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VD har orDet

TUSEN TACK FÖR TOLV INTRESSANTA 
OCH HÄNDELSERIKA ÅR

Det här bli mitt sista vd-ord i 
en årsredovisning för HSB 

Värmland. Redan vid 
årsskiftet lämnade jag 
det operativa arbetet, 
efter att ha levt och 
andats HSB under 
dygnets alla timmar i 
många år. Ett sådant 

skifte ger anledning till 
reflektion och tillbaka-

blick.

Det har varit tolv intressanta 
och händelserika år. Tillsammans har vi genomfört en 
omdaning av HSB Värmland, där allas förmåga att bidra 
och göra sitt bästa varit bärande.  Vi har skapat förutsätt-
ningar att vara en synlig aktör på bostadsmarknaden och 
har nu en markreserv som ger möjlighet till kontinuitet i 
nyproduktionen framöver. Detta är viktigt för Värmlands 
utveckling och för våra medlemmar och ägare.

Ett annat skeende som är värt att nämna är samlokali-
seringen av Karlstad-verksamheten. Vi gick från att ha 
fem olika personalrum runt om i Karlstad till att samla 
samtliga medarbetare i ett gemensamt hus. Den föränd-
ringen var inte helt populär hos alla inledningsvis, men 
den långsiktiga nyttan av att kunna mötas spontan mellan 
avdelningarna i vardagen och att äga våra verksamhetslo-
kaler kan inte överskattas. 

En annan förändring som inte är lika direkt och konkret, 
utan mer en långsam process, är att gå från att förvalta 
bostäder till att också ha fokus på att utveckla. På HSB 
Värmland finns numer olika kompetenser som jobbar 
med fastighetsutveckling och vi har också en nod av kom-

När du läser de här raderna har säkerligen vinter övergått till ordentlig vår. Ja, i den mån de mörka månaderna 
som passerat ens kan kallas för vinter. Annorlunda har det i alla fall varit. Blåsippor och känslan av vår redan i 
februari.  

Lillängshamnen Hammarö hösten 2019.

petens inom energieffektivisering med syfte att minska 
klimatpåverkan och att kapa energikostnader hos våra 
medlemmar och kunder. 

Det är särskilt glädjande att även den del av verksamheten 
som består av yttre och inre skötsel, det som går under 
benämningen Fastighetsservice, också har utvecklats till 
att fokusera mer på utveckling och förädling av boende-
miljöerna.

Under 2019 var det byggstart av HSB Brf Vänerblick i 
Skoghall. Det är ett projekt som vi genomför i egen regi, 
vilket varit utvecklande för vår egen organisation. De som 
önskat, har kunnat följa framväxten av de trevliga lägen-
heterna med radhuskänsla på nära håll.

Vi har under året också haft säljstart av de första bostä-
derna på det helt nya området Östra Jakobsberg. Trots 
vetskapen om att det är fina lägenheter och ett fantastiskt 
läge med både närhet till centrum och i direkt anslutning 
till ett härligt naturområde, finns alltid en liten osäkerhet 
om hur stor efterfrågan kommer att bli. Men den lilla osä-
kerheten sköljdes kvickt bort när vi fick en rekordartad 
säljstart! Jag är övertygad om att detta är inledningen på 
ett nytt populärt bostadsområde som tillför Karlstad och 
Värmland nya värden.

Jag vill nu avsluta med att tacka Medlemmar, Kunder, 
Samarbetspartners och alla verksamma i HSB Värmland 
för ett gott samarbete och önskar er all lycka till i fortsätt-
ning. HSB kommer alltid ha en särskild plats i mitt hjärta!

annette Björkman, VD hSB Värmland
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orDFÖraNDe har orDet

RUSTADE FÖR 20-TALETS 
UTMANINGAR
Först av allt ett stort tack till alla medarbetare för ett bra arbete under året!
Förvaltningen visar en glädjande resultatförbättring under året. Såväl energiverksamheten som 
fastighetsservice har förbättrat sitt ekonomiska utfall. 

En huvuduppgift för de 
kommande åren är att 

fortsätta konsolidering 
av volymen inom den 
snabbväxande  ener-
gidelen och resultat-
förbättringen av hela 
verksamheten. 
Den långsiktiga 

satsningen att skapa 
en stabil projektportfölj 

för nyproduktion har gett 
ett positivt resultat. Under 

året startades brf Vänerblick 
i Skoghall Hammarö, vilken färdigställs under hösten 
detta år. I den nya stadsdelen Östra Jakobsberg i Karlstad 
startas den första etappen under våren 2020. Här finns 
byggrätter för kontinuerlig nyproduktion under ett antal 
år framåt. Under de kommande åren är det viktigt att 
fortsätta satsningen att ha tillgång till mark och byggrätter 
i intressanta lägen. Ett strategiskt mål för hela förvaltning-
en ska även vara att komplettera nuvarande verksamhet 
med förvärv eller nyetableringar.

Inför de kommande åren behöver arbetssätt och kund- 
och medarbetardialog anpassas och utvecklas genom ett 
effektivt nyttjande av digital teknik. Ett stort grundläggan-
de arbete för att anpassa och utveckla arbetssättet till de 
framtida behoven genomförs nu i hela HSB. Organisatio-
nen på nationell nivå har av detta skäl förstärkts genom 
etablering av dotterbolagen Affärsstöd och Finansstöd. 
En viktig uppgift för ledning och styrelse i framtiden är 
att delta aktivt i det svåra och mycket viktiga arbetet att 
harmonisera systemstruktur och arbetssätt för att förbätt-
ra effektiviteten i hela HSB.

Utvecklingen av den tekniska och ekonomiska förvalt-
ningen kännetecknas generellt av ökad konkurrens 
och ökad specialisering. Digitaliseringen medför å ena 
sidan en snabb omvandling för de etablerade tjänsterna. 
Samtidigt utvecklas nya specialiserade tjänster med ökat 
kunskapsinnehåll. Utmaningar framöver innebär att vara 
framgångsrik i båda avseendena. En viktig förutsättning 
för all förvaltning är att skapa större bas för verksamheten 
genom samgåenden och strategiska allianser. Här är den 
lokala initiativförmågan avgörande. Satsningen inom 
energiteknik som från starten i början av  2010-talet vuxit 
till vår största verksamhet och till en ledande position på 
nationell nivå är ett viktigt exempel på detta vilken behö-
ver följas upp inom nya områden i hela organisationen.   
Hållbarhetsarbete är en grundläggande förutsättning i 
hela vår verksamhet. Här har det samarbete som inletts 
med HSB Kristinehamn en mycket viktig roll. Verksam-
hetsplanerna koordineras, utbildningar och dialog om 
klimat- och hållbarhetsfrågor kommer att genomföras 
för att stimulera utvecklingen av hållbara tjänster. HSB 
ledamotens roll för att tillförsäkra kvalitet i styrelsearbetet 
kommer fortsatt att vara en viktig trygghetsfaktor för med-
lemmarna i våra bostadsrättsföreningar.  

tore olsson, ordförande hSB Värmland
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Det hÄr Är hSB

VI ÄR KOOPERATIONEN FÖR 
FRAMTIDENS BOENDE
HSB Värmland är en del av Sveriges största bostadskooperation. Vi är en ekonomisk förening och de som
är medlemmar hos oss är delägare och har rätt att påverka verksamheten. Vi erbjuder förvaltnings tjänster 
och bostäder till våra medlemmar men även andra fastighetsägare och privatpersoner är välkomna som 
kunder.

Vi Vill Skapa Det goDa BoeNDet
HSB är en medlemsägd organisation och Sveriges största
bostadskooperation. Vårt uppdrag är att i samverkan med
våra medlemmar skapa det goda boendet. Avkastningen
är inte målet för oss utan bara medlet för att kunna
fullgöra vårt uppdrag. Vår vision är att vara den aktör som
har det bästa anseendet när det gäller boendet.

Våra kÄrNVÄrDeriNgar
Våra kärnvärderingar är Engagemang, Trygghet, Hållbarhet,
Omtanke och Samverkan, ETHOS.

Stark DemokratiSk orgaNiSatioN
Styrkan i HSBs organisation ligger i att kombinera lokalt
självbestämmande med en demokratisk samverkan i tre
led. De tre leden är bostadsrättsföreningen, HSB före-
ningen och HSB Riksförbund. Din bostadsrättsförening
är med och påverkar din regionala HSB-förening. Och
din regionala HSB-förening är med och påverkar HSBs
riksförbund.

HSB har totalt ca. 660 000 medlemmar, HSB Värmland
ca. 9 500. Den som är bostadsrättshavare är medlem i
någon av landets ca. 3 900 bostadsrättsföreningar, (HSB 

Värmland 106 föreningar). Bosparare, bostadsrättshavare
och bostadsrättsföreningar är medlemmar i någon
av landets 30 regionala HSB-föreningar varav HSB Värm-
land är en. HSB-föreningarna är i sin tur medlemmar i
HSB Riksförbund.

För att påverka verksamheten i en bostadsrättsförening
kan medlemmarna skicka motioner till föreningsstämman
och sedan vara med och besluta. Medlemmarna väljer 
även representanter till regionala HSB-föreningens
stämma. HSB-föreningen kallar dessa representanter till
sin stämma för att bl.a välja den styrelse som skall svara
för verksamheten regionalt. Även här kan medlemmarna
påverka verksamheten genom att skicka in motioner. Slut-
ligen kallas de representanter som den regionala HSBför-
eningen utsett till HSB Riksförbunds stämma

Våra kuNDer och tjÄNSter
HSB bostadsrättsföreningar, privata bostadsrättsförening-
ar, kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare
anlitar oss för många olika fastighetstjänster av ekono-
misk, administrativ och teknisk karaktär. Det innebär att
vi sköter avisering av månadsavgifter, löpande bokföring,
upprättar förslag till budget och årsredovisning, sköter
fastigheternas tekniska funktioner och förbrukning av
energi samt håller rent och snyggt. Vi utbildar bostads-
rättsföreningarnas styrelser i bl a juridik, ekonomi, miljö
och tekniska förvaltningsfrågor. Vi lämnar juridisk och
ekonomisk rådgivning samt biträder med byggledare vid

om-, till- och nybyggnationer. Vi strävar också efter att
vara en aktiv part i samhället genom miljöhänsyn i förvalt-
ning och vid nyproduktion för att skapa hållbarhet. HSB
erbjuder inte bara ett boende utan även en fysisk, ekono-
misk och social trygghet.
Vi på HSB påverkar och är med och tar samhällsansvar.
Med ambitionen att påverka politiker och beslutsfattare
satsar vi stor energi på att vi ska öka byggandet, förbättra
möjligheterna att bospara, minska bostädernas klimatpå-
verkan och utveckla framtidens boende.

gemeNSamma StYrDokumeNt
För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det
ger att verka under samma varumärke, finns tre gemen-
samma styrdokument inom HSB:

– HSBs kompass – vägen mot det goda boendet
– HSBs kod för föreningsstyrning
– HSBs varumärkesriktlinjer
Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna,

våra kärnvärderingar ETHOS och fungerar som ett verk-
tyg för lärande, utveckling och föreningsstyrning inom 
HSB.

hSBs kompass – vägen mot det goda boendet
Kompassen innehåller vision, uppdrag och strategier med
övergripande nyckeltal som underlättar för HSB-förening-
arna att samverka och lära av varandras goda exempel.

 
hSBs kod för föreningsstyrning
Koden innehåller bland annat stöd till styrelse och valbe-
redning samt medlemmars rätt till insyn och inflytande.
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 så önskar
ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka.

Koden ska också bidra till att HSB styrs på ett för med-
lemmarna så effektivt sätt som möjligt.

hSBs varumärkesriktlinjer
Riktlinjer och stöd för att HSB-organisationen ska vårda,
utveckla och använda det gemensamma varumärket på ett
effektivt och korrekt sätt.
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aDmiNiStratiV FÖrValtNiNg

Under 2018 handlade mycket om digitalisering och mer avancerad rådgivning än tidigare. Utvecklingen och 
implementeringen av nya digitala tjänster har blivit än mer påtaglig under 2019. 
Efterfrågan bland våra kunder på lösningar som förenklar deras arbete har växt påtagligt det senaste året.

maud Nirhammar, chef administrativ förvaltning

Efterfrågan på digitala lösningar har ökat och i princip 
alla brf vi har som kunder har digital hantering av sin 
ekonomi.  De nya tjänsterna gör ekonomin mer transpa-
rent. De som sitter i en styrelse kan klicka sig runt och 
enkelt se alla siffror vilket gör att det är lättare att ställa 

frågor till våra medarbetare. Våra ekono-
mer jobbar därför mer rådgivande 

när det kommer till viktiga beslut 
för föreningen. För de som kom-
mer nya in i en styrelse medför 
de nya tjänsterna och den ökade 
transparensen att det är lättare 

att komma in i hur ekonomin 
fungerar i en bostadsrättsförening. 

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ 
DIGITALISERADE TjÄNSTER

placering med färre klick för användaren. Plattformen 
ska vara stöd för den som sitter i en brf styrelse men även 
platsen dit boende vänder sig för att både kommunicera 
inom bostadsrättsföreningen och med HSB. Lansering-
en genomfördes utan större problem och uppskattas av 
många av våra medlemmar.

mera råDgiVNiNg uNDer 2020
Många av våra medlemmar står inför relativt stora inves-
teringar på grund av åldern på deras fastigheter. HSBs 
förvaltare och ekonomer har stor erfarenhet och kan 
tillsammans bidra med de råd och den kompetens våra 
kunder behöver för att göra rätt sak vid rätt tillfälle till 
rätt kostnad. När vi samverkar har vi möjlighet att utveck-
la spetskompetenser och dra nytta av varandra. Detta 
skapar bättre lösningar för våra medlemmar. Vi ser också 
ett behov av med hänsyn till de nya avskrivnings-reglerna. 
Större delen av våra föreningar använder K2 och behöver 
rådgivning när det är dags att byta till regelverket för K3. 

tjÄNSter ÄVeN relateraDe till hållBarhet
Överlåtelser, redovisningar, avier och attesteringar av 
fakturor har digitaliserats för att hjälpa föreningarna och 
styrelserna till en enklare vardag. Allt fler föreningar har 
installerat IMD, individuell mätning och debitering, för 
att få ner sin energiförbrukning. Under det gångna året 
har också flera föreningar installerat solceller för egen-
producerad energi. Genom åtgärder som dessa syns våra 
föreningars hållbarhetsarbete tydligare även inom admi-
nistrativ förvaltning. En utveckling som känns naturlig 
och väldigt positiv. 

mitt hSB - Vår NYa plattForm FÖr 
kommuNikatioN
Under senare delen av 2019 lanserade vi Mitt HSB för 
våra medlemmar. Mitt HSB har en helt ny struktur, med 
nya funktioner och nytt innehåll.  Alla digitala tjänster 
som tidigare var tillgängliga via Portalen finns nu i ett nytt 
gränssnitt i Mitt HSB. Allt har en mer naturlig, relevant 



Årsredovisning HsB värmland 201912 13Årsredovisning HsB värmland 2019

tekNiSk FÖrValtNiNg

UNIK KOMPETENS FÖR EN 
HÅLLBAR FÖRVALTNING
HSB Värmland har under året oförtrutet arbetat vidare med att skapa förutsättningar för våra kunder och 
medlemmar att nå en långsiktigt hållbar förvaltning av sina bostadsrättsföreningar och fastigheter. Vi har 
möjlighet att ge de bästa råden till våra kunder genom att vi kopplar ihop den unika kompetens vi besitter 
inom ekonomiska, tekniska och sociala fastighets- och boendefrågor.  

per Wikstrand

Alltför ofta ser vi tyvärr fortfarande föreningar som satsar 
på lösningar som inte är helt genomtänkta, inte gjorda 

med rätt produkter, eller i rätt kombina-
tioner och på så vis blir inte heller 

energi- och miljöutfallet vad det 
skulle kunna blivit. Vi hoppas att 
vi genom vårt arbete kan fort-
sätta att öka förståelsen för hur 
viktigt det är ta rätt beslut på 

rätt grund för att nå en långsik-
tigt hållbar utveckling.

Något som har exploderat under 2019 är förståelsen 
för att tex solceller, oavsett bidrag, är en mycket säker 
investering och en absolut nödvändighet om vi regionalt, 
nationellt och globalt ska klara miljömålen. Det känns 
mycket bra att en stor del av  våra kunder och medlem-
mar har kommit till insikt och nu på allvar tar tag i den 
här typen av frågor. 2019 var ett trend-
brott åt det rätta hållet. 

aVDelNiNg FaStighetS-
utVeckliNg 
Bara ett år efter att avdelning Fastig-
hetsutveckling skapades ser vi att sats-
ningen på förvaltare och förvaltarav-
tal har gett resultat. Samtliga av HSB 
Värmlands befintliga vicevärdsavtal 
som kunde omförhandlas fick nya 
förslag om förvaltaravtal och gick in 
i sådana avtal under 2019. 

Efter att förvaltaravtalet presen-
terades för första gången hösten 

2014 tecknades det första avtalet med Brf Hugin på våren 
2015, vid utgången av 2019 har vi 33 förvaltaravtal inom 
avdelningen och antalet stiger hela tiden.

Sex bostadsrättsföreningar som tidigare haft annan 
vicevärd än HSB Värmland har också tecknat förvaltarav-
tal under året och nu finns vi i Karlstad, Skoghall, Grums, 
Säffle, Arvika, Munkfors och Hagfors.

Satsningen på det digitala verktyget Underhållsplan 
Online för att möta kundernas önskan om mer insyn i 
sina underhållsplaner har fallit ut väl. Vi har haft visnings-
kvällar på temat Underhållsplan Online under vårvintern 
och enskilda visningar med föreningarnas styrelser har 
även ägt rum. Känslan är att många nu kan se nyttan med 
underhållsplanen då man på egen hand kan ta fram de 
rapporter man behöver, göra ändringar o återrapportera 
utfört underhåll på ett smidigt vis. Att ändringarna är 
rimliga dubbelkollas via förvaltarna som får en signal att 
något hänt i underhållsplanen, tittar över ändringarna 
och attesterar den. För en ny styrelsemedlem blir det 
mycket lättare att sätta sig in i föreningens underhållsbe-
hov via Underhållsplan Online verktyget.
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aVDelNiNg eNergi
2019 var ett spännande år för HSB Värmlands satsning 
på energitjänster. Under året har vi kommit  igång med 
vårt partneringupplägg, vi har renodlat våra tjänster kring 
förfrågningsunderlag och beställarstöd samt expanderat 
inom projektledning och installation av solceller och 
laddstationer.  

Den kraftiga tillväxt vi haft de senaste åren har vi 
medvetet bromsat för att kunna fokusera på kvalitet och 
utveckling under en period. Omsättningen ökade ändå 
genom de stora partneringprojekt som genomförts. Med 
en så stor omsättning betyder den ekonomiska utveckling-
en för vår energiavdelning oerhört mycket för hela HSB 
Värmland.

partNeriNgprojekt – ett tÄtt och traNSpa-
reNt SamarBete meD Våra kuNDer 
I våra partneringprojekt arbetar vi i full transparens med 
våra kunder. Transparensen ger möjlighet att skapa trygga 
och stabila projekt både för oss och för våra kunder men 
framförallt sparar det tid och kostnader i uppstartsfaserna 
för båda parter. Flera stora partneringprojekt genomför-
des under 2019. 

Det som sticker ut mest är kanske HSB Brf Kontrollan-
tens innovativa energisatsning med frånluftsvärmepum-
par, bergvärme, sammanslagning av fjärrvärmecentraler 
och mycket annat. 

Att vi också fått uppdraget att hjälpa HSB Brf Höga-
holm i Malmö, Sveriges näst största brf, i ett partnering-
upplägg är definitivt värt att lyfta. Utbytet av 14 stycken 
värmecentraler påbörjades under året i kombination med 
en installation av ett smart system för innegivarreglering i 
samtliga 994 lägenheter.

Vi ser att fler partneringprojekt ute i landet beställs av 
oss vilket visar vilken roll och förtroende HSB Värmland 
spelar på det nationella planet inom HSB i stort.

eNergiaVtal och NatioNella SamarBeteN
Under året har tillväxten med nya energiavtal avsiktligt 
bromsats in för att bygga en större stabilitet och bättre 
lönsamhet på både kort och lång sikt. Under hösten har 
vi också påbörjat arbetet kring att förädla och förbättra 
våra tjänster kring energikonsult såsom upprättande av 
förfrågningsunderlag, projektledning, projektering och 
beställarstöd till våra kunder. Detta sammantaget har trots 
en hel del förändringar i organisationen lett till ett betyd-
ligt bättre resultat under 2019. 

I Stockholm har vi bland annat jobbat med HSB Brf 
Smedby som är HSB Norra Stor-Stockholms största med-
lemsförening. Tillsammans med föreningens styrelse har 
vi genomfört flera spännande projekt för att förbättra 

fastigheternas komfort och energiförbrukning. Bara un-
der hösten 2019 sänktes energiförbrukningen på denna 
stora förening med drygt 300 000 kWh vilket bådar gott 
inför 2020 och framtiden. Energiavtalet på Smedby hand-
lar mycket om att få rätsida på tidigare entreprenader 
där bland annat investeringar i ventilationsinstallationer, 
värmepumpar och styrsystem inte genomförts utifrån ett 
helhetstänk. Tidigare har föreningen saknat den guid-
ning, strategi och röda tråd som gör ett energiavtal så 
oerhört värdefullt för många föreningar. 

HSB Norra Storstockholm är den regionförening vi 
idag har det mest utvecklade samarbetet med. Regionen 
utgör en stabil grund för vår energiverksamhet med mer 
än 6000 lägenheter (av totalt cirka 12 000) anslutna till 
vårt energiavtal. Stora ekonomiska fördelar finns i denna 
region eftersom de flesta av dessa energiavtal tecknats 
med stora föreningar med väldigt många lägenheter. 
Totalt sett har vi idag 135 energiavtal och av dessa är 35 
i Norra Stor- Stockholms region, trots detta står denna 
region för ca 50 procent av våra energiavtalsintäkter. 

Med det goda ekonomiska utfallet från våra nationel-
la samarbeten i åtanke har vi under året påbörjat eller 
fördjupat samarbeten med HSB Norra Bohuslän och HSB 
Södra Norrland. I HSB Södra Norrland planeras fram-
förallt arbete med konsulttjänster såsom upprättande av 
förfrågningsunderlag, beställarstöd, projektledning och 
installation och i optimering av smarta styrsystem. I HSB 
Norra Bohuslän, och då framförallt i Uddevalla, plane-
ras samma upplägg som HSB Norra Storstockholm med 
främst energiavtal som första prioritering. 

För energiavdelningen är våra energiavtal ofta en 
angenäm utmaning med svåra avvägningar för att hitta 
de mest optimala lösningarna. Att ha intressanta och 
utmanande arbetsuppgifter i vardagen leder också till att 
vi kan attrahera medarbetare. Utan dessa avtal och de 
nationella samarbetena skulle vi har svårt att konkurrera 
om den mycket eftertraktade energikompetensen. 

Solceller och laDDStatioNer - mot eN 
grÖN omStÄllNiNg
Solceller och våra koncept med helhetstänk kring detta har 
verkligen blommat ut under året och flera stora projekt har 
driftsatts, detta minskar klimatpåverkan från våra energiav-
talskunder och medlemsföreningar ordentligt. Nästan 500 
kW har under året installerats, vilket totalt sett beräknas 
minska inköpt energi på omkring 500 000 kWh årligen. 

Under året har också koncepten och tekniken kring 
laddstationer för el- och hybridbilar förbättrats och kom-
mit igång med besked. Med smart teknik för effektregle-
ring, individuell mätning och debitering, enklare bidrags-
hantering och ett allt större intresse från våra kunder och Lars Nordgren HSB Värmland, Bernt Tibert Brf Tullporten och Erik stjärnborg, HSB Värmland.
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boende börjar nu laddstationer dyka upp i allt fler av våra 
bostadsrättsföreningar, vilket vi hoppas ska skapa incita-
ment hos de boende att vid nödvändigt byte av bil satsa 
på eldrift istället för fossildrift. 

aVDelNiNg FaStighetSSerVice
God service och tydliga, snabba ledtider har gett nöjda 
kunder som köper fler av våra tjänster. Så skulle 2019 
kunna sammanfattas. Aldrig förr har nämligen vi inom 
HSB Värmlands Fastighetsservice tagit emot så mycket 
beställningar på arbeten utanför avtal. Känns texten 
igen? Den är tagen direkt ur årsredovisningen 2018 och 
sedan den skrevs har verksamheten glädjande nog fortsatt 
att utvecklas i samma riktning. 2019 omsatte avdelning 
Fastighetsservice drygt 28 miljoner kr. Av denna summa 
kommer knappt 19 miljoner från våra avtal vilket innebär 
att mer än 30% av omsättningen kommer från debite-
ringsarbeten.

HSB Värmlands fastighetsservice har under året haft 
verksamhet i Forshaga, Deje, Molkom, Grums, Vålberg, 
Säffle, Arvika och Karlstad. Under 2020 sker även glädjan-
de nog en etablering i Kil. Beroende på lokala förutsätt-
ningar skiftar organisation och arbetets upplägg mellan 
de olika orterna.  Gemensamt är dock vårt breda tjänst-
eutbud och viljan att leverera den bästa fastighetsservicen. 

Hos HSB kan man få hjälp med allt från skötsel av 
fastighetens alla basfunktioner till uppdrag som kräver 
specifika fackkunskaper. Att lampan lyser och dörrstäng-
aren fungerar kanske man tar för givet. Att man kan 
få hjälp att ta fram skötselplan, trädvårdsplan eller ett 
gestaltningsförslag (ombyggnation av utemiljö) kanske 
inte är lika självklart för alla kunder även om det börjar 
bli vardag för vår personal.

Med tanke på den konkurrens som fastighetsservice 
möter ute på marknaden måste vi ligga i framkant inom 
kvalitet, tjänsteutbud, miljötänk och kostnadseffektivitet. 
Vi arbetar så långt som möjligt i flöden, t ex gräsklippning 
och städ som utförs enligt bestämda scheman som minime-
rar resandet vilket är bra för både för miljö och kostnadsef-
fektivitet. Vi vet också vem som klippt/städat varje uppdrag 
så att vi lätt kan följa upp kvalitetsaspekten. Detsamma 
gäller snöröjningen, varje fordon och chaufför har sitt spe-
cifika uppdrag, små maskiner samkör med stora maskiner 
så att uppdraget hanteras snabbt och effektivt, dessutom i 
så stor utsträckning som möjligt med samma chaufförer så 
att man kan lära sig ”sitt eget” uppdrag. 

För att säkerställa kvalitén på vår leverans har vi i Karl-
stad en funktion vi kallar kundansvarig fastighetsskötare. 
Det är personer som hanterar dialogen med kund, som 
stöttar och utvecklar vår säsongsanställda personal, som 
planerar verksamhetens olika insatser, som informerar 

ledningen om verksamhetens status och ständigt följer 
upp vår leveranskvalitet. Funktionen kundansvarig fastig-
hetsskötare har varit positiv för verksamhetens utveckling 
och det finns tankar på att implementera upplägget i 
större omfattning. 

När verksamheten flyter på får vi ett ökat förtroende 
hos kunderna. Vi märker det främst på den ökade mäng-
den beställningsarbeten. Vi har idag kompetens att möta 
de flesta förfrågningar och löser rådgivning och leverans i 
de mest skiftande uppdrag. Historiskt sett har all verk-
samhet personaldimensionerats utifrån avtalstimmar, idag 
arbetar delar av personalen i stort sett uteslutande med 
beställningsarbeten. 

Vi har under året fått förnyat förtroende hos en 
storkund som Forshagabostäder samt hos många av de 
bostadsrättföreningar vi förvaltar. Det sporrar oss att 
ständigt vara på tå när det gäller tjänsteutbud, kvalitet och 
flexibilitet. Tillsammans med övriga avdelningar på HSB 
kan vi leverera tjänster för att ta vara på olika fastigheters 
fulla potential och bidra till en bekymmersfri och heltäck-
ande fastighetsförvaltning som är hållbar över tid.  

per Wikstrand, chef teknisk förvaltning
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NYproDuktioN

HSB VÄRMLAND – ÅTERIGEN EN
ETABLERAD BOSTADSByGGARE
Under det gångna året har HSB Värmland befäst sin roll som en etablerad bostadsbyggare i Värmland. 
Viktiga händelse för verksamheten var byggstarten av Brf Vänerblick på Hammarö och försäljningsstarten 
av Brf Jakobsbergsskogen i Karlstad kommuns nya bostadsområde Jakobsberg.

hSB BrF VÄNerBlick
Hammarö har varit och är ett viktigt område för etable-
ring av nya bostäder för HSB Värmland. Därför är det 
extra glädjande att kunna konstatera att vi under 2019 
kunnat starta bygget av 22 lägenheter i Brf Vänerblick på 

Lillängsvägen i Skoghall, alldeles nära Lill-
ängshamnen. Från början var föreningen 

tänkt att omfatta 24 lägenheter men då 
efterfrågan var större på de treor som 
erbjöds än tvåorna som fanns till-
gängliga gjorde vi om dispositionen. 
Med den nya dispositionen kunde vi 

erbjuda fler treor men något färre antal 
lägenheter totalt. 

skall bli en grön stadsdel för en hållbar framtid. Mer om 
vad det innebär finns att ta del av på Karlstad kommuns 
webbsida Karlstad växer. Mottagandet i samband med 
säljstart var väldigt positivt vilket gjorde att vi snabbt kom 
upp i det antal sålda lägenheter vi satt som mål, 15 av 46 
lgh, för att starta byggnationen. Serneke som är totalen-
treprenör för bygget körde igång sina första arbeten på 
byggplatsen under vecka 12 2020. Inflyttning är planerad 
till kvartal 4 2021. Totalt omfattar HSB Värmlands bygg-
rätter i den nya stadsdelen ca 300, Brf Jakobbergsskogen 
är den första etappen av flera inom de närmaste åren.

DetaljplaNeN klar FÖr haga eNtré
Detaljplanen för Haga Entré i Karlstad vann laga kraft un-
der den första delen av 2019. Inom planområdet finns en 
allé som länsstyrelsen måste ge dispens för att ta ner eller 
ersätta. Frågan är, om vilken åtgärd som skall vidtas, ställd 
till länsstyrelsen som kommer behandla ärendet under 
första halvan av 2020. Projektet omfattar ca. 150 bostäder 
för HSB Värmlands del och har med sitt centrala läge stor 
potential att bli ett attraktivt alternativ för kommande 
bostadsköpare.  

NYa attraktiVa BoStÄDer FÖr Våra 
meDlemmar
Sedan de nya finansieringskraven från bankerna blev hår-
dare märker vi en större försiktighet från marknaden. För 
att få den försäljning vi behöver måste de projekt vi går in 
i vara attraktiva på den marknad där de erbjuds. Det kan 
verka som en självklarhet men kräver ett noggrant arbete. 
Med facit från försäljning och det intresse vi fått för våra 
projekt under 2019 kan vi konstatera att vi gjort bra jobb. 
En bit in i 2020 kan vi med glädje säga att vi för tillfället 
håller på att bygga 88 nya bostäder för våra medlemmar – 
och vi har många fler på gång. 

lars Boman, fastighetsutvecklare hSB Värmland

lars Boman

HSB Brf Vänerblick.

Från Jakobsberg. Karlstads nya bostadsområden.

Haga Entré.

De lägenheter som finns kvar till försäljning har vi goda 
förhoppningar om att få sålda innan inflyttningen som 
kommer att äga rum i september 2020. 

BYggStart BrF jakoBSBergSSkogeN
Under hösten 2019 startade vi försäljningen av 46 lägen-
heter i Brf Jakobsbergsskogen i Karlstad kommuns nya 
stadsdel Jakobsberg. Kommunens vision är att stadsdelen 
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meDlemSVerkSamhet

MER SAMVERKAN FÖR BÄTTRE
MEDLEMSSERVICE
Under 2019 har HSB Värmland och HSB Kristinehamn arbetat vidare med samverkan avseende medlems-
verksamheten. Vi har också utvecklat samarbetet med kommunikationen i våra gemensamma kanaler såsom 
Styrelseposten, HSB uppdraget och Hemma i HSB. För att komma vidare i samarbetet har vi även upprättat 
gemensamma handlingsplaner för medlemsverksamheten, marknad och kommunikation.

anna Wahlgren

För att ytterligare stärka medlemsverksamheten har vi 
arbetat med att ta fram strategier och förbättra kunskapen 

om HSB. En mycket viktig funktion i för 
att lyckas med detta är HSB-ledamo-

tens roll. Utbildningen av HSB-le-
damöter och förtroendevalda är 
centralt för att vi ska nå framgång 
i att utveckla medlemskapet. Där-
för har vi lyft HSB-ledamotens 

roll och det kommer vi även 
fortsätta med i framtiden. 

utBilDNiNg och gemeNSkap Skapar 
trYgghet
Förtroendevalda i HSB Värmland och HSB Kristinehamn 
har under 2019 blivit inbjudna att medverka i utbildning-
ar såsom ny i styrelse, sekreterare och valberedare. Dessa 
utbildningar ingår i medlemskapet. Det har även genom-
förts ordförandeutbildningar och utbildning för revisorer. 
Allt för att stärka kompetensen för våra förtroendevalda.

Alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB 
får en HSB-ledamot tilldelad sin styrelse, en av HSBs mest 
uppskattade medlemsförmåner. Under året har flera in-
troduktionsutbildningar för HSB-ledamöter genomförts. 
Det har också anordnats träffar för HSB-ledamöterna 
tillsammans med HSB Värmland.

meDlemSreSorNa Är populÄra
Våra populära medlemsresor fortsatte vi att arrangera un-
der 2019. Medlemmar från HSB Kristinehamn och HSB 
Värmland fick möjlighet att följa med på en sommarresa, 
en musikalresa samt en julmarknadsresa. 

Sommarresan gjordes i Värmland där första stoppet 
blev hos Eda glasmuseum. Där fick deltagarna fika och 
information om museet. Lunchen intogs på Hotell 
Charlottenberg. Efter maten fanns tid för shopping i 
gallerian. där vi besökte Eda-glasbruk och Rackstad-mu-
seet. Sista besöket för dagen gjordes på Rackstadsmuseet 
där alla fick en guidad visning. Dagen avslutades med en 
fika i caféet. 

I år gick julmarknadsresan till Ekenäs slott i Linköping. 
Jul på Ekenäs slott är mycket uppskattad. Innan besöket 
på Ekenäs slott intogs lunch på Wärdshuset i Gamla Lin-
köping. 

Den 14 november erbjöds våra medlemmar möjlighet 
att gå på Säffleoperan och se föreställningen Chess. Upp-
sättning av Chess var en succé och samtliga föreställning-
ar var utsålda. Det var stor efterfrågan på dessa biljetter 
och det blev ett mycket uppskattat evenemang.  

Intresset för våra medlemsresor är stort och deltagaran-
talet är högt.

hållBar kommuNikatioN FÖr alla
Under november lanserade HSB Värmland äntligen den 
nya digitala plattformen Mitt HSB Plattformen kommer 
underlätta kommunikationen för våra medlemmar, bo-
stadsrättsföreningar och regionsföreningen.

Flera digitala applikationer är under utveckling och kom-
mer att fyllas på med allt eftersom de är färdigutvecklade.

HSB-ledamoten som har bred och djup kunskap kan 
bidra till att styrelsearbetet utförs professionellt, samtidigt 
som det blir enklare och roligare. Det i sin tur leder till 
en välmående bostadsrättförening som ser till alla med-
lemmars intressen. Vår mest uppskattade medlemsförmån 
är unik.

juridisk rådgivning
Som medlem i HSB ingår kostnadsfri juridisk telefonråd-
givning. Det gäller både för enskilda medlemmar som 
för bostadsrättsföreningar. Det är en medlemsfördel som 
värderas högt och används flitigt. 

Juristerna kan hjälpa till med att svara på frågor som 
till exempel kan röra konflikter mellan grannar, upp-
sägningar, olovlig ombyggnad, avtal med hantverkare 
och mycket annat som ska hanteras i vardagen. Jurister-
na har en unik erfarenhet kring problematiken och det 
kan vara ett bra stöd om en besvärlig situation skulle 
uppstå. 

utbildning
Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och 
kompetensutveckling. Utbildning är en hjärtefråga 
inom HSB. Det är både enklare och roligare att driva en 
bostadsrättsförening när man känner att man behärskar 
sitt uppdrag. För att stötta våra bostadsrättsföreningar 
erbjuder vi ett flertal utbildningar och träffar varje år. Ut-
bildningarna gör också att förståelsen ökar för varandras 
uppdrag inom varje styrelse. 

hSBs Bospar
HSBs Bospar är mer än ett vanligt sparande. I och 
med bosparandet har medlemmen möjlighet till 
dubbla förturer – till både hyresrätter och 
nybyggda lägenheter över hela landet.

meDlemSFÖrmåNer

uppdraget – vår medlemstidning för förtroendevalda
HSB Uppdraget är en av många smarta förmåner för 
styrelserna inom HSB. Tidningen fungerar som ett stöd 
för förtroendevalda i HSBs bostadsrättsföreningar genom 
information om juridik, upphandling, ombyggnad, 
teknik, miljö- och energifrågor och bostadspolitik.

hemma i hSB – vår medlemstidning
Alla medlemmar får medlemstidningen Hemma i HSB. 
Här står det om allt möjligt som rör boendet – i stort 
som smått. Det kan vara allt ifrån försäkringsguider eller 
regler vid renovering till tips på hur du lever mer klimats-
mart. Nya inredningstrender paras med smarta tips om 
hur man löser de utmaningar som det innebär att vara 
del i en bostadsrättsförening.

anna Wahlgren, medlemsansvarig

hSB-ledamoten
En HSB-ledamot är en person jämte den ordinarie sty-
relsen. HSB-ledamoten väljs inte av föreningsstämman i 
bostadsrättsföreningen utan utses av styrelsen i den regio-
nala HSB-föreningen. 
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perSoNal

annica ejnermark

UTVECKLING AV BÄTTRE LEDARSKAP FÖR 
FRAMTIDEN
Under 2019 har några mindre justeringar gjorts i organisationen vilket innebär att vi har 3 nya chefer i chefs-
gruppen, samtliga är internrekryterade. Dessa förändringar stärker den ursprungliga organisationen, 
tydliggör ansvarsområden och ger en jämnare fördelning av antal underställda per chef.

Under 2019/20 genomförs en ledarutvecklingsinsats 
med syfte att skapa tillfälle för cheferna att 

lära känna varandra samtidigt som man 
får tillfälle att utvecklas i sitt ledar-

skap. Utbildningen tar avstamp i 
chefernas vardag på HSB Värm-
land och anpassas till de situatio-
ner och utmaningar vi ställs inför. 
Genom att diskutera och träna på 

olika situationer man ställs inför i 
chefskapet hoppas vi kunna skapa en 

Värmland.

annica ejnermark
bild av vad det innebär och vad 

som förväntas av en chef på HSB 

Under 2019 digitaliserade vi lönerevisionen genom 
en tilläggsmodul i vårt lönesystem. Detta bidrar till att 
kvalitetssäkra processen och göra historik lättillgänglig för 
lönesättande chef.

Under året har en ”Policy mot diskriminering och för 
likabehandling” tagits fram, den ersätter tidigare jäm-
ställdhets- och mångfaldspolicy. 

Lönekartläggningen som genomfördes visade inte på 
några oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor. 

perSoNaleNS Dag
Personalens dag är en uppskattad aktivitet som har flera 
syften, dels ska våra medarbetare få möjlighet att lära 
känna varandra i lite annorlunda sammanhang än ”på 
jobbet”, dels ska alla lära sig något nytt om verksamheten 
under dagen. Inramningen för dagen är också viktig. I år 
valde vi att förlägga stora delar av dagen/kvällen till våra 
egna lokaler.

Årets dag innehöll bl a utmaningar som en tripp till Bo-
daborg, där mixade lag från olika delar av organisationen 
utmanades till samarbete i cellerna. Väl hemma på Sågen 
igen väntade verksamhetsquizz, god mat och liveband.

Att vara på Sågen uppskattades och bidrog till 
HSB-känslan som vi eftersträvar att skapa varje dag.

Personalens dag hålls samman av Annica Ejnermark 
och Pär Ekholm men planeras av en personalgrupp med 
representanter från hela organisationen. Arbetsgruppen 
gjorde ett kanonjobb!

annica ejnermark, hr-ansvarig

eN attraktiV arBetSgiVare
Det är viktigt att HSB Värmland uppfattas som en attrak-
tiv arbetsgivare. För att göra det krävs insatser av olika slag 
i organisationen. Det kan handla om förmåner eller om 
att skapa goda förutsättningar för personalen att utvecklas 
i organisationen. 

Under 2019 har möjligheten att teckna en sjukvårdsför-
säkring erbjudits samtliga medarbetare. Nästan hälften av 
medarbetarna nappade på erbjudandet.

Under hösten har vi även infört ett digitalt samtalsstöd 
att använda vid utvecklings-, löne- och uppföljnings-
samtal. Systemet skapar möjlighet att lägga upp hand-
lingsplaner och mål för såväl organisation som individ. 
Detta kommer att ge möjlighet att skapa kontinuitet för 
medarbetarna vad gäller kompetensutveckling, förvänt-
ningar och i förlängningen löneutveckling även om man 
byter chef. Att skapa förutsättningar för att kvalitetssäkra 
dialogen mellan medarbetare och chef bidrar både till 
att överenskommelser dokumenteras och ge en överblick 
över kompetensutvecklingsbehovet i organisationen över 
tid. 
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HSBs kod för föreningsstyrning började gälla den 1 janu-
ari 2008. Syftet med koden är att den ska vara ett verktyg 
för att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk 
medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. HSBs 
kod för föreningsstyrning omfattar HSB-föreningar, HSB 
nationella bolag samt HSB Riksförbund.

Koncernerna för dessa verksamheter ska präglas av 
öppenhet och transparens i enlighet med kodens inten-
tioner. Koden ska tillämpas enligt principen ”Följ eller 
förklara”. Det innebär att om en förening avviker från del 
av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i förenings-
styrningsrapporten.

Begreppet förening i kodtexten innefattar även 
HSB-bolag. Koden innebär att årsredovisningen komplet-
teras med denna föreningsstyrningsrapport som över-
siktligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för 
föreningsstyrning under räkenskapsår 2019. Förenings-
styrningsrapporten har granskats av föreningens revisor.
 
1. FÖreNiNgSStÄmma
Föreningsstämman är föreningens högst beslutande 
organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av full-
mäktige. Information om stämman lades ut i på hemsidan 
den 24 januari. Kallelse till årsstämma skedde genom brev 
som sändes till samtliga berörda den 15 april. Informa-
tion om motionstider lades ut på föreningens hemsida 
den 2 december 2019.

FÖreNiNgSStÄmma 2019
Föreningsstämman hölls den 7 maj 2019 på hotell Gustaf 
Fröding Karlstad. Antalet fullmäktige vid stämman upp-
gick till 42 stycken. Vid föreningsstämman var 7 styrelse-
ledamöter och den förtroendevalda föreningsgranskaren 
närvarande.

Efter förslag från valberedningen valdes Svante Lin-
deberg till stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs 
Britt Louice Garsing och Pia Särnehed. Ingen av dessa är 
styrelseledamot eller anställd i föreningen. Fullmäktige 
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FÖRENINGSSTyRNINGSRAPPORT 2019
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod för 
bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

FÖreNiNgSStYrNiNgSrapport

gavs möjlighet att ställa frågor, kommentera och lämna 
förslag till beslut.

2. ValBereDNiNg
Föreningens valberedning väljs på föreningsstämma. Beslut 
innefattar förfarande för att vid behov ersätta ledamot som 
lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört Valbe-
redningen har haft följande sammansättning:

Sammankallande maria Frisk
Född år 1977
Typ av medlem: Medlen /fria gruppen
Övriga/tidigare uppdrag: Fd kommunalråd Karlstads 
kommun, Näringspolitisk ansvarig Fastighetsägarna 
Värmland
Mandattid i valberedningen:  2017-2019
 
ann-kristine johansson 
Född år 1962
Typ av medlem: Medlem/Fria gruppen
Övriga/tidigare uppdrag: Fd Riksdagsledamot, Fd ordf 
Värmlandskooperativen, Ordf Coop Värmland, Ledamot 
AB Värmlandstrafik styrelse, Ledamot Eko Väst Invest 
styrelse, Ledamot Karlstad Airport styrelse, 
Driver AKJ Rådgivning. 
Mandattid i valberedningen:  2018-2019

Svante linderberg
Född år 1944
Typ av medlem: Boende
Övriga/tidigare uppdrag: Tidigare ordförande
i HSB Värmland, HSB ledamot
Mandattid i valberedningen:  2015-2019

Valberedningen ska i enlighet med instruktion som fast-
ställts av föreningsstämman:

– lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag
på styrelseordföranden
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– lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan
ordförande och övriga ledamöter
– lämna förslag till val och arvodering av revisor
– lämna förslag till ordförande för ordinarie
föreningsstämma.
Medlemmar har haft möjlighet att vända sig till valbe-

redningen och lämna förslag på nomineringar.  Förslag 
kan skickas med e-post till maria.frisk@fastighetsagarna.
se. Valberedningens förslag publicerades i kallelsen till 
2019 års föreningsstämma och på föreningens hemsida 
samt i Styrelseposten. Även en redogörelse för hur valbe-
redningen bedrivit sitt arbete har publicerats.

3. StYrelSe
Styrelsen består normalt av 9 ledamöter, varav 2 perso-
nalrepresentanter. Under 2019 har styrelsen temporärt 
utökats till 10 ledamöter varav 2 personalrepresentanter. 

VD ingår inte i styrelsen. Alla ledamöter, utom per-
sonalrepresentanterna, är oberoende i förhållande till 
föreningen och ledningen. Riktlinjerna för styrelsens 
arbete anges i arbetsordningen. Arbetsordningen regle-
rar antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som 
ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive 
styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har under år 
2019 hållit 7 ordinarie styrelsemöten, ett extra styrelsemö-
te avseende det HSB-gemensamma digitaliseringsprojek-
tet, två extra styrelsemöten avseende rekrytering av ny VD 
samt  en gemensam strategikonferens avseende hållbar-
hetsarbete med HSB Kristinehamn.

För perioden från 1 januari till ordinarie förenings-
stämma 7 maj 2019 utgjordes styrelsen av:
Tore Olsson  Ordförande
Lennart Steen Vice ordförande
Sven-Åke Mellgren, Ulf Bemler
Jessica Lundgren, Karin Kierkegaard
Malin Olin, Carina Carlsson Personalrepresentant utsedd av 
Unionen, Ola Svensson, Personalrepresentant utsedd av FF

Styrelsen som valdes vid stämman 7 maj var:
Tore Olsson   Ordförande
Sylvia Michel  Vice ordförande
Lennart Steen, Sven-Åke Mellgren, Ulf Bemler
Jessica Lundgren, Karin Kierkegaard
Malin Olin, 
Pernilla Hoke  Personalrepresentant utsedd av Unionen
Ola Svensson,  Personalrepresentant utsedd av FF

I samband med rekryteringsprocessen till ny VD avsade 
sig Jessika Lundgren ledamotsuppdraget den 28 nov 
2019.

utVÄrDeriNg aV StYrelSeNS arBete
Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning skall styrelsen 
årligen göra en utvärdering av sitt arbete. Utvärdering-
ens ändamål är att klarlägga vilka utbildningsbehov som 
behövs för styrelsemedlemmarna, vilka kompetenser som 
finns och vilka kompetenser som bör tillföras styrelsen 
samt vilka förbättringar styrelsen kan göra i sitt sätt att 
arbeta. Till hjälp i denna utvärdering har styrelsen använt 
ett av HSB Riksförbund utarbetat frågeformulär som 
styrelseledamöterna fått studera oberoende av varandra. 
Envar har utifrån en given skala bedömt olika parametrar. 
En sådan utvärdering har skett och resultatet har diskute-
rats av styrelsen.

Sammanfattningsvis visar resultaten att styrelsen har ett 
väl fungerande arbetssätt. 

Underlag inför styrelsens sammanträden kommer en vecka 
före mötet, är lätt att följa och innehåller bra information.

Sammanträdestiden hålls normalt inom två timmar. 
Agendan upplevs innehålla rätt frågor. Alla är väl förbe-
redda och besluten tydliga utifrån de beslutsförslag som 
finns med i underlagen.

Ordföranden är väl förberedd, engagerad, intresserad, 
strukturerad och bjuder in till dialog. Ordföranden före-
träder föreningen mot ägarna och samarbetspartners bra. 
Han är inte involverad i affärsverksamheten, vilket är bra. 
Ägarfrågor och affärsverksamhet hålls isär. 

Styrelsen har en bra mix av kompetenser. Arbetsklima-
tet är bra med ”högt i tak”. Den könsmässiga fördelning-
en är bra, bättre nu än för ett par år sedan.  Strukturen 
underlättar styrelsearbetet. 

Strategier och mål behöver ges mer utrymme för friare 
diskussioner. 

Brf- träffarna som använts för att utveckla dialogen i 
ägarfrågor har av bemanningsskäl inte kunnat genomföras 
i samma omfattning som föregående år. Styrelsen konstate-
rar vid utvärderingen att en ökad satsning på medlemsverk-
samheten inklusive ägardialogen i form av träffar med brf 
styrelserna behöver genomföras under kommande år.

Styrelsen noterar även att systematiken i uppföljningen 
av genomförandet av fattade beslut ska förbättras 

Valberedningen har delgivits resultatet och styrelsens 
uppfattning om vilka kompetenser och kravprofiler som 
skall eftersökas vid rekryteringen av nya ledamöter. Där-
vid har pekats på att även fortsatt säkerställa att styrelsen 
har minst en ledamot med erfarenhet av fastighetsförvalt-
ning. Likaledes har pekats på önskvärdheten av att köns- 
och åldersfördelningen beaktas samt att kontinuiteten 
upprätthålls. Styrelsen har också fortlöpande diskuterat 
vilka utbildningar som ledamöterna bör delta i, allt för att 
förbättra styrelsens kompetens och förmåga att uppfylla 
de krav som uppställs i koden och föreningslagen.

Styrelsen har arbetet mycket aktivt med omvärldsspaning 
var och en med utgångspunkt i sin personliga kompetens 
och sin intresseinriktning. Engagemanet har under året 
varit mycket stort, alla ledamöter deltar aktivt i diskussio-
nerna och  delar villigt med sig av sina kunskaper.

Under året har några av styrelsens ledamöter hållit 
kurser för ordförande i Bostadsrättsföreningar samt för 
HSB-ledamöter. Förutom ordinarie styrelsemöten har ett 
strategimöte genomförts. Vidare har en gemensam konfe-
rens om hållbarhetsarbete hållits med HSB Kristinehamn. 

SamVerkaN meD hSB kriStiNehamN 
Samverkan med HSB Kristinehamn är sedan ett antal år 
etablerat på flera områden. Under året har föreningarna 
arbetat efter en gemensam verksamhetsplan för medlem-
sverksamheten. Ett gemensamt utbildnings/utvecklingsar-
bete avseende hållbara tjänster har startats. VD arna har i 
uppdrag att i möjligaste mån samordna de båda förening-
arnas verksamhet.

NatioNella aktiViteter
Vid HSB:s Riksförbunds stämma i maj deltog VD,  Ordfö-
rande samt vice ordförande.

Ordförande har under året deltagit i flera ordförande-
konferenser, där olika aktuella frågor diskuterats.

Den sammanlagda ersättningen till Styrelsen uppgår till 
329 847 kr. 

Det samlade fasta arvodet har ökat till följd av att 
styrelsen utökats med en ledamot under året. Även den 
rörliga ersättningen har ökat, vilket beror på att antalet 
sammanträden är 11 st, 3 st mer än ett ”normalår”.  Det 
ökade antalet sammanträden beror på det HSB- gemen-
samma digitaliseringsprojektet, ökat samarbete med HSB 
Kristinehamn samt rekrytering av ny VD. 

Mötesnärvaron för Sylvia Michel, Jessika Lundgren, 
Pernilla Hoke samt Carina Carlsson är beräknad på den 
del av året som de ingått i styrelsen.  
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst har utgått till leda-
möterna enligt intyg.

FiNaNSiell rapporteriNg
Föreningens ekonomi behandlas på varje styrelsemöte 
genom VD:s rapportering. En noggrann och djupare 
detaljanalys görs vid genomgång vid varje tertialrapport 
och i övrigt vid behov.

iNterN koNtroll
Styrelsen får löpande vid varje sammanträde redovisning 
av VD om den interna kontrollen och ges möjligheter 
att ställa frågor där om. Som ett led i denna kontroll 
sker jämväl en kontinuerlig uppföljning och eventuella 
revideringar av rutiner och attesträtter.  Efterlevnaden av 
styrdokument diskuteras löpande.

Namn  Tore  Ulf   Malin Sylvia Karin 
 Olsson  Bemler  Olin Michel Kierkegaard
Född år  1945  1962  1965  1952 1978
Invald år  2012  2015  2018  2010 2018
Befattning  Ordf.  Ledamot  Ledamot  Ledamot/ Ledamot
      v ordf 
Arvode  84 195 26 695 23 935 32 985 26 695
Mötesnärvaro  100 %  100 %  82 %  100 % 100 %
   
Namn  Jessika Lennart  Sven-Åke Pernilla Carina Ola 
 Lundgren Steen  Mellgren Hoke Carlsson Svensson
Född år  1970  1963  1951 1972  1959 1963
Invald år  2019  2011  2016 2019  2002 2018
Befattning Ledamot  Ledamot/  Ledamot Ledamot/ Ledamot/ Ledamot/
  V.ordf   Unionen Unionen FF
Arvode  18 415 42 392 26 695 14 122 9 783 23 935
Mötesnärvaro  63 % 91 %  100 %  67 % 80 % 82 %
 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst har utgått till ledamöterna enligt intyg.

arVoDeN utBetalDa till StYrelSeN uNDer rÄkeNSkapSåret
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4. VD
I augusti meddelade VD Annette Björkman att hon lämnar 
sitt uppdrag. En överenskommelse om hennes avslutning 
träffades och rekryteringen av en ny VD inleddes omgående. 

Rekryteringen genomfördes med hjälp av rekryterings-
konsult och med hög delaktighet från ledningsgrupp och 
personalorganisationer. 

Till ny VD utsågs Jessika Lundgren som tillträdde sitt 
uppdrag den 1 mars i år. 

Jessika är född 1970 och har en utbildning som bygg-
nadsingenjör. Hon har en bred yrkesmässig bakgrund 
främst i Bygg- och fastighetsbranschen och erfarenhet 
av flera uppdrag i ledande ställning, senast som VD för 
Värmlandstrafik och trafikdirektör i Region Värmland. 
Hon har även erfarenhet som styrelseledamot i HSB 
Värmland i två omgångar. Vi ser fram mot ett spännande 
samarbete med vår nya VD.

5. utBilDNiNg
Styrelsens ledamöter erbjuds genomgå HSB:s utbildnings-
program för föreningsstyrelser. De erbjuds dessutom 
att delta på HSB:s Riksförbunds temautbildningar och 
styrelsekonferenser. I samråd med ordförande erbjuds VD 
möjlighet till vidareutbildning.

6. priNciper FÖr erSÄttNiNg och aNDra
FÖrmåNer till leDaNDe BeFattNiNgShaVare
Den övergripande principen för ersättning och övriga 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare är 
att ersättningar och andra anställningsvillkor skall vara 
konkurrenskraftiga för att säkerställa att föreningen kan 
attrahera och behålla rätt kompetens i ledningen. Lönen 
skall återspegla individens ansvarsområde och prestation. 
Samtliga befattningshavare har fast lön. Lön och ersätt-
ning till VD beslutas av styrelsen.

7. FÖreNiNgeNS reViSorer
HSB Riksförbund har utsett auktoriserad revisor
Peter Rosengren. Peter Rosengren är auktoriserad revisor 
och driver företaget Lorka Revision AB.

Vid föreningsstämma valdes Roland Stridh till  
föreningsgranskare i föreningen

roland Stridh (f 1948)

utbildning
-Fritidsledarutbildning

anställningar
Föreningskonsulent 1969-74, 76-77
Fritidskonsulent, Köpings kommun 1977-82

Fritidschef, Flens kommun 1982-85
Fritidskonsulent, Huddinge kommun 1985-87
Fritidschef, Hammarö kommun 1987-92
Ekonom, Hammarö kommun 1993-2002
Förvaltningssekreterare, Hammarö kommun 2003-2014

hSB-erfarenhet
Styrelseuppdrag i brf Mörmogärdet 1989-92
Styrelseuppdrag i brf Bergåsen 2000-

Övriga meriter och relevanta erfarenheter
Styrelseuppdrag i flertalet föreningar
Revisor i Värmlands Fotbollförbund 2006- 2018

peter rosengren

utbildning
Peter Rosengren är utbildad civilekonom vid Karlstads
Universitet. Han har dessutom löpande fortbildning en-
ligt Revisorsnämndens krav för att behålla auktorisation 
och licensiering.

anställningar
Peter har arbetat i revisionsbranschen sedan 2002.
BoRevision 2002-2008, Ernst & Young 2008-2010
KPMG 2010- 2018, Lorka Revision AB 2018-

Övriga meriter och relevanta erfarenheter
Licensierad revisor i finansiella företag med uppdrag som 
revisor i Sparbanker och lokala försäkringsbolag. 

Vald revisor i ett 50-tal aktiebolag samt ett stort antal 
stiftelser och bostadsrättsföreningar.

Ansvarig för räkenskapsrevisionen i ett flertal kommu-
ner och kommunalförbund. 

Har genomfört ett stort antal konsultuppdrag inom 
fastighetssektorn.

revisionsuppdrag i hSB föreningar
HSB Värmland
HSB Karlskoga

StYrelSeNS kommuNikatioN
meD FÖreNiNgeNS reViSor
Styrelsen sammanträffar med revisor minst en gång per 
år för genomgång och diskussion av revisorerna lämna-
de rapporter. Vid uppkomst av frågor under löpande 
verksamhetsår sker även direktkontakter med revisorerna. 
Föreningen har så vitt är känt ej avvikit från koden för 
föreningsstyrning.

Karlstad 2020-03-05

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

HsB värmland ek för

Org nr 773200-3277 

med säte i Karlstad
HSB Värmland ek för

Org nr 773200-3277

med säte i Karlstad

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Styrelsen har efter fullmäktigesammanträdet 2019-05-07 följande sammansättning
Ordinarie
Tore Olsson ordförande
Sylvia Michel vice ordförande
Jessika Lundgren (Avgick i augusti 2019)
Lennart Steen
Sven-Åke Mellgren
Malin Olin
Karin Kierkegaard
Ulf Bemler
Pernilla Hoke personalrepresentant , Unionen
Ola Svensson personalrepresentant , Fastighetsanställdas förbund
Annette Björkman Verkställande direktör (t.o.m 2019-12-31)
Per Wikstrand T.f. Verkställande direktör (fr.o.m 2020-01-01 t.o.m 2020-02-28)
Jessika Lundgren Verkställande direktör (fr.o.m 2020-03-01)

Suppleanter
Carina Carlsson personalrepresentant, Unionen

Föreningens verkställande direktör, Jessika Lundgren, är styrelsens sekreterare

Revisorer
Ordinarie
Peter Rosengren utsedd av HSBs

Riksförbund

Föreningsstyrning
Föreningen följer HSBs kod för föreningsstyrning som är utformad  särskilt för HSB-organisationen 
och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.
Föreningen har så vitt är känt ej avvikit från koden för föreningsstyrning.

Verksamhetsinriktning

Föreningen har som verksamhet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

· Verka för bostadskooperationen samt de konsument- och miljöintressen som är 
relaterade till byggandet och boendet
· Främja bosparande samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för
bostadsrätts- och hyreslägenheter
· Bistå vid bildande av bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder
· Genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som
upplåtelseform
· Tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare kvalificerade 
förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet och i övrigt biträda genom
rådgivning, beställning och upphandling
· Äga och förvalta fast egendom
· Äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag
· Genom kompetent rådgivning, bl. a. genom att utse HSB-ledamot och genom att
tillhandahålla utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett
framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse
· Utöva annan härmed sammanhängande verksamhet
· Lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlems-
rekrytering och öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten 
som upplåtelseform
· I all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling
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Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:

Medlemsantal 2019-01-01 9 857
Inträden       1 158
Utträden  -1 019
Medlemsantal 2019-12-31  9 996

Föreningen äger bolaget HSB Centrala Värmland Utveckling AB till 100%. 
Föreningen äger dessutom 50% av bolaget Hagapaddan Utveckling AB 
samt 50% av andelarna i HSB Produktion i Värmland HB.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Moderföreningen 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 127 513 108 686 102 769 102 208
Rörelseresultat -10 -5 167 -3 568 9 242
Balansomslutning 164 249 154 965 154 901 120 324
Avkastning på totalt
kapital % 0 0 23 8
Avkastning på eget kapital % 0 0 31 7
Soliditet % 80 79 79 92
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen  2019 uppgick till 15,8%

HSB Värmland Ek.för har, tillsammans med HSB Produktion AB, påbörjat rivningen av befintliga byggnader på Östra 
Jakobsberg i Karlstad. Målsättningen är att kunna producera ca 300 bostäder i 4-5 etapper.

Detaljplanen för Haga Entré har under året vunnit laga kraft. Området ska fungera som en tydlig och tilltalande entré till 
centrala Karlstad där nya bostäder och lokaler ska uppföras och strandpromenad samt grönytor ska rustas upp.

Föreningen har kollektivavtal med  Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Svenska  Elektrikerförbundet och Byggnads.

Samarbetet med vår grannförening HSB Kristinehamn har utökats och fördjupats under året. Bland annat har vi enats om 
en gemensam verksamhetsplan för 2020.

Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av att nya detaljplaner kommer till stånd, vilket ännu inte är 
klart.  Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB.

Det fortsätter att vara ett stort intresse för hela vårt tjänsteutbud. Tillväxten har fortsatt men med ett tydligt fokus på ökad 
lönsamhet. 

Försäljning av lägenheter i projekt brf Vänerblick uppgick under året till 16 av totalt 22. Försäljningarna möjliggjorde den 
byggstart som genomfördes under juni månad.

Arbetet med detaljplan för vår mark på v.Tye påbörjades under 2016 och har under året tagit ny fart genom att en 
naturvårdsinventering samt en fördjupad VA-utredning har initierats.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 105 374 564,07 kronor, disponeras enligt följande:

Till reservfond avsätts 0,00
Balanseras i ny räkning 105 374 564,07

Summa 105 374 564,07

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:

Medlemsantal 2019-01-01 9 857
Inträden       1 158
Utträden  -1 019
Medlemsantal 2019-12-31  9 996

Föreningen äger bolaget HSB Centrala Värmland Utveckling AB till 100%. 
Föreningen äger dessutom 50% av bolaget Hagapaddan Utveckling AB 
samt 50% av andelarna i HSB Produktion i Värmland HB.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Moderföreningen 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 127 513 108 686 102 769 102 208
Rörelseresultat -10 -5 167 -3 568 9 242
Balansomslutning 164 249 154 965 154 901 120 324
Avkastning på totalt
kapital % 0 0 23 8
Avkastning på eget kapital % 0 0 31 7
Soliditet % 80 79 79 92
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen  2019 uppgick till 15,8%

HSB Värmland Ek.för har, tillsammans med HSB Produktion AB, påbörjat rivningen av befintliga byggnader på Östra 
Jakobsberg i Karlstad. Målsättningen är att kunna producera ca 300 bostäder i 4-5 etapper.

Detaljplanen för Haga Entré har under året vunnit laga kraft. Området ska fungera som en tydlig och tilltalande entré till 
centrala Karlstad där nya bostäder och lokaler ska uppföras och strandpromenad samt grönytor ska rustas upp.

Föreningen har kollektivavtal med  Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Svenska  Elektrikerförbundet och Byggnads.

Samarbetet med vår grannförening HSB Kristinehamn har utökats och fördjupats under året. Bland annat har vi enats om 
en gemensam verksamhetsplan för 2020.

Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av att nya detaljplaner kommer till stånd, vilket ännu inte är 
klart.  Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB.

Det fortsätter att vara ett stort intresse för hela vårt tjänsteutbud. Tillväxten har fortsatt men med ett tydligt fokus på ökad 
lönsamhet. 

Försäljning av lägenheter i projekt brf Vänerblick uppgick under året till 16 av totalt 22. Försäljningarna möjliggjorde den 
byggstart som genomfördes under juni månad.

Arbetet med detaljplan för vår mark på v.Tye påbörjades under 2016 och har under året tagit ny fart genom att en 
naturvårdsinventering samt en fördjupad VA-utredning har initierats.

Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:

Medlemsantal 2019-01-01 9 857
Inträden       1 158
Utträden  -1 019
Medlemsantal 2019-12-31  9 996

Föreningen äger bolaget HSB Centrala Värmland Utveckling AB till 100%. 
Föreningen äger dessutom 50% av bolaget Hagapaddan Utveckling AB 
samt 50% av andelarna i HSB Produktion i Värmland HB.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Moderföreningen 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 127 513 108 686 102 769 102 208
Rörelseresultat -10 -5 167 -3 568 9 242
Balansomslutning 164 249 154 965 154 901 120 324
Avkastning på totalt
kapital % 0 0 23 8
Avkastning på eget kapital % 0 0 31 7
Soliditet % 80 79 79 92
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen  2019 uppgick till 15,8%

HSB Värmland Ek.för har, tillsammans med HSB Produktion AB, påbörjat rivningen av befintliga byggnader på Östra 
Jakobsberg i Karlstad. Målsättningen är att kunna producera ca 300 bostäder i 4-5 etapper.

Detaljplanen för Haga Entré har under året vunnit laga kraft. Området ska fungera som en tydlig och tilltalande entré till 
centrala Karlstad där nya bostäder och lokaler ska uppföras och strandpromenad samt grönytor ska rustas upp.

Föreningen har kollektivavtal med  Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Svenska  Elektrikerförbundet och Byggnads.

Samarbetet med vår grannförening HSB Kristinehamn har utökats och fördjupats under året. Bland annat har vi enats om 
en gemensam verksamhetsplan för 2020.

Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av att nya detaljplaner kommer till stånd, vilket ännu inte är 
klart.  Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB.

Det fortsätter att vara ett stort intresse för hela vårt tjänsteutbud. Tillväxten har fortsatt men med ett tydligt fokus på ökad 
lönsamhet. 

Försäljning av lägenheter i projekt brf Vänerblick uppgick under året till 16 av totalt 22. Försäljningarna möjliggjorde den 
byggstart som genomfördes under juni månad.

Arbetet med detaljplan för vår mark på v.Tye påbörjades under 2016 och har under året tagit ny fart genom att en 
naturvårdsinventering samt en fördjupad VA-utredning har initierats.

Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:

Medlemsantal 2019-01-01 9 857
Inträden       1 158
Utträden  -1 019
Medlemsantal 2019-12-31  9 996

Föreningen äger bolaget HSB Centrala Värmland Utveckling AB till 100%. 
Föreningen äger dessutom 50% av bolaget Hagapaddan Utveckling AB 
samt 50% av andelarna i HSB Produktion i Värmland HB.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Moderföreningen 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 127 513 108 686 102 769 102 208
Rörelseresultat -10 -5 167 -3 568 9 242
Balansomslutning 164 249 154 965 154 901 120 324
Avkastning på totalt
kapital % 0 0 23 8
Avkastning på eget kapital % 0 0 31 7
Soliditet % 80 79 79 92
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen  2019 uppgick till 15,8%

HSB Värmland Ek.för har, tillsammans med HSB Produktion AB, påbörjat rivningen av befintliga byggnader på Östra 
Jakobsberg i Karlstad. Målsättningen är att kunna producera ca 300 bostäder i 4-5 etapper.

Detaljplanen för Haga Entré har under året vunnit laga kraft. Området ska fungera som en tydlig och tilltalande entré till 
centrala Karlstad där nya bostäder och lokaler ska uppföras och strandpromenad samt grönytor ska rustas upp.

Föreningen har kollektivavtal med  Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Svenska  Elektrikerförbundet och Byggnads.

Samarbetet med vår grannförening HSB Kristinehamn har utökats och fördjupats under året. Bland annat har vi enats om 
en gemensam verksamhetsplan för 2020.

Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av att nya detaljplaner kommer till stånd, vilket ännu inte är 
klart.  Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB.

Det fortsätter att vara ett stort intresse för hela vårt tjänsteutbud. Tillväxten har fortsatt men med ett tydligt fokus på ökad 
lönsamhet. 

Försäljning av lägenheter i projekt brf Vänerblick uppgick under året till 16 av totalt 22. Försäljningarna möjliggjorde den 
byggstart som genomfördes under juni månad.

Arbetet med detaljplan för vår mark på v.Tye påbörjades under 2016 och har under året tagit ny fart genom att en 
naturvårdsinventering samt en fördjupad VA-utredning har initierats.

Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:

Medlemsantal 2019-01-01 9 857
Inträden       1 158
Utträden  -1 019
Medlemsantal 2019-12-31  9 996

Föreningen äger bolaget HSB Centrala Värmland Utveckling AB till 100%. 
Föreningen äger dessutom 50% av bolaget Hagapaddan Utveckling AB 
samt 50% av andelarna i HSB Produktion i Värmland HB.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Moderföreningen 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 127 513 108 686 102 769 102 208
Rörelseresultat -10 -5 167 -3 568 9 242
Balansomslutning 164 249 154 965 154 901 120 324
Avkastning på totalt
kapital % 0 0 23 8
Avkastning på eget kapital % 0 0 31 7
Soliditet % 80 79 79 92
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen  2019 uppgick till 15,8%

HSB Värmland Ek.för har, tillsammans med HSB Produktion AB, påbörjat rivningen av befintliga byggnader på Östra 
Jakobsberg i Karlstad. Målsättningen är att kunna producera ca 300 bostäder i 4-5 etapper.

Detaljplanen för Haga Entré har under året vunnit laga kraft. Området ska fungera som en tydlig och tilltalande entré till 
centrala Karlstad där nya bostäder och lokaler ska uppföras och strandpromenad samt grönytor ska rustas upp.

Föreningen har kollektivavtal med  Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Svenska  Elektrikerförbundet och Byggnads.

Samarbetet med vår grannförening HSB Kristinehamn har utökats och fördjupats under året. Bland annat har vi enats om 
en gemensam verksamhetsplan för 2020.

Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av att nya detaljplaner kommer till stånd, vilket ännu inte är 
klart.  Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB.

Det fortsätter att vara ett stort intresse för hela vårt tjänsteutbud. Tillväxten har fortsatt men med ett tydligt fokus på ökad 
lönsamhet. 

Försäljning av lägenheter i projekt brf Vänerblick uppgick under året till 16 av totalt 22. Försäljningarna möjliggjorde den 
byggstart som genomfördes under juni månad.

Arbetet med detaljplan för vår mark på v.Tye påbörjades under 2016 och har under året tagit ny fart genom att en 
naturvårdsinventering samt en fördjupad VA-utredning har initierats.

Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:

Medlemsantal 2019-01-01 9 857
Inträden       1 158
Utträden  -1 019
Medlemsantal 2019-12-31  9 996

Föreningen äger bolaget HSB Centrala Värmland Utveckling AB till 100%. 
Föreningen äger dessutom 50% av bolaget Hagapaddan Utveckling AB 
samt 50% av andelarna i HSB Produktion i Värmland HB.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Moderföreningen 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 127 513 108 686 102 769 102 208
Rörelseresultat -10 -5 167 -3 568 9 242
Balansomslutning 164 249 154 965 154 901 120 324
Avkastning på totalt
kapital % 0 0 23 8
Avkastning på eget kapital % 0 0 31 7
Soliditet % 80 79 79 92
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen  2019 uppgick till 15,8%

HSB Värmland Ek.för har, tillsammans med HSB Produktion AB, påbörjat rivningen av befintliga byggnader på Östra 
Jakobsberg i Karlstad. Målsättningen är att kunna producera ca 300 bostäder i 4-5 etapper.

Detaljplanen för Haga Entré har under året vunnit laga kraft. Området ska fungera som en tydlig och tilltalande entré till 
centrala Karlstad där nya bostäder och lokaler ska uppföras och strandpromenad samt grönytor ska rustas upp.

Föreningen har kollektivavtal med  Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Svenska  Elektrikerförbundet och Byggnads.

Samarbetet med vår grannförening HSB Kristinehamn har utökats och fördjupats under året. Bland annat har vi enats om 
en gemensam verksamhetsplan för 2020.

Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av att nya detaljplaner kommer till stånd, vilket ännu inte är 
klart.  Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB.

Det fortsätter att vara ett stort intresse för hela vårt tjänsteutbud. Tillväxten har fortsatt men med ett tydligt fokus på ökad 
lönsamhet. 

Försäljning av lägenheter i projekt brf Vänerblick uppgick under året till 16 av totalt 22. Försäljningarna möjliggjorde den 
byggstart som genomfördes under juni månad.

Arbetet med detaljplan för vår mark på v.Tye påbörjades under 2016 och har under året tagit ny fart genom att en 
naturvårdsinventering samt en fördjupad VA-utredning har initierats.

Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:

Medlemsantal 2019-01-01 9 857
Inträden       1 158
Utträden  -1 019
Medlemsantal 2019-12-31  9 996

Föreningen äger bolaget HSB Centrala Värmland Utveckling AB till 100%. 
Föreningen äger dessutom 50% av bolaget Hagapaddan Utveckling AB 
samt 50% av andelarna i HSB Produktion i Värmland HB.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Moderföreningen 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 127 513 108 686 102 769 102 208
Rörelseresultat -10 -5 167 -3 568 9 242
Balansomslutning 164 249 154 965 154 901 120 324
Avkastning på totalt
kapital % 0 0 23 8
Avkastning på eget kapital % 0 0 31 7
Soliditet % 80 79 79 92
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen  2019 uppgick till 15,8%

HSB Värmland Ek.för har, tillsammans med HSB Produktion AB, påbörjat rivningen av befintliga byggnader på Östra 
Jakobsberg i Karlstad. Målsättningen är att kunna producera ca 300 bostäder i 4-5 etapper.

Detaljplanen för Haga Entré har under året vunnit laga kraft. Området ska fungera som en tydlig och tilltalande entré till 
centrala Karlstad där nya bostäder och lokaler ska uppföras och strandpromenad samt grönytor ska rustas upp.

Föreningen har kollektivavtal med  Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Svenska  Elektrikerförbundet och Byggnads.

Samarbetet med vår grannförening HSB Kristinehamn har utökats och fördjupats under året. Bland annat har vi enats om 
en gemensam verksamhetsplan för 2020.

Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av att nya detaljplaner kommer till stånd, vilket ännu inte är 
klart.  Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB.

Det fortsätter att vara ett stort intresse för hela vårt tjänsteutbud. Tillväxten har fortsatt men med ett tydligt fokus på ökad 
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Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:
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Definitioner: se not
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RESULTATRÄKNING
resultaträkning - koncernen
Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2019 2018

Nettoomsättning 2 127 513 108 686
Fastighetskostnader -719 -1 303
Kostnad för sålda varor och tjänster -125 617 -107 883
Bruttoresultat 1 177 -500
Administrationskostnader -5 297 -5 538
Övriga rörelseintäkter 3 4 105 867
Rörelseresultat 4,5,6 -15 -5 171

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 7 2 003 2 747
Resultat från värdepapper och fordringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 465 1 170
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -68 -61
Resultat efter finansiella poster 2 385 -1 315

Resultat före skatt 2 385 -1 315

Skatt på årets resultat 10 – -5
Latent skatt 10 326 870
Årets resultat 2 711 -450
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BALANSRÄKNING
Balansräkning - koncernen

BALANSRÄKNING
Balansräkning - koncernen

Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 11 6 778 4 307

6 778 4 307
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12, 13 30 947 29 432
Inventarier, verktyg och installationer 14 3 744 2 365
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 15 – 3 761

34 691 35 558
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 16 - -
Andelar i intresseföretag 17 38 790 7 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 11 685 11 686
Uppskjuten skattefordran 19 558 312
Andra långfristiga fordringar 20 449 682

51 482 19 680
Summa anläggningstillgångar 92 951 59 545

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 280 405
Färdiga varor och handelsvaror 2 017 2 003

2 297 2 408
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 29 304 21 032
Aktuell skattefordran 2 116 1 911
Övriga fordringar 16 124
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 157 12 599

38 593 35 666

Kortfristiga placeringar 20 000 53 114

Kassa och bank
Kassa och bank 12 266 4 271

4 271 41 307
Summa omsättningstillgångar 73 156 95 459

SUMMA TILLGÅNGAR 166 107 155 004

Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 21
Andelskapital 4 991 4 920
Reserver 11 921 11 922
Balanserat resultat inkl årets resultat 108 197 105 478
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 125 109 122 320
Summa eget kapital 125 109 122 320

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 264 353

264 353
Långfristiga skulder 22
Övriga skulder till kreditinstitut - -
Övriga skulder 11 214 11 308

11 214 11 308
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld 125 156
Leverantörsskulder 11 985 9 041
Skulder till intresseföretag - -
Övriga skulder 6 499 2 545
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 911 9 281

29 520 21 023
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 166 107 155 004

Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
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Andra långfristiga fordringar 20 449 682
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Färdiga varor och handelsvaror 2 017 2 003

2 297 2 408
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 29 304 21 032
Aktuell skattefordran 2 116 1 911
Övriga fordringar 16 124
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 157 12 599

38 593 35 666

Kortfristiga placeringar 20 000 53 114
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SUMMA TILLGÅNGAR 166 107 155 004



Årsredovisning HsB värmland 201934 35Årsredovisning HsB värmland 2019

RAPPORT
rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

KASSAFLÖDESANALyS
kassaflödesanalys - koncernen

Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

2019-12-31
Andels-
kapital

Bundna 
reserver

Bal.res. inkl 
årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 920 11 922 105 485 122 327
Årets resultat 2 711 2 711

Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital 71 71
Aktieägartillskott
Summa 71 71

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond – – –

– – –

Summa – – –

Vid årets utgång 4 991 11 922 108 196 125 109

2018-12-31
Andels-
kapital

Bundna 
reserver

Bal.res. inkl 
årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 884 10 382 107 466 122 734
Årets resultat -450 -450

Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital – – –
Aktieägartillskott
Summa 36 36

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond – – – – – –

– – –

Summa 1 540 -1 540 –

Vid årets utgång 4 920 11 922 105 476 122 320

Överföring mellan fria och 
bundna reserver

Överföring mellan fria och 
bundna reserver

Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i tkr Not 2019 2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 2 385 -1 315
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -890 1 758

1 495 443
Betald inkomstskatt - -5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 1 495 438

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -14 -421
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -2 927 -1 635
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 8 528 1 410
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 082 -208

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 086 -4 465
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 609 522
Förvärv av finansiella tillgångar -29 966 -4 600
Avyttring av finansiella tillgångar 296 9 818
Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 147 1 275

Finansieringsverksamheten
Förändring andelskapital 71 36
Amortering av lån -125 -125
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -54 -89

Årets kassaflöde -25 119 978
Likvida medel vid årets början* 57 385 56 407
Likvida medel vid årets slut* 32 266 57 385
* Som likvida medel räknas medel i handkassa och på bankkonto som är direkt åtkomligt för bolaget
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RESULTATRÄKNING
resultaträkning - moderföretaget

BALANSRÄKNING
Balansräkning - moderföretaget

Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2019 2018

Nettoomsättning 2 127 513 108 686
Fastighetskostnader -719 -1 303
Kostnad för sålda varor och tjänster -125 617 -107 883
Bruttoresultat 1 177 -500
Administrationskostnader -5 292 -5 534
Övriga rörelseintäkter 3 4 105 867
Rörelseresultat 4,5,6, -10 -5 167

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 7 179 2 747
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 465 1 170
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -68 -61
Resultat efter finansiella poster 566 -1 311

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 374 3 691
Resultat före skatt 940 2 380

Skatt på årets resultat 10 246 53
Årets resultat 1 186 2 433

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 11
och liknande arbeten 6 778 4 307

6 778 4 307
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12, 13 30 947 29 432
Inventarier, verktyg och installationer 14 3 744 2 365
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 15 – 3 761

34 691 35 558
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 16 100 100
Andelar i intresseföretag 17 36 966 7 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 11 685 11 686
Uppskjuten skattefordran 19 558 312
Andra långfristiga fordringar 20 449 682

49 758 19 780
Summa anläggningstillgångar 91 227 59 645

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 280 405
Färdiga varor och handelsvaror 2 017 2 003

2 297 2 408
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 29 304 21 032
Fordringar hos intresseföretag – –
Aktuell skattefordran 2 116 1 911
Övriga fordringar 16 124
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 157 12 599

38 593 35 666

Kortfristiga placeringar 20 000 53 114

Kassa och bank
Kassa och bank 12 132 4 132

12 132 4 132
Summa omsättningstillgångar 73 022 95 320

SUMMA TILLGÅNGAR 164 249 154 965
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BALANSRÄKNING
Balansräkning - moderföretaget

RAPPORT
rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 21

Bundet eget kapital
Andelskapital 4 991 4 920
Reservfond 11 921 11 922

16 912 16 842
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 104 189 101 756
Årets resultat 1 186 2 433

105 375 104 189
122 287 121 031

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 1 232 1 239
Periodiseringsfonder – 367

1 232 1 606
Långfristiga skulder 22
Övriga skulder till kreditinstitut - -
Övriga skulder 11 214 11 308

11 214 11 308
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld 125 156
Leverantörsskulder 11 985 9 041
Skulder till koncernföretag - -
Skulder till intresseföretag - -
Övriga skulder 6 499 2 545
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 907 9 278

29 516 21 020
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 164 249 154 965

Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

2019-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Andels-
kapital

Reservfond Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 920 11 922 104 188 121 030

Årets resultat 1 186 1 186

Förändringar direkt mot eget kapital
Förändring av andelskapital
Summa 71 – 71

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond – –
Summa – – – –

Vid årets utgång 4 991 11 922 105 374 122 287

2018-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Andels-
kapital

Reservfond Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 884 10 382 103 295 118 562
Årets resultat 2 433 2 433

Förändringar direkt mot eget kapital
Förändring av 
andelskapital – – – –

Summa 36 – 36

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond 1 540 -1 540
Summa – 1 540 -1 540 –

Vid årets utgång 4 920 11 922 104 188 121 031
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KASSAFLÖDESANALyS
kassaflödesanalys - moderföretaget
Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr 2019 2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 566 -1 311
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 935 1 758

1 501 447
Betald inkomstskatt - -5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 1 501 442
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -14 -421
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -2 927 18 468
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 8 527 1 410
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 087 19 899

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 086 -4 465
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 2 609 522
Förvärv av finansiella tillgångar -29 966 -4 600
Avyttring av finansiella tillgångar 296 9 818
Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 147 1 275

Finansieringsverksamheten
Förändring av andelskapital 71 36
Amortering av lån -125 -125
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -54 -89

Årets kassaflöde -25 114 21 085
Likvida medel vid årets början * 57 246 36 161
Likvida medel vid årets slut * 32 132 57 246
* Som likvida medel räknas medel i handkassa och på bankkonto som är direkt åtkomligt för bolaget

NOTER
Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Nyttjandeperiod är beräknad till 5 år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i
komponenter vilka skrivs av separat. 

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen. 

Byggnader 10-120 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

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

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på
byggnader:
- Stomme 100-120 år
- Stomkompletteringar, innerväggar mm 20-50 år
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm 20-40 år
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm 20-50 år
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 10-20 år

Nyttjandeperiod
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Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasing-
avtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
HSB Värmlands leasingavtal har alla klassificerats som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden. 

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa
varorna till deras aktuella plats och skick. 

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
  
Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta. 

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften
är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de
avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen
på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även
om tillgångarna är överförda till ett annat företag.  

Föreningen har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1 vilket innebär att alla 
pensionsförpliktelser räknas som avgiftsbestämda. Det innebär att avgifterna 
kostnadsförs löpande i resultaträkningen.

I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel till en pensionsstiftelse
redovisas en avsättning i de fall stiftelsens förmögenhet värderad till marknadsvärde understiger
förpliktelsen. I de fall stiftelsens förmögenhet överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande 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, dock inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran 
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för 
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på
de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärde-
beräknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag. 

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.  

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är: 
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
  bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
  inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
  avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
  reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 
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Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter. 
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas. 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris 
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och
kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.
Färdigställandegraden beräknas utifrån utfört arbete.
Intäkt redovisas endast med det belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifterna som
sannolikt kommer att ersättas av beställaren eftersom det ekonomiska utfallet inte kan beräknas
på tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste-
talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs-
köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritets-
intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill. 

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller
på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen,
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens
egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning
redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat
efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över-
respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter
förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapital-
andelsfonden.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. 
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag
elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i
företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i
den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisnings-
principerna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall. 

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.

Anteciperad utdelning
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

2019 2018
Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Förvaltningsverksamhet 123 003 103 980
Byggverksamhet - -
Egna Fastigheter 689 777
Medlemsverksamhet 3 821 3 929

127 513 108 686

2019 2018
Moderföretaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Förvaltningsverksamhet 123 003 103 980
Byggverksamhet - -
Egna Fastigheter 689 777
Medlemsverksamhet 3 821 3 929

127 513 108 686

Not 3 Övriga rörelseintäkter
2019 2018

Koncernen
Realisationsvinster 2 013 726
Aktiverat arbete för egen räkning 2 092 141

4 105 867
Moderföretaget
Realisationsvinster 2 013 726
Aktiverat arbete för egen räkning 2 092 141

4 105 867
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda varav varav
2019 män 2018 män

Moderföretaget
Sverige 111 74% 106 68%

Totalt i moderföretaget 111 74% 106 68%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2019-12-31 2018-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderföretaget
Styrelsen 45% 50%

Övriga ledande befattningshavare 50% 50%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2019 2018
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 46 537 19 313 44 780 17 708
(varav pensionskostnad) 1) (3 576) 1) (2 969)

Koncernen totalt 46 537 19 313 44 780 17 708
(varav pensionskostnad) 2) (3 576) 2) (2 969)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 620 tkr (f.å. 647) företagets VD och styrelse.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 620 tkr (f.å. 647) företagets VD och styrelse.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda

2019 2018
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget 1 612 44 925 1 415 43 365
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Koncernen totalt 1 612 44 925 1 415 43 365
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Avgångsvederlag

VD har särskilt anställningsavtal som innebär undantag från lagen om anställningsskydd. Avtalet innehåller regleringar av 
uppsägningstid innebärande tre månader från VD's sida. Vid uppsägning från föreningens sida är uppsägningstiden sex 
månader och avgångsvederlag utgår med tolv månader. 

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2019 2018

Koncern
Lorka Revision AB
Revisionsuppdrag 98 91
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - -
Skatterådgivning - -
Andra uppdrag – 3

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 9 9

Moderföretag
Lorka Revision AB
Revisionsuppdrag 94 87
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - -
Skatterådgivning - -
Andra uppdrag – 3

Övriga revisorer
Andra uppdrag 9 9

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 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2019 2018

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Byggnader och mark 1 050 945
Immateriella anläggningstillgångar 1 062 1 261
Inventarier, verktyg och installationer 1 219 896

3 331 3 102
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor 2 281 2 157
Fastighetsskostnader 1 050 945

3 331 3 102
Moderföretaget
Byggnader och mark 1 050 945
Immateriella anläggningstillgångar 1 062 1 261
Inventarier, verktyg och installationer 1 219 896

3 331 3 102
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor 2 281 2 157
Fastighetskostnader 1 050 945

3 331 3 102
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Not 6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2019-12-31 2018-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 1 605 1 204
Mellan ett och fem år 470 788

2 075 1 992

2019 2018
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 3 075 2 987

Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2019-12-31 2018-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 1 605 1 204
Mellan ett och fem år 470 788

2 075 1 992

2019 2018
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 3 075 2 987

Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag
2019 2018

Koncernen
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 63 340
Resultatandel från HB 116 2 407
Förändring eget kapital Hagapaddan Utv. AB 1 824

2 003 2 747
Moderföretaget
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 63 340
Resultatandel från HB 116 2 407

179 2 747

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2019 2018

Koncernen
Ränteintäkter, koncernföretag - -
Ränteintäkter, övriga 465 294
Övrigt – 876

465 1 170
Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag - -
Ränteintäkter, övriga 465 294
Övrigt – 876

465 1 170
Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

2019 2018
Koncernen
Räntekostnader, koncernföretag - -
Räntekostnader, övriga -68 -61

-68 -61
Moderföretaget
Räntekostnader, koncernföretag - -
Räntekostnader, övriga -68 -61

-68 -61
Not 10 Skatt på årets resultat

2019 2018
Koncernen
Aktuell skattekostnad – -5
Uppskjuten skatt 326 870

326 865

2019 2018
Moderföretaget
Aktuell skattekostnad – -5
Uppskjuten skatt 246 58

246 53

Avstämning av effektiv skatt % 2019
Resultat före skatt 940

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -21,4% -201
Ej avdragsgilla kostnader -38% -357
Ej skattepliktiga intäkter 87% 813
Effekt av förändrade skattesatser -1% -9
Förändring av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt 0% –
Redovisad effektiv skatt 26% 246

Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 6 303 6 303
Investeringar i nytt IT-system, driftsättning 2017 -597 –
Investeringar i "HSB 4.0.", digitaliseringsutveckling 4 129
Vid årets slut 9 835 6 303

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -1 996 -735
Årets avskrivning -1 061 -1 261
Vid årets slut -3 057 -1 996

Redovisat värde vid årets slut 6 778 4 307
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2019-12-31 2018-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 6 303 6 303
Investeringar i nytt IT-system, driftsättning 2017 -597 –
Investeringar i "HSB 4.0.", digitaliseringsutveckling 4 129 –
Vid årets slut 9 835 6 303

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -1 996 -735
Årets avskrivning -1 061 -1 261
Vid årets slut -3 057 -1 996

Redovisat värde vid årets slut 6 778 4 307

Not 12 Byggnader och mark
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 37 097 37 147
Nyanskaffningar 2 693 –
Avyttringar och utrangeringar -128 -50
Vid årets slut 39 662 37 097

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -7 665 -6 720
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – –
Årets avskrivning -1 050 -945
Vid årets slut -8 715 -7 665

Redovisat värde vid årets slut 30 947 29 432

2019-12-31 2018-12-31
3

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 37 097 37 147
Nyanskaffningar 2 693 –
Avyttringar och utrangeringar -128 -50
Vid årets slut 39 662 37 097

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -7 665 -6 720
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – –
Omklassificeringar – –
Årets avskrivning -1 050 -945
Vid årets slut -8 715 -7 665

Redovisat värde vid årets slut 30 947 29 432

Varav mark 2019-12-31 2018-12-31
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden 1 661 1 661
Årets avyttringar -128 -
Redovisat värde vid årets slut 1 533 1 661

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden 1 661 1 661
Årets avyttringar -128 –
Redovisat värde vid årets slut 1 533 1 661

Not 13 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

2019-12-31 2018-12-31
Koncernen
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början 54 000 54 000
Vid årets slut 54 000 54 000

Moderföretaget
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början 54 000 54 000
Vid årets slut 54 000 54 000

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 13 555 13 124
Nyanskaffningar 2 622 704
Avyttringar och utrangeringar -631 -273
Vid årets slut 15 546 13 555

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -11 190 -10 482
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 587 188
Årets avskrivning -1 199 -896
Vid årets slut -11 802 -11 190

Redovisat värde vid årets slut 3 744 2 365

2019-12-31 2018-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 13 555 13 124
Nyanskaffningar 2 622 704
Avyttringar och utrangeringar -631 -273
Vid årets slut 15 546 13 555

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -11 190 -10 482
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 587 188
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -1 199 -896
Vid årets slut -11 802 -11 190

Redovisat värde vid årets slut 3 744 2 365

En intern bedömd marknadsvärdering av fastigheterna har gjorts 2019-12-31. I kalkylerna genomförs en 
nuvärdesberäkning av bedömda framtida driftsnetton. Till summan av dessa driftsnetton adderas nuvärdet av ett bedömt 
marknadsvärde vid kalkylperiodens slut. Kalkylränta och avkastningskrav baseras på individuella bedömningar avseende 
risknivå och fastighetens marknadsposition. Tomtmark har värderats till gängse tomtpriser på respektive ort. 
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Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2019-12-31 2018-12-31
Koncernen
Vid årets början 3 761 –
Omklassificeringar -3 761 –
Investeringar – 3 761
Redovisat värde vid årets slut - 3 761

Moderföretaget
Vid årets början 3 761 –
Omklassificeringar -3 761 –
Investeringar - 3 761
Redovisat värde vid årets slut - 3 761

Not 16 Andelar i koncernföretag
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början - -
Vid årets slut - -

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 100 100
Vid årets slut 100 100

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2019-12-31 2018-12-31
Antal Andel Redovisat Redovisat

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % i) värde värde

Hsb Cv Utveckling AB, 556752-0142, Karlstad 1 000 100,0 100 100
100 100

Not 17 Andelar i intresseföretag
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 8 517 13 311
Aktieägartillskott 29 850 4 600
Avyttring/Återbetalning av andel – -11 801
Årets andel i intresseföretags resultat 423 2 407
Vid årets slut 38 790 8 517

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 517 -1 517
Återföring nedskrivning 1 517
Vid årets slut – -1 517
Redovisat värde vid årets slut 38 790 7 000

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 8 517 13 311
Aktieägartillskott 29 850 4 600
Avyttring/Återbetalning av andel – -11 801
Årets andel av HB resultat 116 2 407
Vid årets slut 38 483 8 517

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 517 -1 517
Vid årets slut -1 517 -1 517
Redovisat värde vid årets slut 36 966 7 000

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag 

Andelar Kapitalan-
Intresseföretag Justerat EK / antal delens värde Redov värde
/ org nr, säte / Årets resultat i % i) i koncernen hos moderföretaget

Direkt ägda
Hagapaddan Utveckling AB
556764-2953 63 717 50,0 30 034 30 034

HSB Produktion i Värmland HB
969748-9103 13 864 50,0 6 932 6 932

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag 

Andelar Kapital-
Intresseföretag Justerat EK / antal andelens värde Redov värde
/ org nr, säte / Årets resultat i % i) i koncernen hos moderföretaget

Direkt ägda

Hagapaddan Utveckling AB
556764-2953 13 317 50,0 4 684 4 684

HSB Produktion i Värmland HB
969748-9103 4 632 50,0 2 316 2 316

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.

Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 11 685 11 770
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar – -85

Vid årets slut 11 685 11 685

Redovisat värde vid årets slut 11 685 11 685

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 11 685 11 770
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar – –

– -85
Vid årets slut 11 685 11 685

Redovisat värde vid årets slut 11 685 11 685

Not 19 Uppskjuten skattefordran

Redovisad uppskjuten skatt är hänförlig till temporära skillnader mellan bokfört värde och skattemässigt värde för
byggnader och utgående skattemässigt underskott.

2018-12-31

2019-12-31
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Not 20 Andra långfristiga fordringar
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 802 996
Tillkommande fordringar – –
Reglerade fordringar -233 -194
Vid årets slut 569 802

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -120 -996
Reglerade fordringar – 194
Återförd nedskrivning – 682
Vid årets slut -120 -120
Redovisat värde vid årets slut 449 682

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 802 996
Tillkommande fordringar – –
Reglerade fordringar -233 -194
Vid årets slut 569 802

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -120 -996
Reglerade fordringar – 194
Återförd nedskrivning – 682
Vid årets slut -120 -120
Redovisat värde vid årets slut 449 682

Not 21 Disposition

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 105 374 564,07 kronor, disponeras enligt följande:

Till reservfond avsätts 0,00
Balanseras i ny räkning 105 374 564,07

Summa 105 374 564,07

Not 22 Långfristiga skulder
2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut - -
Övriga skulder 11 214 11 308

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut - -
Övriga skulder - -

Moderföretaget
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen: - -
Övriga skulder till kreditinstitut 11 214 11 308
Övriga skulder - -

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen: - -
Övriga skulder till kreditinstitut - -
Övriga skulder - -

Not 23 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2019-12-31 2018-12-31

Koncernen
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 21 840 21 840

21 840 21 840

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Summa ställda säkerheter 21 840 21 840

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för koncern och intressebolag - -
Borgensförbindelse HSB BRF Vänerblick i Hammarö 1 100 -
Borgensförbindelse HSB BRF Jakobsbergsskogen 1 2 300 -
Fastigo ansvarsbelopp 833 719
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB 157 215
Summa eventualförpliktelser 4 390 934

Moderföretaget
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 21 840 21 840

21 840 21 840

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Summa ställda säkerheter 21 840 21 840

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för koncern och intressebolag - -
Borgensförbindelse HSB BRF Vänerblick i Hammarö 1 100 -
Borgensförbindelse HSB BRF Jakobsbergsskogen 1 2 300 -
Fastigo ansvarsbelopp 833 719
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB 157 215
Summa eventualförpliktelser 4 390 934

Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 25 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

Inköp och försäljning inom koncernen
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (0) % av inköpen och 0 (0) % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (0) % av inköpen och 0 (0) %
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Vid nyproduktion sker det i samarbete med HSB produktion i Värmland HB, HSB Produktion i Värmland HB ägs till 50% 
av HSB Värmland Ek för och till 50% av HSB Produktion AB. Vinster och förluster i handelsbolaget fördelas lika efter 
avslutade projekt. 

1:a mars påbörjade Jessika Lundgren sin anställning som ny VD för HSB Värmland. 

Markarbeten har påbörjats gällande etapp 1 av nyproduktionsprojeket på Östra Jakobsberg, som genomförs i samarbete 
med HSB Produktion.
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Not 26 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Avkastning på
totalt kapital: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Balansomslutningen
Avkastning på
eget kapital: Årets resultat före skatt  / Genomsnittligt eget kapital

Soliditet: enligt HSB Kod dvs. Eget kapital+- övervärden eller undervärden /(Balansomslutning
 +- ev. övervärden eller undervärden - likvida medel)

Karlstad 2020-03-18

Tore Olsson Sylvia Michel
Ordförande

Lennart Steen Karin Kierkegaard

Malin Olin Ulf Bemler

Sven-Åke Mellgren Jessika Lundgren
Verkställande direktör

Pernilla Hoke Ola Svensson
Unionen-representant Fastighets-representant

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-03-18

Peter Rosengren
Auktoriserad revisor
Av HSBs Riksförbund utsedd revisor

karlstad 2020-04-08

REVISIONSBERÄTTELSE
till föreningsstämman i hSB Värmland ek. för., org. nr 773200-3277

rapport om årSreDoViSNiNgeN och 
koNcerNreDoViSNiNgeN
uttalanden  
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för HSB Värmland ek. för. för år 2019. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 29-56 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moderfören-
ingen och koncernen.

grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
moderföreningen och koncernen 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 till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalan-
den. 

annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och åter-
finns på sidorna 1-28.  Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra informa-
tion.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen 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 informatio-
nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen 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 an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direk-
tören för bedömningen av föreningens och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, 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 verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.

revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig 
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säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet 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 koncernredovis-
ningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professi-
onellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:
– identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgö-
ra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

– skaffar jag mig 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 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

– utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande 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 årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens och koncernens för-
måga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram 
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 

händelser eller förhållanden göra att en förening och 
en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

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

– inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen för 
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för 
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande 

av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina 
uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revision-
ens 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 iden-
tifierat.

rapport om aNDra kraV eNligt lagar och 
aNDra FÖrFattNiNgar
uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för HSB Värm-
land ek. för. för år 2019 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vin-
sten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-
frihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-

rige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
moderföreningen och koncernen 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 till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalan-
den.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid 
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en be-
dömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, 

omfattning och risker ställer på storleken av moderfören-
ingens och koncernens egna kapital, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och 
förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska ange-
lägenheter 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 bokföring ska fullgöras i överensstämmel-
se med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande 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 kun-
na bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen, eller

på något annat sätt handlat i strid med lagen om eko-
nomiska 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 ekono-
miska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer 

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan för-
anleda ersättningsskyldighet 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 revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi-
tioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professio-
nella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-
het. Det innebär att jag fokuserar granskningen på såda-
na 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, vidtag-
na åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffan-
de föreningens vinst eller förlust har jag granskat om för-
slaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Karlstad 2020-04-08
Peter Rosengren
Auktoriserad Revisor
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