöver ordinarie 
sammanträden har styrelsen 
träffats i 4 olika arbetsgrupper:

Brf-kontakt 
Verkar för att öka kontakten 
mellan HSB Södertörn och 
bostadsrättsföreningarna bland 
annat genom kommundelsträffar 
med bostadsrättsföreningarnas 
ordförande/vice ordförande. 

HSB-ledamöter
Tar fram förslag på tillsättningar av 
HSB-ledamöter, arbetar proaktivt 
för att hitta nya HSB-ledamöter, 
ser till att HSB-ledamöterna får 
tillgång till kunskap och informa-
tion som gör att de i sin tur kan 
stötta bostadsrättsföreningarnas 
styrelser. 

Demokrati 
Arbetar med att bevaka och  
stärka demokratin och trans-
parensen inom HSB Södertörn 
samt hanterar remissfrågor och 
motioner.

Strategisk förvaltning
Fungerar som en länk mellan 
HSB Södertörns styrelse och 
förvaltningen med fokus på att 
specialbevaka utvecklingsfrågor 
ur styrelsens perspektiv.

VD
Ulf Tapper

FASTIGHETER
Ulph Lundgren

MARKNAD OCH
KOMMUNIKATION

Anna Söderlind

FASTIGHETS- 
FÖRVALTNING

Jimmy Bergman

Affärsutveckling

HR
Sjunne Andersson

VO Ekonomisk  
Förvaltning

VO Fastighets- 
service

VO Förvaltning  
och Kundcenter

VO Fastighetsutveckling
(rot energi, miljö)

SÅ HÄR JOBBAR VI

VERKSAMHETSSTÖD
Kristina Eriksson

Fastighets- 
skötsel

Mark och  
Trädgård
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och VD för HSB Södertörn ekonomisk förening (org. nr 769601-3775) 
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31,  
föreningens tjugofjärde verksamhetsår.

STYRELSE
Styrelsen hade vid årets utgång följande  
sammansättning:

Jonte Söderström Ledamot samt ordförande

Staffan Paulusson Ledamot samt vice ordförande

Per Kregert Ledamot

Kristin Ritter Ledamot

Inger Andersson Ledamot

Marie Sandqvist Ledamot

Maria Thöyrä Ledamot

Jan Perdahl Ledamot

Leif Aura Ledamot, personalrepresentant  
  Fastighetsanställda

Sophie Skytt Ledamot, personalrepresentant  
  Unionen

I tur att avgå vid kommande ordinarie fullmäktige- 
sammanträde är ledamöterna Jonte Söderström, 
Staffan Paulusson, Per Kregert och Kristin Ritter.

VD
för HSB-föreningen har under året varit Ulf Tapper.

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie fullmäktigesammanträde hölls 2019-05-09. 
Styrelsen har under året genomfört åtta protokoll-
förda sammanträden. Föreningsstämman beslutade 
anta HSB normalstadgar 2018, utan anpassningar.

STYRELSENS ARBETSFORMER
Under året har styrelsen haft flera arbetsgrupper,  
som arbetat med specifika frågor, till exempel

• Utbildning och tillsättning av HSB-ledamöter

•  Brf-kontakt, kommundelsträffar med brf:s  
ordförande/vice ordförande

• Demokratigrupp

• Remissyttranden i olika ärenden

• Strategisk förvaltning

REVISOR
Revisor är auktoriserade revisorn Liselotte Herrlander, 
utsedd av HSB Riksförbund.
 
VALBEREDNING
Ordinarie ledamöter är Lennart Olsson (ordförande), 
Lena Ingren, Robert Nuse och Anders Löfgren. I tur 
att avgå är Lena Ingren.

LEDNINGSGRUPP
Ledningsgruppen i HSB Södertörn hade vid årets 
utgång följande sammansättning: Ulf Tapper, Jimmy 
Bergman, Kristina Eriksson, Ulph Lundgren och Anna 
Söderlind.

MEDLEMSUTVECKLINGEN
Vid utgången av 2019 hade HSB Södertörn 22 549 
medlemmar varav 94 utgörs av bostadsrättsföreningar. 
Dessutom finns två bostadsrättsföreningar registrerade 
för pågående och framtida nyproduktion.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS UTGÅNG

NYPRODUKTION

• Brf Sjödalen, Huddinge: garantibesiktning 2020

• Brf Visby Ängar, Visby: inflyttad mars/maj 2019

•  Brf Visby Gärde, Visby: inflyttning februari/april 2020

Marknaden för nyproduktion är fortsatt trög i hela 
Stockholms län, inklusive Botkyrka, Huddinge och 
Nynäshamns kommuner. Inflödet av framtida projekt 
har varit svagt även under 2019. Arbetet med att söka 
projekt med färdig detaljplan har hög prioritet.

HYRESFASTIGHETER
Arbetet med att genomföra åtgärder i enlighet med 
framtagna fastighets- och miljöplaner fortsätter och 
kommer att intensifieras under budgetåret i samband 
med att ny förvaltare anställdes 2020-01-01. Fokus 
ligger fortsatt på energibesparande åtgärder. Under 
året har vi fortsatt att kontinuerligt söka av marknaden 
för att hitta fastigheter att förvärva. Objekt i storleks-
klassen 100-300 lägenheter, som vi söker efter, är 
mycket få i vår region.
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PERSONAL
Vi lämnar ett år bakom oss som ur ett rekryterings- 
perspektiv varit det lugnaste under de senaste 10 åren. 
Vi har rekryterat tre nya medarbetare externt och 
tillsvidareanställt en säsongsarbetare på Mark & 
trädgård. Avgångarna blev bara sju till antalet.

Vi har fortsatt att arbeta med omställningsarbetet 
när det gäller arbetssätt på våra kontor. Samtliga 
förvaltningskontor är nu ombyggda och anpassade till 
ett mera digitalt arbetssätt. Vi har i samverkan tagit 
fram en ”husbok” för varje kontor som ska hjälpa oss 
att komma ihåg vilka överenskommelser vi gjort, samt 
vara ett bra underlag för nyanställda att hitta rätt i vår 
miljö. När det gäller digitalisering av HR-processerna 
så genomförs alla uppdragssamtal och lönekartlägg-
ningen helt digitalt från och med detta året.

Motiverad Medarbetar Index (MMI) mättes i år i 
december månad. Återigen kan vi glädjas åt ett riktigt 
bra resultat. För 2019 hade vi satt målet för MMI till 
75 och för Ledarskapsindex till 84, båda på en 100- 
gradig skala. Resultatet för 2019 blev att vi överträffade 
målen på båda med två enheter. Att sedan hela 97 % 
av medarbetarna känner sig stolta över att arbeta på 
HSB Södertörn och att lika många kan tänka sig att 
rekommendera andra att söka arbete hos oss gör att  
vi kan känna oss väl rustade för framtiden.

MARKNAD
MEDLEMMAR
HSB Södertörns positiva medlemstillväxt har fortsatt 
under 2019. Under året växte vi med 549 st medlemmar 
till totalt 22 549 st. Gemensamma kommunikations-
satsningar mot nya målgrupper skulle kunna vara en 
bakomliggande förklaring till det fortsatt stora intresset 
för medlemskapet. Vårt aktivt arbeta med att ständigt 
öka värdet i medlemskapet är ytterligare en faktor som 
vi tror bidrar till tillväxten. Under året har vi också sett 
ett ökat intresse för brf-medlemskapet vilket gör att vi 
hoppas kunna hälsa nya medlemsföringar välkomna 
under 2020.

Under året har vi haft ambitionen att ligga kvar på 
samma höga deltagarantal för vår utbildningsverksam-
het. En välutbildad styrelse är grunden för trygga och 
långsiktiga beslut. 2018 ökade vi antalet deltagare i 
våra utbildningar med cirka 25 %. 2019 ökade vi 
deltagarantalet med ytterligare cirka 20 %. En satsning 
på fler utbildningstillfällen, en ökad regional spridning 
på utbildningstillfällena samt ett uppdaterat utbud är 
några av de utvecklingar som gjordes under året.

HSB-ledamoten är en av våra viktigaste medlems-
nyttor och en verksamhet som vi under året fortsatt att 
utveckla. Under året har vi börjat se den fulla effekten 
av vårt mentorprogram. Genom mentorprogrammet 
erbjuds nytillträdda HSB-ledamöter strukturerad 
kontakt med en mer erfaren ”kollega”. Vi har också 

startat ett utvecklingsprojekt som syftar till att stärka 
relationen mellan den förvaltande delen av organisa-
tionen och den enskilda HSB-ledamoten.

Arbetet med att lansera vårt nya gränssnitt Mitt HSB 
har också fortsatt. Genom Mitt HSB kommer HSB att 
ha en gemensam plattform för fortsatt digital tjänste-
utveckling. Något som bara kommer att öka i betydelse 
och värdeskapande i framtiden.

KUNDER
Verksamhetsåret 2019 har ur ett kundperspektiv, utöver 
vardaglig leverans av köpta förvaltningstjänster, känne- 
tecknats av fortsatt utveckling och anpassningar till en 
digital vardag och nya regelverk. Exempel på utveck-
ling som skett och som kommit kunder till nytta är:

•  Våra kunder har fått en förbättrad energistatistik 
som gör det enklare för dem att förstå och jämföra 
sin förbrukning med andra. Vi har utvecklat och 
infört ett nytt energiuppföljnings system.

•  Vi har hjälpt över 50 kunder att uppfylla boverkets 
krav om energideklarationer. Dessa kunder har även 
fått tips om hur energi kan sparas.

•  Vi har startat upp arbetet med att erbjuda våra 
kunder med avtal om ekonomisk förvaltning Bostads- 
rättskollen vilket betyder att nyckeltal över bostads-
rättsföreningens ekonomiska status presenteras på 
årsredovisningens framsida.

•  Arbetet med att förbereda organisationen för att 
kunna leverera än mer automatiska tjänster åt våra 
kunder framöver har skett genom att vi bytt/
uppdaterat vårt ekonomisystem.

•  Vi har lanserat ett nytt lånehanteringssystem vilket 
gör det ännu enklare för kunden att följa sina lån 
och betalningar.

•  Digital kundkännedom via BANKID har införts  
vilket medför att våra kunder inte längre behöver 
hantera legitimationer i pappersform. Detta är en 
förenkling för kund av ett moment som tidigare 
ansetts krångligt.

•  Vi har höjt kundservicenivån på telefon genom att  
vi infört ett nytt telefonisystem.

•  Vi har byggt om samtliga förvaltningskontor för att 
möta våra kunders förändrade besöksmönster och 
behov av rörligare service.

Genom den årliga kundundersökningen och dagliga 
kund-medarbetardialoger har mycket förankring och 
avstämning mellan HSB Södertörn och kunderna 
skett, men också via tillfällen som vid utbildningar, 
tema-föreläsningar, ordförandekonferens och jul-
luncher. I 2019 års kundundersökning (NKI) noterar 
vi ett exceptionellt högt kundförtroende. Resultatet 
uppgår till hela 77 på en 100-gradig skala, vilket ska 

F ÖR VA LT NINGSBE R ÄT T E L SE
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jämföras med 72 året innan. Inom samtliga arbetsom-
råden ger kunderna organisationen höga omdömen.
HSB Södertörn har växt med nya kunder under 2019. 
Fyra helt nya kunder (bostadsrättsföreningar och 
samfällighetsföreningar) har anslutit sig till HSB 
Södertörns verksamhet genom att man börjat köpa 
förvaltningstjänster. Och drygt 50 kunder har valt att 
utöka sina förvaltningssamarbeten. Vid avtalsomför-
handlingar har tre kunder valt att endast köpa tjänster 
från annan aktör än HSB Södertörn för 2020, och  
ett fåtal andra kunder har valt att avsluta ett enstaka 
samarbete.

På HSB Södertörn pratar vi ofta om fördelarna  
med att vara många tillsammans. Under året har vi 
utökat vår samarbetsavtalslista med lokala och duktiga 
entreprenörer som kompletterar HSB Södertörns 
erbjudande.

HÅLLBARHET
HÅLLBARHET
I maj gick vi igenom den externa revisionen av vårt 
miljöledningssystem enligt den nationella standarden 
Svensk Miljöbas, som är baserad på ISO 14001. 
Därmed förlängdes vårt miljödiplom ytterligare ett  
år, som vi har haft sedan 2011. Miljödiplomet är ett 
bevis på att HSB Södertörn arbetar systematiskt för  
att minska miljöpåverkan från verksamheten. Som ett 
led i det utökades antal kontor som har matavfalls-
insamling, och ytterligare tre servicebilar som går helt 
på el köptes in i syfte att minska vårt fossilberoende 
och minska klimatutsläppen vid tjänsteresor.

Ett viktigt arbete både ur miljö- och arbetsmiljö-
synpunkt är att minska mängden olika kemikalier  
som används inom fastighetsskötseln, specifikt de som 
innehåller ämnen som har risk för negativ påverkan 
på människa och miljö. Ett omfattande arbete med 
utvärdering av olika produkter har lett till tydlig 
styrning och utrensning i egna och kunders kemikalie-
förråd. Det gör att både vi och våra kunder kan känna 
sig trygga med de produkter som används.

Under året slutfördes arbetet med att göra energi-
kartläggningar för våra hyresfastigheter på fastlandet 
och utifrån det har vi fått ett mycket bra underlag för 
att ta beslut om investeringar som ger bäst utfall vad 
gäller energi, klimat och hållbarhet framåt.

KVALITET
Tidigare år, 2016 och 2017, genomfördes ett stort 
arbete med att kartlägga verksamhetens samtliga 
processer. Året därefter påbörjades arbetet med att dra 
nytta av kartläggningen i utvecklings- och förbättrings-
arbetet genom att arbeta fokuserat med två pilotpro-
cesser genom så kallade processmöten.

Under 2019 fick fler processägare möjlighet att 
genom samma metod förvalta och utveckla sina 

processer. Under året har processmöten genomförts 
för 24 av våra 45 övergripande huvud-, lednings- och 
stödprocesser inom verksamheten, i syfte att förvalta 
och utveckla dessa. Det har lett till konkreta förbätt-
ringar och att handlingsplaner för framtida utveckling 
lagts.

FÖRSÄLJNING AV BOLAG
Ingen försäljning har skett under året.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
NYPRODUKTION

•  Brf Visby Ängar: ordinarie stämma 2020.

• Brf Visby Gärde: inflyttning 2020.

• Detaljplan Sändaren, Trångsund laga kraft 2021.

•  Detaljplan Fabriken 14, Storängen Huddinge laga 
kraft 2021.

•  Deltagande i markanvisningstävling på Hälsovägen, 
Flemingsberg under våren 2020.

•  Planarbete startar i Visättra med samtliga fastighets-
ägare under 2020.

Marknadsläget i Stockholms län är fortsatt svagt.  
Men vissa microlägen verkar nu långsamt uppvisa en 
stigande marknadspotential. Samverkansmöjligheter 
med privata aktörer är ett prioriterat område. Affärs-
möjligheter bearbetas och analyseras kontinuerligt  
för att kunna skapa framtida produktionsmöjligheter.
HSB fortsätter samarbetet med kommunpolitiker och 
de kommunala bostadsbolagen inom vårt verksamhets-
område och ambitionen är självklart att fortsätta vara 
en stabil, långsiktig partner i samhällsutvecklingen.

HSB deltar aktivt i lokala och regionala samverkans-
forum och håller löpande dialog med kommunala 
företrädare och företagsledare.

HYRESFASTIGHETER
Under 2020 intensifieras och samordnas utvecklingen 
av HSB som bostadsaktör på Gotland.

Marknaden undersöks kontinuerligt och organisa-
tionen förbereds inför möjligheter till förvärv eller 
nyproduktion av 200-300 lägenheter som eventuellt 
kan genomföras inom perioden.

MARKNAD
MEDLEMMAR
Utvecklingen av kommunikation till målgrupper som 
vi under en längre tid har haft svårt att nå har varit i 
fokus under verksamhetsåret. Nätverket Ung i styrelsen 
är även ett resultat av det. Under året togs ett väl-
behövligt omtag på vår hemsida vilket fått positiva 
effekter på besöksstatistiken utifrån aspekten att rätt 
kunder börjar hitta oss den vägen.
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Arbetet med att färdigställa vårt nya inloggade läge har 
också varit viktigt under året. I och med lanseringen  
av Mitt HSB har HSB också den gemensamma platt-
form som krävs för en fortsatt snabb digital utveckling. 
För oss innebär också Mitt HSB nya möjligheter att 
kommunicera med såväl våra kunder som våra 
enskilda medlemmar.

Under hösten tecknades ett nytt bankavtal för HSBs 
bosparande. Ett avtal som kommer att erbjuda våra 
bosparare ett utökat antal sparprodukter såväl som 
bättre villkor för sparandet. Vi ser med stor tillförsikt 
fram mot att våra bosparare kan flytta över i det nya 
systemet och genom det få goda förutsättningar att 
anpassa sitt sparande efter sina egna förutsättningar 
och önskemål.

Intresset för HSB Södertörns nyproduktion har, 
trots en generellt svag nyproduktionsmarknad, varit 
stort och de projekt som startades 2019 sålde slut  
på rekordtid. När vi nu ligger i startgroparna för att, 
förhoppningsvis, kunna säljstarta nyproduktions-
projekt också på fastlandet ser vi det fina samarbetet 
med HSB Bostad som en framgångsfaktor för att nå  
ut till våra medlemmar och bosparare.

KUNDER
Under 2020 fortsätter omställningen och anpassning 
mot smarta och digitala hjälpmedel, samtidigt som 
tillväxt inom förvaltningsaffären är i fokus. Kunderna 
kommer att märka förflyttningen genom fortsatt 
kompetenssatsning på våra medarbetare, effektivare 
arbetssätt samt genom:

•  Vi ska bli ännu bättre på att hjälpa våra kunder med 
energifrågor. Två nya hållbarhetskoncept planeras.

•  Fortsätter omställningen till automatiserad Brf  
– ta emot nya tjänster/arbetssätt från Affärstöd,  
ex digitala arvoden m.m.

•  Planering och utveckling för att kunna presentera 
helt nya rådgivningstjänster under 2020 pågår.

  – Verksamhetsanalys; bra stöd för långsiktig plane-
ring för styrelserna.

  – Nyckeltalsanalys; jämföra nyckeltal mellan bostads-
rättsföreningar som stöd för att finna förslag på 
åtgärder.

•  Skapa nya förvaltartjänster för att möta våra kunders 
utvecklade och nya behov.

•  Bättre rapporter och uppföljning från vår fastighets-
service – så att våra kunder vet vad vi gör och vad de 
betalar för på ett ännu tydligare sätt.

I HSB Södertörns mål för 2020 har vi en uttalad 
strävan efter en ökad tillväxt av nya och utökade 
förvaltningssamarbeten. Inför 2020 finns en kund-
bearbetningsplan innehållande potentiella HSB 
Södertörnkunder samt befintliga samarbeten som  

bör utökas eftersom man ser att HSB Södertörns 
förvaltningsupplägg skulle gynna kunden.

HÅLLBARHET
HÅLLBARHET
Under 2020 kommer planerade åtgärder att påbörjas 
för att ytterligare minska energianvändning i vårt eget 
fastighetsbestånd utifrån energikartläggningarna och 
energideklarationerna som genomfördes 2018 och 
2019.

I övrigt kommer fokus ligga på att utveckla hållbara 
tjänster. Både genom att ta fram nya tjänster inom 
områdena miljö, klimat, energi och trygghet, liksom 
att se över hur våra befintliga tjänster kan bli än mer 
hållbara.

Vi kommer också arbeta för att minska klimat-
utsläppen ytterligare från vår fordonsflotta genom  
att se över möjligheterna att gå över till biobränsle, 
samt genom ytterligare utökning av vår elbilsflotta.

KVALITET
Vi fortsätter arbetet med att utveckla våra processer 
genom systematiska ständiga förbättringar drivna av 
verksamheten. Målet är att upprätthålla den höga nivå 
av nöjda kunder och medlemmar som HSB Södertörn 
har idag. Detta är inte minst nödvändigt i samband 
med förändrade arbetssätt i och med ökad automati-
sering.

STYRDOKUMENT INOM HSB
HSB är en federation där verksamheten vilar på 
gemensam grund. För att underlätta samverkan och 
utnyttja den styrka det ger att verka under samma 
varumärke, finns tre gemensamma styrdokument 
inom HSB, nämligen HSBs kompass, HSBs kod för
föreningsstyrning och Hantering av HSBs varumärke.
HSB Riksförbunds föreningsstämma antog uppdaterade 
versioner av styrdokumenten i maj 2019. Dessa trädde 
i kraft den 1 januari 2020 och gäller tills vidare.

KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt 
för HSB och utgår från svensk kod för bolagsstyrning, 
de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar. 
Syftet med HSBs kod för föreningsstyrning är att den 
ska utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en öppen 
och genomlyst organisation där varje medlem som 
önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att 
påverka. Koden ska också bidra till att HSB styrs på  
ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt.

Tillämpning av koden sker enligt principen "följ eller 
förklara". Det innebär att reglerna inte är tvingande. 
Koden kan frångås på enskilda punkter förutsatt att 
föreningen för varje avvikelse redovisar hur man gjort 
istället och motiverar varför. För en enskild förening 
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kan andra lösningar än de koden anger mycket väl 
innebära bättre föreningsstyrning. Avvikelser är därför 
inte negativa, så länge alternativa lösningar väljs med 
beaktande av god medlemsnytta och medlemsinsyn.

Under 2019 har en ny HSB Kod för föreningsstyr-
ning arbetats fram och gått ut på remiss. Grunden för 
det nya styrdokumentet är svensk kooperations gemen-
samma kod. Beslut om ny kod fattas på HSB Riksför-
bunds stämma 2020.

KOMPASSEN
HSBs kompass är det övergripande styrdokumentet 
som vägleder HSB-organisationen i verksamhets-
planering och uppföljning.

HSBs kompass innehåller vårt gemensamma 
erbjudande till medlemmarna och sätter fokus på sam- 
verkan och gemensam utveckling – allt för att uppfylla 
HSBs uppdrag att skapa det goda boendet för med-
lemmarna. HSBs kompass innehåller HSBs gemen-
samma vision, uppdrag, strategier och övergripande 
nyckeltal som underlättar för HSB-föreningarna att 
samverka och lära av varandras goda exempel.

Den övergripande strategin är:

•  Samordnad och gemensam utveckling.
 
De tre nedbrutna, gemensamma strategierna är:

• Öka tillväxten i hela HSB.

• Öka effektiviteten i hela HSB.

• Förstärka HSBs roll i samhället.

VARUMÄRKESRIKTLINJER
HSBs varumärkesriktlinjer är framtagna för att skapa 
en enhetlig kommunikationsprofil för hela HSB. 
Genom att kommunicera ett samlat HSB förvaltar  
vi varumärkets värde och stärker det för framtiden.
Varumärket HSB är vår gemensamma avsändare när 
det gäller alla tjänster och erbjudanden till medlem-
mar och kunder. Varumärkesriktlinjerna gäller på  
alla nivåer och i alla kanaler inom HSB.

Genom att använda en gemensam grafisk profil gör 
vi det enklare för våra medlemmar att veta vad HSB står 
för, vi får större genomslag på marknaden, kommunika-
tionen blir kostnadseffektiv och understödjer HSBs 
övergripande vision att vara den aktör i landet som  
har det bästa anseendet när det gäller boendet.
 

FINANSPOLICY
I gällande policy finns riktlinjer för placering av medel, 
upplåning/inlåning av medel samt utlåning. 

Av avistainlåningen ska 80 % hållas tillgängligt för 
utbetalning inom fem bankdagar.

Inlåning från bostadsrättsföreningar per 2019-12-31 (tkr)

Avistamedel 361 697

Bunden inlåning 76 565

 438 262

80 % 350 610

Avistamedel, kassa och bank 68 245

Finansiella instrument, marknadsvärde 263 799

Outnyttjat kreditlöfte:

Ladan 2 46 000

Slätten 3 50 000

428 044

Belåningsutrymme av egna lägenheter 
och obelånade fastigheter 214 982 

643 026

EKONOMI
LAG OM BETALTJÄNSTER
Den 1 augusti 2010 trädde en ny lag i kraft – lagen 
(2010:751) om betaltjänster. Förändringar i lagen har 
skett löpande. HSB Södertörn omfattas av den nya 
lagen och har haft tillstånd från Finansinspektionen 
för att bedriva betaltjänster fram till 2018-11-13. Från 
september 2018 verkar HSB Södertörn som ombud  
till HSB Finansstöd AB.

HSBs gemensamma nationella bolag, HSB Finans-
stöd AB, har som uppdrag att tillsammans med de 
regionala HSB-föreningarna sköta betaltjänsterna för 
bostadsrättsföreningar som köper ekonomisk förvalt-
ning av HSB.

HSB Finansstöd AB har tillstånd för att bedriva 
betaltjänsten från Finansinspektionen.

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

KONCERNEN
MODER- 

FÖRENINGEN

Belopp vid årets ingång 236 894 236 411

Obeskattade reserver förändring 640 0

Andelskapital ökning/minskning 276 276

Årets resultat 18 798 16 016

Eget kapital vid årets utgång 256 608 252 703

F ÖR VA LT NINGSBE R ÄT T E L SE
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING ÅRET 2015– 2019, TKR

Moderföreningen 2015 2016 2017 2018 2019

Resultat före skatt 8 502 11 756 55 752* 14 034 16 113

Nettoomsättning 100 017 103 969 108 615 115 735 116 450

Balansomslutning 650 582 733 068 827 664 888 406 836 212

Eget kapital 154 879 166 840 222 208 236 411 252 703

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 53,86 % 51,17 % 56,95 % 61,29 % 63,53%

Soliditet, inkl. brf:s inlåning 23,97 % 22,91 % 27,04 % 26,68 % 30,22%

Koncernen 2015 2016 2017 2018 2019

Resultat före skatt 11 018 10 406 58 196* 3 632 19 335

Nettoomsättning 115 059 124 890 131 604 139 046 138 474

Balansomslutning 652 475 745 145 852 613 902 892 867 497

Eget kapital 169 367 180 874 239 931 243 595 256 608

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 58,11 % 53,16 % 57,60 % 59,04 % 59,81 %

Soliditet, inkl. brf:s inlåning 25,96 % 24,27 % 28,14 % 26,24 % 29,58 %

*efter återbäring
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Visar förändringen av eget kapital mellan åren.
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FÖRENINGENS RESULTAT  
OCH EKONOMISKA STÄLLNING
Föreningens resultat och ekonomiska 
ställning vid årets utgång framgår av 
resultat- och balansräkningar nedan. 

VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel: (tkr)

Balanserat resultat 213 683

Årets resultat 16 016

Summa fritt eget kapital 229 699

Styrelsen och verkställande  
direktören föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att; 

Till reservfonden avsätts 0

I ny räkning överförs 229 699

Summa 229 699

F ÖR VA LT NINGSBE R ÄT T E L SE
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RESULTATRÄKNING

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

BELOPP I KSEK Not 2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning 2 138 474 139 046 116 450 115 735

Kostnad för sålda tjänster -121 871 -131 551 -110 348 -116 768

Bruttoresultat 3,4 16 603 7 495 6 102 -1 033

Försäljningskostnader -948 – -948 -982

Administrationskostnader -19 773 -19 502 -17 774 -18 710

Övriga rörelseintäkter 2 250 1 761 2 250 2 522

Rörelseresultat -1 868 -10 246 -10 370 -18 203

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 5 – 1 399 – 14 058

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 5 21 755 13 258 21 755 13 258

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 093 377 3 467 376

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -1 625 -1 343 -1 625 -1 342

Resultat efter finansiella poster 19 355 3 445 13 227 8 147

Bokslutsdispositioner 8 – 187 821 187

Koncernbidrag 9 – – 2 065 5 699

Resultat före skatt 19 355 3 632 16 113 14 033

Skatt 10 -557 -212 -97 -227

ÅRETS RESULTAT 11 18 798 3 420 16 016 13 806
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BALANSRÄKNING
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KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

BELOPP I KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 12 1 496 2 052 1 496 2 052

1 496 2 052 1 496 2 052

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 341 893 345 178 77 983 77 877

Maskiner och inventarier 14 6 263 6 157 6 263 6 157

Pågående nyanläggningar 7 834 1 063 6 504 525

355 990 352 398 90 750 84 559

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 – – 42 319 42 319

Fordringar hos koncernföretag 16 – – 158 302 158 302

Andra långfristiga Värdepappersinnehav 17 130 491 130 511 130 490 130 510

Uppskjuten skattefordran 9 944 10 775 – –

Andra långfristiga fordringar 18 8 558 1 518 8 558 1 500

148 993 142 804 339 669 332 631

Summa anläggningstillgångar 506 479 497 254 431 915 419 242

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 20 354 22 704 20 354 22 668

Avräkning förvaltade företag 161 176 161 176

Fordringar hos koncernföretag – – 47 256 67 744

Skattefordringar 2 150 1 471 717 –

Övriga fordringar 1 916 2 705 286 1 163

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 3 707 2 424 3 478 1 937

28 288 29 480 72 252 93 688

Kortfristiga placeringar 254 699 242 985 254 699 242 985

Kassa och bank 78 031 133 173 77 346 132 491

Summa omsättningstillgångar 361 018 405 638 404 297 469 164

SUMMA TILLGÅNGAR 867 497 902 892 836 212 888 406
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BALANSRÄKNING

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

BELOPP I KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Andelskapital 12 341 12 066 12 342 12 066

Reservfond – – 10 662 10 662

Bundna reserver 10 662 11 335 – –

Balanserat resultat inkl årets resultat 233 605 213 493 – –

256 608 236 894 23 004 22 728

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust – – 213 683 199 877

Årets resultat – – 16 016 13 806

– – 229 699 213 683

Summa eget kapital 20 256 608 236 894 252 703 236 411

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfonder – – – 821

 – – – 821

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 28 711 28 982 2 678 2 581

28 711 28 982 2 678 2 581

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder till kreditinstitut 22 10 000 10 000 10 000 10 000

10 000 10 000 10 000 10 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 76 707 77 607 76 707 77 607

Avräkning förvaltade företag 23 438 424 501 628 438 424 501 629

Avräkning koncernföretag – – 2 131 15 357

Förskottsbetalda hyror 2 763 2 855 697 678

Leverantörsskulder 19 587 8 632 18 497 7 429

Skatteskulder 254 328 174 328

Övriga kortfristiga skulder 3 712 5 281 3 859 5 012

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 30 731 30 685 30 342 30 553

Summa kortfristiga skulder 572 178 627 016 570 831 638 593

Summa eget kapital och skulder 867 497 902 892 836 212 888 406
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KASSAFLÖDESANALYS

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

BELOPP I KSEK 2019 2018 2019 2018

Löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster 19 355 3 444 13 227 8 147

Erhållna koncernbidrag – – 2 065 5 699

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m. m. 8 745 7 042 4 315 3 018

Avskrivningar och nedskrivningar 28 100 10 486 19 607 16 864

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital 28 100 10 486 19 607 16 864

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning (-) / Minskning (+) av varulager och pågående arbeten – 13 103 – 13 103

Ökning (-) / Minskning (+) av hyres- och kundfordringar 2 350 1 471 2 314 2 073

Ökning (-) / Minskning (+) av övriga omsättningstillgångar -1 173 -900 19 089 -10 954

Ökning (-) / Minskning (+) av leverantörsskulder 10 955 -2 147 11 068 -1 392

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder -1 689 -17 474 -14 725 -16 757

Kassaflöde från den löpande verksamheten 38 543 4 539 37 353 2 937

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar -11 593 -6 384 -10 406 -4 783

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 493 311 493 311

Förvärv av finansiella tillgångar exkl andra långfristiga värdepapper -7 058 – -7 058 –

Förändringar i andra långfristiga värdepappersinnehav – -12 959 – -12 959

Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 158 -19 032 -16 971 -17 431

Finansieringsverksamheten

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar -63 190 65 585 -63 190 65 585

Förändring av andeslkapitalet 276 397 276 397

Amortering av låneskulder -899 -899 -899 -899

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -63 813 65 083 -63 813 65 083

ÅRETS KASSAFLÖDE -43 428 -43 428 -43 431 50 589

 

Likvida medel vid årets ingång 376 158 325 568 375 476 324 887

Likvida medel vid årets slut 332 730 376 158 332 045 375 476

F IN A NSIE L L A R A P P OR T E R
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NOTER 
MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

(Belopp i KSEK där ej annat anges)

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och för första året också enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-
visning (K3).

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaff-
ningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i 
balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 
fördelar som förknippade med tillgången sannolikt kommer  
att tillfalla företaget och anskaffningsvärdet kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt  
kan härledas till förvärvet av tillgången.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffnings-
värden och beräknad nyttjandeperiod. När en komponent i en 
anläggning byts ut, utrangeras eventuellt kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffnings-
värde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll 
redovisas som kostnader, förutom utgifter för underhåll som 
bedöms vara av väsentligt värde. I dessa fall aktiveras utgiften  
för underhållet som en anläggningstillgång och komponent-
avskrivning tillämpas.

Nyttjandeperiod
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-7 år
Immateriella tillgångar 5-10 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika 
nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. 
Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjande-
period bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera 
komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och 
ligger till grund för avskrivningen på byggander:
Stomme och grund 130 år
Stomkomplettering 60 år
Värme, sanitet 60 år
El   60 år
Inre ytskikt/vitvaror 52 år
Fasad 60 år
Fönster 60 år
Köksinredning 52 år
Yttertak 60 år
Ventilation 52 år
Hiss  52 år
Styr- övervakning 25 år
Restpost 52 år

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Fordringar 
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med 
eventuell nedskrivning.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar omfattar värdepappersinnehav med  
förfall kommande 12 månader.

Finansiella tillgångar 
Företagets värdepappersinnehav omfattar två portföljer.
Ränteportföljen som redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 
2012:1, de värderas till anskaffningsvärdet.
Aktieportföljen, till aktieportföljen räknas svenska och utländska 
direktägda aktier, värdepappersfonder samt strukturerade 
produkter med huvudsaklig exponering mot svenska och eller 
utländska aktiemarknader. Aktieportföljen värderas till verkligt 
värde per bokslutdagen enligt kapitel 12 BFNAR 2012:1.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt 
och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för inneva-
rande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte  
har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt 
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga 
temporära skillnader.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en 
legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse 
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Kassaflödesanalys
En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om räkenskapsårets 
förändringar av företagets likvida medel. Räkenskapsårets 
kassflöden ska hänföras till löpande verksamhet, investerings-
verksamhet eller finansieringsverksamhet. Vi tillämpar indirekt 
metod där nettoredovisning av in- och utbetalningar i den löpande 
verksamheten beräknas.

Intäkter
Koncern
Del av koncernens redovisade nettoomsättning avser hyres-
intäkter. Hyresintäkter aviseras i förskott och periodisering av 
hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som löper  
på perioden redovisas som intäkter.

Moderföretag
Del av moderföretagets redovisade nettoomsättning avser hyres- 
intäkter. Hyresintäkter aviseras i förskott och periodisering av hyror 
sker därför så att endast den del av hyrorna som löper på perioden 

NO T E R
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redovisas som intäkter. Resterande del av nettoomsättningen avser 
intäkter från förvaltningstjänster samt medlemsavgifter. Intäkterna 
faktureras både som förskott och i efterskott och periodisering av 
intäkter sker därför så att endast den del av intäktera som löp er  
på perioden redovisas som intäkter.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. 
Förvärvmetoden innebär att ett förvärv betraktas som en transak- 
tion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets 
tillgångar och skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas 
i koncernredovisningen det förvärvade dotterföretagets resultat, 
tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill. 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretage direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har ett 
bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella 
styrningen.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med 
tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egna 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelse-
förvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen 
fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvs-
tidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna 
skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncern-
redovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan 
företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealise-
rade vinster elimineras i sin helhet.

I koncernen ingår förutom moderföretaget:
Det helägda dotterbolaget Erax Service AB org.nr. 556434-7978. 
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och 
därmed förenlig verksamhet.
År 2008 bildades Fagerlidsvägen Holding AB org.nr 556764-
8299. Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier 
och därmed förenlig verksamhet.
Fagerlidsvägen Mark AB org.nr 556767-1614 som ägdes av 
Fagerlidsvägen Holing AB, såldes i maj 2012.
År 2011 bildades Östliden i Tullinge Holding AB org.nr 556848-
8364. Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier 
och därmed förenlig verksamhet. Östliden Mark AB org.nr 
556851-7527 som ägdes av Östliden i Tullinge Holding AB, har 
sålts med tillträde i maj 2013. Den 5 december 2014 förvärvade 
Östliden I Tullinge Holding AB, U & P Bostäder i Nynäs AB  
org.nr 556940-2950. Bolaget såldes 1 april 2015.
Bolagen Fastighets AB Sågstuvägen 4 samt Fastighets AB 
Forelltorget 2, överläts under 2010 till Erax service AB av 
moderföreningen. Fastighets AB Sågstuvägen 4 innehåller  
166 hyresrätter i Huddinge och Fastighets AB Forelltorget  
2 41 hyresrätter i Huddinge centrum
Den 1 april 2016 förvärvades Visbyvägen AB org nr 559031-2632. 
Fastighets AB Båset org nr
556493-6416 innehåller 77 hyresrätter i Hemse och Roma på 
Gotland. Bolaget ägs av Visbyvägen AB. Skörden AB org nr 
556333-0983 innehåller 16 hyresrätter i Katthammarsvik på 
Gotland. Bolaget ägs av Visbyvägen AB. Länstrio AB org nr 
556384-8984 innehåller 6 hyresrätter i Visby på Gotland.
Bolaget ägs av Visbyvägen AB. Blåanden AB org nr 556298-
6595 innehåller 6 hyresrätter och 4 lokaler i Hemse på Gotland. 
Bolaget ägs av Visbyvägen.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en boksluts-
disposition i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbi-
draget har påverkat företagets aktuella skatt.

Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsled-
ningen och styrelse gör antaganden om framtiden och andra 
viktiga källor till osäkerhet i uppskattningarna på balansdagen 
som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av de 
redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs 
också bedömningar som har betydande effekt på de redovisade 
beloppen i denna årsredovisning. Uppskattningar och bedöm-
ningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som 
under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av 
dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att 
fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte 
framgår tydligt från andra källor. Uppskattningar och bedömning-
ar ses över årligen. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skatteford-
ringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida perioder. 
Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden 
och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser 
som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade 
tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningar inkluderar även att skattelagar kommer att vara 
oförändrade samt att gällande regler för utnyttjande av förlust-
avdrag inte kommer att ändras. Vid beräkning av upp skjuten skatt 
har skattesats 21,4 % använts.

Medelantalet anställda
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019 2018 2019 2018

Totalt antal anställda 99 97 99 97

Varav män 50 50 54 50

Sjukfrånvaro, % MODERFÖRENINGEN

2019 2018

Korttidsfrånvaro 2,11 2,12

Långtidsfrånvaro 2,06 2,80

Summa 4,17 4,92

Kvinnor 2,65 2,85

Män 1,51 2,07

29 år och yngre 0,27 0,18

30 – 49 år 1,61 2,51

Äldre än 50 år 2,29 2,23

NO T E R
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,  
inklusive pensionskostnader

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019 2018 2019 2018

Styrelse och VD 2 713 2 517 2 713 2 517

Övriga anställda 43 539 40 800 43 539 40 800

Summa 46 252 43 317 46 252 43 317

Sociala kostnader 21 064 20 611 21 064 20 611

varav pensionskostnader1) 4 144 6 259 4 144 6 259

1)  Av moderföreningens pensionskostnader avser 429 tkr (fg år 418 tkr)  
styrelse och VD. 

Företagets pensionslösning för tjänstemän är enligt kollektiv- 
avtal och i stiftelseform som förvaltas av Folksam.

Förmåner till ledande befattningshavare
För VD i HSB Södertörn ek. för. gäller att vid anställningens 
upp hörande på initiativ av företaget utgår 24 månaders lön i 
avgångsersättning.

Pensionsavsättning görs med 30% av utgående lön.

Några förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner 
till nuvarande eller tidigare styrelseledamöter och deras supple-
anter samt till nuvarande och tidigare VD förekommer ej.

NOT 2 NETTOOMSÄTTNING

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019 2018 2019 2018

Egna fastigheter 40 532 38 385 11 468 9 495

Förvaltning administrativ 50 268 47 540 53 956 48 463

Förvaltning skötsel 33 821 39 763 37 420 41 178

Medlemsavgifter 7 493 7 366 7 493 7 366

Övriga intäkter 6 360 5 992 6 113 9 233

Nettoomsättning 138 474 139 046 116 450 115 735

NOT 3  ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019 2018 2019 2018

Revisionsuppdrag 200 285 200 285

Summa 200 285 200 285

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen  
och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 
företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

NOT 4   AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA  
OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019 2018 2019 2018

Avskrivningar fördelas på:     

Kostnad för sålda tjänster 6 792 6 621 3 340 3 201

Administrativa kostnader 1 199 1 168 589 565

Summa 7 991 7 789 3 929 3 766

NOT 5  RESULTAT FRÅN FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019 2018 2019 2018

Utdelning aktier och  
andelar i koncernföretag – – – 14 058

Vinst försäljning  
dotterföretag – 1 399 – –

Utdelning aktier och  
andelar i andra företag 13 576 13 258 13 576 13 258

Resultat vid försäljning  
av värdepapper och andra  
långfristiga fordringar 8 179 – 8 179 –

Summa 21 755 14 657 21 755 27 316

NOT 6 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019 2018 2019 2018

Ränteintäkter,  
koncernföretag – – 2 375 –

Ränteintäkter, övriga 1 071 -13 1 071 -14

Avgäld 22 390 21 390

Summa 1 093 377 3 467 376

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019 2018 2019 2018

Räntekostnader, övriga 1 625 1 343 1 625 1 343

Summa 1 625 1 343 1 625 1 343

NOT 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER, ÖVRIGA

MODERFÖRENINGEN

2019 2018

Periodiseringsfond, årets återföring 821 187

Summa 821 187

NO T E R
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NOT 9  KONCERNBIDRAG

MODERFÖRENINGEN

2019 2018

Erax Service AB, 556434-7978 330 2 500

Visbyvägen AB, 559031-2632 1 735 1 800

Östliden i Tullinge Holding AB, 556848-8364 – 658

Fagerlidsvägen Holding AB, 556764-8299 – 741

Summa 2 065 5 699

NOT 11  FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

 MODERFÖRENINGEN

  2019 2018

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:    

Balanserat reultat 213 684 199 878

Årets resultat 16 016 13 806

Summa   229 700 213 684

Överförs i ny räkning   229 700 213 684

NOT 12  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:     

Vid årets början 8 641 8 641 8 641 8 641

Summa 8 641 8 641 8 641 8 641

Ackumulerade avskrivningar:

Vid årets början -6 589 -6 004 -6 589 -6 004

Årets avskrivning -556 -585 -556 -585

 Summa -7 145 -6 589 -7 145 -6 589

Redovisat värde vid årets slut 1 496 2 052 1 496 2 052

NO T E R

NOT 10  SKATT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019 2018 2019 2018

Aktuell skatt 24 – – –

Uppskjuten skatt 533 212 97 227

Summa 557 212 97 227
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NOT 13  BYGGNADER OCH MARK

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 306 153 304 363 81 631 80 751

Nyanskaffning – 1 832 – 880

Årets försäljningar/utrangeringar – -42 – –

Vid årets slut 306 153 306 153 81 631 81 631

Mark

Ingående anskaffningsvärde 75 786 75 786 8 204 8 204

Nyanskaffning – – – –

Årets försäljningar/utrangeringar – – – –

Vid årets slut 75 786 75 786 8 204 8 204

Förbättring på fastighet

Ingående anskaffningsvärde 13 249 12 993 9 538 9 532

Nyanskaffning 2 454 850 2 454 600

Årets försäljningar/utrangeringar -8 258 -594 -8 258 -594

Vid årets slut 7 445 13 249 3 734 9 538

Ackumulerade avkrivningar:     

Ingående avskrivningar -50 010 -45 286 -21 496 -20 714

Återföring avskrivning, försäljningar/utrangeringar 7 373 635 7 373 594

Årets avskrivningar byggnader -4 322 -4 917 -1 130 -1 109

Årets avskrivningar övrigt -532 -442 -333 -267

Vid årets slut -47 491 -50 010 -15 586 -21 496

Redovisat värde vid årets slut 341 893 345 178 77 983 77 877

Taxeringsvärde byggnader: 231 829 194 029 71 929 61 913

Taxeringsvärde mark: 85 922 70 214 19 918 16 069

Summa 317 751 264 243 91 847 77 982

En värdering har gjorts av koncernens fastigheter av en extern 
värderingingsman i februari 2020. Värdeindikationen visar ett 
bedömt marknadsvärde om 178 mkr för fastigheterna i moder-
föreningen samt 430,8 mkr för fastigheterna i dotterbolagen. 
Totalt för samtliga fastigheter i koncernen, 608,8 mkr.  
      
Fastigheter i moderföreningen: 
Slätten 2, Botkyrka kommun
Polstjärnan, Botkyrka kommun
Kronan 3, Nynäshamn kommun
Fyren 30, Nynäshamn kommun

Fastigheter i dotterföretagen: 
Forellen 6, Huddinge kommun
Ladan 2 och Traktorn 1, Huddinge kommun
Hemse, Flugsnapparen1, Kajan 11 samt Vakteln 1,  
Gotlands kommun
Roma Kloster 1:20, Gotlands kommun
Östergarn Ganne 1:25, Gotlands kommun
Visby Berget 18, Gotlands kommun
Hemse Anden 11 och Anden 12, Gotlands kommun

NO T E R
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NOT 14  MASKINER OCH INVENTARIER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 19 749 18 250 19 749 18 250

Nyanskaffningar 2 171 2 844 2 171 2 844

Årets försäljningar/utrangeringar -4 087 -1 345 -4 087 -1 345

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 833 19 749 17 833 19 749

Ingående avskrivningar -13 592 -12 484 -13 592 -12 484

Återföring avskrivning försäljning/utrangering 3 932 766 3 932 766

Årets avskrivningar -1 910 -1 874 -1 910 -1 874

 -11 570 -13 592 -11 570 -13 592

Redovisat värde vid årets slut 6 263 6 157 6 263 6 157

NOT 15  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERFÖRENINGEN

2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 42 319 42 319

Redovisat värde vid årets slut 42 319 42 319

Specifisering av moderföreningens och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag Org. Nummer
Antal  

andelar
Kapital- 
andel %

Bokfört  
värde

Eget  
kapital Resultat

Erax Service AB 556434-7978 20 100 200 678 1

Fagerlidsvägen Holding AB 556764-8299 1 000 100 100 107 –

Östliden i Tullinge Holiding AB 556848-8364 500 100 50 51 –

Visbyvägen AB 559031-2632 50 000 100 41 969 48 -1

Fastighets AB Forelltorget 2 55642-3793 1 000 100 – 2 402 4

Fastighets AB Sågstuvägen 4 556642-4197 1 000 100 – 16 255 5 470

Fastighets AB Båset 556493-6416 1 000 100 – 937 100

Skörden AB 556333-0983 1 000 100 – 272 16

Länstrio AB 556384-8984 1 500 100 – 558 44

Blåanden AB 556298-6595 1 000 100 – 428 -184

42 319

NO T E R
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NOT 16  FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG

MODERFÖRENINGEN

2019-12-31 2018-12-31

Fordringar koncernföretag

Erax Service AB, 556434-7978 130 593 130 593

Visbyvägen AB, 559031-2632 27 709 27 709

Redovisat värde vid årets slut 158 302 158 302

NOT 17  ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

HSB Riksförbund 60 616 60 616 60 616 60 616

Bostadsrätter i Brf Paradisbacken 6 085 6 085 6 085 6 085

HSB Bostad AB 63 766 63 766 63 766 63 766

Olika mindre innehav 24 44 23 43

Redovisat värde vid årets slut 130 491 130 511 130 490 130 510

NOT 18  ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Förskott avseende immateriell anläggningstillgång 7 058 – 7 058 –

Ändra långfristiga fordringar 1 500 1 518 1 500 1 500

Redovisat värde vid årets slut 8 558 1 518 8 558 1 500

NOT 19  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Hyresutgifter 1 031 901 1 031 893

Försäkringspremier 513 458 406 356

Kabet-TV 68 89 30 52

Inkomsträntor 37 66 37 66

Förskottsbetalning avtal förvaltning 172 – 88 –

Övriga poster 1 886 910 1 886 570

Summa 3 707 2 424 3 478 1 937

NO T E R
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NOT 20  EGET KAPITAL

BUNDET KAPITAL FRITT KAPITAL

Koncernen Andelskapital
Bundna  

reserver
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 12 066 11 335 210 073 3 420 236 894

Vinstdisposition – 3 420 -3 420 –

Obeskattade reserver förändring -673 1 313 – 640

Andelskapital, ökning/minskning under året 276 276

Årets resultat 18 798 18 798

Belopp vid årets utgång 12 342 10 662 214 806 18 798 256 608

BUNDET KAPITAL FRITT KAPITAL

Moderföreningen Andelskapital
Reserv- 

fond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 12 066 10 662 199 877 13 806 236 411

Vinstdisposition – 13 806 -13 806 –

Andelskapital, ökning/minskning under året 276 276

Årets resultat 16 016 16 016

Belopp vid årets utgång 12 342 10 662 213 683 16 016 252 703

NOT 21  PERIODISERINGSFONDER

MODERFÖRENINGEN

  2019-12-31 2018-12-31

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014   – 821

Summa   – 821

NOT 22  SKULDER TILL KREDITINSTITUT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Swedbank 75 462 76 238 75 462 76 238

Stadshypotek 11 245 11 369 11 245 11 369

Summa 86 707 87 607 86 707 87 607

varav kortfristig del -76 707 -77 607 -76 707 -77 607

Summa 10 000 10 000 10 000 10 000

Om fem år beräknas skulder till kreditinstitut uppgå till 82 211 tkr.

MODERFÖRENINGEN

Ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31

Uttagna pantbrev varav:

Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut   150 774 150 774

Eget förvar   104 206 104 206
  

NO T E R
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NOT 23  AVRÄKNING FÖRVALTADE FÖRETAG

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Avräkningsskulder förvaltade företag 361 859 440 854 361 859 440 854

Bunden inlåning förvaltade företag 76 565 60 774 76 565 60 775

Summa 438 424 501 628 438 424 501 629

NOT 24 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Semesterlöner 6 501 5 672 6 501 5 672

Sociala avgifter 2 043 3 097 2 043 3 097

Räntekostnader 102 86 102 86

Beräknat arbete för revision 200 190 200 190

IT-kostnader 345 463 345 463

Förskottsfakturerade avtalsintäkter 15 405 15 286 15 405 15 286

Övriga poster 6 135 5 891 5 746 5 759

Summa 30 731 30 685 30 342 30 553

NOT 25  EVENTUALFÖRPLIKTELSER

 MODERFÖRENINGEN

Ansvarsförbindelser   2019-12-31 2018-12-31

2 % av pensionsskuld hos Folksam   1 095 1 032

Säkerhet för inbetalade insatser med garanti hos Länstyrelsen   9 992 6 030

Fastigo, (Fastighets. arbetsgivarorganisation)   876 855

Summa   11 963 7 917

NO T E R
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Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens
allmänna råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat 
samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen 
står inför.

STYRELSENS UNDERSKRIFTER

Liselotte Herrlander
Auktoriserad revisor

Av föreningen vald revisor

Stockholm den 23 mars 2020

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 23 mars 2020.

Jonte Söderström  
Ordförande

Staffan Paulusson Per Kregert Kristin Ritter

Inger Andersson Marie Sandqvist Maria Thöyrä

Ulf Tapper
Verkställande direktör

Jan Perdahl Sophie Skytt 
Unionen

Leif Aura 
Fastighetsanställda

S T Y RE L SE NS UNDE R SK RIF T E R
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen för HSB Södertörn ek för för  
år 2019. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 
14– 34 i den publicerade versionen av detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 
den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.  
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt lnternational Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande 
till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och verkställande direktören som  
har ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen består av information om verksam-
heten på sidorna 2 –13 i den publicerade versionen av 
detta dokument (men innefattar inte årsredovisningen 
och koncernredovisningen och min revisionsberättelse 
avseende denna) och föreningsstyrningsrapporten 
som presenteras separat.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och jag 
gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna 
andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap 
jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts  
avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, 
är jag skyldiga att rapportera detta. Jag har inget att 
rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll  
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en  
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till-
lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Till föreningsstämman i HSB Södertörn ekonomisk förening, organisationsnummer 769601-3775

RE V ISIONSBE R ÄT T E L SE
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REVISORNS ANSVAR
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som  
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en  
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå 
på grund av oegentligheter eller misstag och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag  
professionellt omdöme och har en professionellt  
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och  
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,  
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

• skaffar oss en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i  
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevise n, om huruvida det finns någon väsentlig  
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 

föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.  
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig  
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp-
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och  
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt  
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR,  
ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR

UTTALANDEN
Utöver min revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har jag även utfört en revision av  
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning  
för HSB Södertörn ek för för år 2019 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar  
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

GRUND FÖR UTTALANDEN
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i  
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhål-
lande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

RE V ISIONSBE R ÄT T E L SE
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Liselotte Herrlander 

Auktoriserad revisor

Producerad av HSB Södertörn 2020

Grafisk form: Lotta Klöverbäck

Foto: HSBs bildbank

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till  
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av föreningens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställ-
ning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation 
och förvaltningen av föreningens angelägenheter. 
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
föreningens ekonomiska situation och att tillse att  
föreningens organisation är utformad så att bok-
föringen, medelsförvaltningen och föreningens  
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på  
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören  
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens 
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bok-
föring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryg-
gande sätt.

REVISORNS ANSVAR
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot föreningen, eller

• på något annat sätt handlat i strid med lagen om 
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller 
stadgarna.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-
tioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed 
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av 
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen 
om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är 
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder jag professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revi-
sionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust  
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångs- 
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag  
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Jag går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta  
för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för  
mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust har jag  
granskat om förslaget är förenligt med lagen om  
ekonomiska föreningar.

Malmö den 23 mars 2020

RE V ISIONSBE R ÄT T E L SE
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