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VD HAR ORDET

ETT VIKTIGT ÅR DÄR VI LAGT EN GRUND ATT 
BYGGA VIDARE PÅ
Året 2021 har fortsatt i hemmakontoret och de digitala mötenas tecken. Med en välbehövlig andningspaus under 
hösten, där vi faktiskt kunde ses på riktigt, har vi tagit oss igenom 2021 med ett större lugn än det första året av 
anpassningar och omställningar. Men knappt har Europa kommit ur coronapandemin förrän nästa mörka moln 
drar in över kontinenten. Osäkerheten är stor kring hur kriget i Ukraina kommer att påverka omvärlden och i 
förlängningen oss i Sverige. Vår förvaltningsverksamhet och bostadsmarknaden kan komma att påverkas av en 
orolig världsekonomi, men det beror på hur länge kriget pågår.

Det har varit minst sagt speciella omständig-
heter under mina två första år som 

vd för HSB Värmland. En riktig 
milstolpe under 2021 var att 

jag äntligen fick möjligheten 
att träffa alla medarbetare 
på Personalens dag under 
oktober. Att få ses ”på 
riktigt”, skratta tillsammans 
och inte minst påbörja HSB 
Värmlands gemensamma 

visionsarbete var viktigt. Både 
för energipåfyllnad för var och 

en, och för organisationens strate-
giska arbete framåt.

De organisationsförändringarna som 
gjorts under 2020 och 2021 har bidragit till avveckling av 
olönsamma delar. Samtidigt är hela tjänsteutbudet intakt - 
med ökad tydlighet i leveransen. Trots detta har pandemin 
ändå en påverkan på resultatet, bland annat för att vi inte 
haft någon möjlighet till korttidspermittering som under 
2020. HSB Värmland är en medelstor HSB-regionförening 
och är i behov av HSB-Sveriges gemensamma muskler för 
att fortsätta utvecklas. Samarbete med alla regionföreningar 
i HSB är essentiellt, inte minst med de som är oss absolut 
närmast rent geografiskt. Internt pågår ständigt arbetet med 
att vända och vrida på alla processer med målet att bli så 
effektiva som möjligt, med den lönsamma affären i fokus.

På tal om samarbete – det är genom just samverkan med 
HSB Kristinehamn vi under 2021 kunnat påbörja arbetet 
med ett större och bredare kursutbud för brf-styrelser. Något 
som efterfrågats länge och som är en viktig fråga inom HSB. 

Året har också inneburit rekrytering av många nya HSB- 
ledamöter, förstås mycket glädjande då det är en av våra allra 
viktigaste medlemsfördelar.

HSB Värmlands nyproduktion tuffar på med mycket gott 
resultat. Under november var det inflyttning i brf Jakobs-
bergsskogen 1, och i etapp två i området kan vi konstatera 
att vi både hann med säljstart och att faktiskt sälja alla 
lägen heter under samma år. Under 2022 planeras säljstart 
av bland annat brf Haga Strand. Där möjliggör vi för unga 
bosparare att köpa sin första bostad genom HSB Dela, som 
innebär att HSB går in som delägare i ett antal utvalda 
smålägenheter. Dessa erbjuds endast till just unga bospara-
re, som på så vis får hjälp att finansiera sitt köp och ta sig in 
på den allt mer svåråtkomliga bostadsmarknaden. Det togs 
även ett historiskt beslut i styrelsen om att bygga hyresrätter i 
samma område, något HSB Värmland inte gjort på närmare 
30 år. Under året har vi sålt mark i Forshaga, kvarteret Mon-
tören, men också köpt mark centralt i Forshaga i området 
Åsmyren. Vårt uppdrag och målsättning är att bygga där våra 
medlemmar vill bo, och ett stort arbete görs för att tillskapa 
bostäder i hela Värmland.

Ur flera aspekter har 2021 varit ett tufft år. Oundviklig på-
verkan av pandemin, organisationsförändringar och en viss 
personalomsättning har gjort att vi tappat en del fart. Men 
vi står stadigt och är stärkta av det gedigna arbete som gjorts 
under 2021 - ett arbete som skapat en bra grund att stå på 
inför de kommande årens utmaningar och möjligheter!

Jessika Lundgren, vd HSB Värmland
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

MED EN STOR SKOPA MOD UTMANAR VI DET 
GAMLA OCH SKAPAR NYTT - TILLSAMMANS 
Det var med otaliga nya erfarenheter vi gick in i året 2021. Erfarenheter av att under ett års tid sett världen 
krympa, men kanske också bli större på samma gång. Mindre på grund av isolering och kraven på social distans. 
Större för den ökade förståelsen hur allt, vi alla, faktiskt hör ihop. Hur viktigt det är att ta ett gemen samt ansvar för 
att komma framåt. Den kooperativa tanken som är HSBs DNA känns viktigare än någonsin att efterleva och sprida 
budskapet om i vår nya verklighet.

HSB Värmland, liksom HSB i stort, 
står sig starkt. Detta trots två år av 

pandemi och restriktioner i 
samhället som blivit stränga-

re för att sedan lättas, och 
återigen bli striktare. Det 
är tydligt hur vi blivit vana 
att anpassa oss. Att snabbt 
ställa om och att omprö-
va gårdagens sanning har 

blivit vår vardag. 
Mitt andra år som 

ordförande i HSB Värmland 
har både varit utmanande och 

stimulerande med att hitta nya lösning-
ar och våga utmana gamla idéer. Jag, och många med mig, 
saknar den personliga kontakten i det fysiska mötet som går 
förlorat när vi ses genom våra skärmar. Dock ska man inte 
förringa den ökade digitala mognadsgraden vi alla mer eller 
mindre frivilligt genomgått, då vi inte kunnat träffats ”på 
riktigt”. När vi återgår till en något sånär mer normal vardag 
har vi utvecklats och fått ytterligare en dimension och nya 
verktyg med oss på vägen. Och vi vet ännu mer om vad vi 
faktiskt klarar av när det verkligen gäller.

Under 2021 kunde undertecknad, tillsammans med HSB 
Värmlands vd Jessika Lundgren, ändå på ett säkert vis ge-
nomföra sex stycken medlemsdialogträffar runt om i Värm-
land. Det var värdefullt att få träffa er medlemmar och ta del 
av tankar och funderingar och samtidigt nå ut med informa-
tion från HSB Värmland. Den viktiga dialogen är ett löpande 
arbete som kommer fortsätta i olika former även under åren 
framöver. Under medlemsdialogträffarna blev det tydligt 
att en viktig fråga är hur vi gemensamt kan bidra till att öka 

kunskapen om vad det innebär att vara medlem i HSB. Det 
faktum att du till exempel i den kooperativa bostadsformen 
inte äger din lägenhet, utan är andelsägare i en fastighet, är 
en omständighet som fortfarande överraskar alltför många. 
En pedagogisk utmaning för oss alla att klargöra. Vi behöver 
även lyfta fram våra kärnvärderingar i ETHOS; engagemang, 
trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan i vår dialog 
med våra medlemsföreningar, för att vi alla ska kunna leva 
som vi lär. En annan central frågeställning är hur vi får upp 
intresset och engagemanget för styrelsearbete. Att se styrelse-
arbete utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv kan vara ett 
mer rättvist synsätt. Att sitta i en styrelse med stort ansvar för 
en medlemsstyrd verksamhet och flera miljoner kronor – det 
är minst sagt lärorikt och meriterande. Erfarenheter som 
bör vara attraktiva även för den yngre generationen. Tillsam-
mans behöver engagerade styrelseledamöter se sin roll som 
ambassadörer för styrelsearbete och skapa ett klimat med 
högt till tak, för att fler ska våga visa sitt intresse. 

Även om HSB Värmland står sig starkt, två pandemi-år till 
trots, har det som för de flesta organisationer och företag 
haft en negativ ekonomisk påverkan. HSBs gemensamma 
IT-projekt kräver stora resurser som bidrar till en tuff budget 
för 2022. Inom nyproduktionen har vi haft ett bra år. Ett 
gediget arbete för att öka möjligheterna att bygga bostäder 
i andra kommuner än Karlstad har pågått under 2021, med 
goda resultat, och fortsätter arbetas med. I Forshaga pågår 
planering av nyproduktionsprojekt som det redan visat sig 
finnas stort intresse för. 

HSB Värmlands styrelses strategiarbete under året 2021 
skapar handlingsberedskap och rustar oss för framtiden 
genom att tydligt förankras i organisationen. Utvecklingen 
går framåt på alla HSB Värmlands fronter, som det gör i om-
prövningens tid. En tid där vi får använda dessa omtumlande 

men lärorika år som en nystart. Det är en chans att utmana 
det gamla och tillsammans skapa nytt. Med HSBs starka varu-
märke i ryggen, trygghet som ledord och med alla värdefulla 
erfarenheter och nya insikter har vi förutsättningarna på vår 

sida. Tillsammans tar vi oss an framtiden med tillförsikt - och 
en stor skopa mod.

Sylvia Michel, Styrelseordförande HSB Värmland
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DETTA ÄR HSB

VI ÄR KOOPERATIONEN FÖR 
FRAMTIDENS BOENDE

VI VILL SKAPA DET GODA BOENDET
HSB är en medlemsägd organisation och Sveriges största bo-
stadskooperation. 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-föreningen 
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 cirka 670 000 medlemmar, HSB Värmland 
cirka 10 200. Den som är bostadsrättshavare är medlem i 
någon av landets cirka 4 100 bostadsrättsföreningar, (i HSB 
Värmland 108 föreningar). Bosparare, bostadsrättshavare 
och bostadsrättsföreningar är medlemmar i någon av landets 
26 regionala HSB-föreningar, varav HSB Värmland är en. 
HSB-föreningarna är i sin tur medlemmar i HSB Riksför-
bund.

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 bland annat välja den styrelse som ska svara för verk-
samheten regionalt. Även här kan medlemmarna påverka 
verksamheten genom att skicka in motioner. Slutligen kall-

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 förvaltningstjänster och 
bostäder till våra medlemmar men även andra fastighetsägare och privatpersoner är välkomna som kunder.

las de representanter som den regionala HSB-föreningen 
utsett till HSB Riksförbunds stämma.

VÅRA KUNDER OCH TJÄNSTER
HSB-bostadsrättsföreningar, privata bostadsrättsföreningar, 
kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare anli-
tar oss för många olika fastighetstjänster av ekonomisk, admi-
nistrativ och teknisk karaktär. Det innebär att vi sköter avise-
ring 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 bostadsrättsföreningarnas styrelser i bland 
annat juridik, ekonomi, miljö och tekniska förvaltnings-
frågor. 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 förvaltning och vid nyproduktion för att skapa 
hållbarhet. HSB erbjuder inte bara ett boende utan även en 
fysisk, ekonomisk och social trygghet.

Vi på HSB påverkar och är med och tar samhällsansvar. 
Med ambitionen att påverka politiker och beslutsfattare sat-
sar vi stor energi på att vi ska öka byggandet, förbättra möjlig-
heterna att bospara, minska bostädernas klimatpåverkan och 
utveckla framtidens boende.

GEMENSAMMA STYRDOKUMENT
För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det ger 
att verka under samma varumärke, finns tre gemensamma 
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 verktyg 
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-föreningar-
na att samverka och lära av varandras goda exempel.

HSBS KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
Koden innehåller bland annat stöd till styrelse och valbered-
ning 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 medlemmarna 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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AFFÄRSOMRÅDE FÖRVALTNING

STORA KLIV MOT EN ÄN MER ENAD 
FÖRVALTNINGSVERKSAMHET 

ANDRA ÅRET MED PANDEMI – TUFFT 
MEN MED EN LJUS FRAMTID

Om 2020 var ett chockartat år där 
hela verksamhetsplanen på ett vis 
blev omkullkastad i och med det 
nya viruset, har förutsättningarna 
under året 2021 varit mer posi-
tiva. Framförallt handlar det om 
flexibilitet att ställa om som gjort 

hela förvaltningsverksamheten mer 
snabbfotad. Självklart har pandemin 

Året 2021 är det andra året med en pandemi där förvaltningsverksamheten rullat på med en ny vana – att 
ställa om. Och det snabbt. Förutsättningarna för att lyckas med att ställa om istället för att ställa in har helt klart 
förbätt rats under verksamhetsåret 2021. Inte minst genom det hårda arbete hela organisationen tillsammans 
gjort och gör dagligen – både på distans och på plats. 

haft en negativ ekonomisk påverkan genom förskjutna 
projekt, speciellt de projekt som krävt att personal gått in i 
bostäder. Även personal som behövt vara hemma en längre 
tid vid sjukdom har påverkat flödet i verksamheten. Det har 
varit ett tufft år men blickar man framåt ser det ljust ut. Inte 
minst med en omorganisation som kommit på plats. Vi har 
en större flexibilitet och en ökad kunskap och medvetenhet 
hos medarbetare om hur vi ökar kundkontakten, även när 
vi inte kan ses fysiskt. Det finns goda förutsättningar för en 
positiv utveckling och vi är bättre förberedda än någonsin på 
stora omställningar.

EN ORGANISATIONSFÖRÄNDRING FÖR TYDLIGHETENS 
SKULL
Omorganisationen inom HSB Värmlands förvaltningsverk-
samhet trädde i kraft den förste januari 2021. Att sjösätta en 
ny organisation under en pandemi är både en ny och svår 
uppgift, men trots detta har det lyckats väl. Under slutet av 
året 2021 ”satte sig” den nya organisationen på riktigt.

Den största anledningen till organisationsförändringen är 
viljan att arbeta än mer som ETT HSB Värmland. Vi ser för-
delar i ett ökat samarbete över yrkesrolls-gränserna och att 
ha en enad förvaltningsorganisation istället för som tidigare, 
uppdelat på två områden. Dessutom ökar vi tydligheten 
när det gäller kontaktvägar in för kunder och leverantörer 
samtidigt som vi dragit ner på resurser och anpassat oss mer 
efter efterfrågan. Organisationsförändringen innebär också 
en satsning på fastighetsområdet – både med ambitionen att 
framgent bygga och förvärva egna fastigheter för att förvalta 
själva, och genom att avdela en person med tydligt ansvar för 
nyproduktion. Genom organisationsförändringen skapade vi 
inom förvaltningen fyra olika avdelningar; Fastighetsservice, 
Entreprenad och drift, Fastighetsförvaltning och Fastighets-
konsult. Med detta underlättar vi samarbete internt mellan 
olika yrkesroller, samt konkretiserar tjänsteutbudet – vilket 
bidrar till en ökad kundnöjdhet.

FÖRST UT MED HJÄLP TILL ENERGISTÖD
I oktober 2021 infördes ett statligt stöd för energieffektivise-
ring av flerbostadshus. Stödet på totalt 4,3 miljarder kronor 
var tänkt att sträcka sig fram till 2023 och var en satsning för 
att skynda på energieffektiviseringen i alla typer av flerbo-
stadshus. HSB Värmland var första HSB-regionföreningen 
att ta fram information, material och processer samt att hålla 
ett informationsmöte för brf-styrelser. Detta om hur de med 
HSB Värmlands hjälp kan få chansen att ta del av stödet. 
Redan den 1 december 2021 tog dock Riksdagen beslut, i 
samband med beslut om statens budget för 2022, att avveck-
la stödet till energieffektivisering efter årsskiftet 2021/22. 
Detta innebar att tidsramen krymptes avsevärt då ansökning-
arna behövde skickas in före årsskiftet för att kunna beviljas. 

Under denna korta tid om tre månader arbetade HSB 
Värmland fram stöd till bostadsrättsföreningar och fastighets-
ägare på 50 miljoner kronor, vilket då motsvarar investering-
ar i flerbostadshus för 100 miljoner kronor. Totalt är det fem 
bostadsrättsföreningar och en privat fastighetsägare som 
beviljats stöd med hjälp av HSB Värmland. Ett exempel är 
brf Rostugnen i Hagfors som beviljats 16 miljoner i bidrag, 
vilket möjliggjort banklån, något som inte är lätt för en för-
ening på glesbygden idag. Detta innebär att de kan göra de 
åtgärder som behövs gällande fasadrenovering med mera. 
Att HSB Värmland lyckats arbeta fram detta på så kort tid 
beror på att vi inte bara har en spetskompetens inom energi 
– vi kan helheten.
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AFFÄRSOMRÅDE FÖRVALTNING

ÖKAD KONKURRENS STIMULERAR TILL
STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
Stora affärer inom entreprenad och drift och satsning på affärsutvecklingen inom HSB Värmland – året 2021 har 
varit betydelsefullt i det ständiga arbetet att finslipa det vi redan är bra på, ställa om där det behövs och ständigt 
arbeta för förbättring.

ENTREPRENAD OCH DRIFT 
Entreprenad och drift, med enheterna Systemintegration, El 
och Drift och jour, är det område där HSB Värmland sam-
arbetar mest med övriga regionföreningar inom HSB. Inom 
systemintegration, så kallad styr- och reglerteknik, spelar vi 
en stor roll i HSB-Sverige och har så gjort under en lång tid 
med stor nytta för våra kunder. Här arbetar vi från ax till 
limpa genom att ta emot beställningar från kunder, bygga 
skåpen i egen verkstad, programmera dem och slutligen 
installera - i egen regi eller med underentreprenör beroen-
de på var i landet kunden befinner sig. Året 2021 har varit 
positivt med flertalet stora affärer och vi har även tecknat 
samarbetsavtal med HSB Norra Bohuslän och HSB Uppsala, 
vilket möjliggör försäljning av tjänster på en ännu större 
marknad. Ett avtal har också tecknats kring VS-jobb med en 
underleverantör. Trots en successiv nedläggning av vår egen 
VS-avdelning, kan HSB Värmland nu fortfarande erbjuda 
VS-tjänster via underleverantör, med stöd av egen personal.

DIGITALISERINGSARBETET FORTSÄTTER
Att hänga med i digitaliseringsresan är avgörande för fram-
tiden inom branschen, men det är också viktigt att behålla 
den lokala anknytningen i de tjänster där det gör mest nytta, 
som till exempel förvaltarrollen. De här två sanningarna 
existerar samtidigt, men den största konkurrensen handlar 
just om digitala tjänster och där arbetar HSB gemensamt i 
Sverige på alla nivåer. Inom de HSB-gemensamma IT-projek-
ten råder det förskjutningar av tidplanen vilket innebär att 
regionföreningen ligger ute med stora investeringar som vi 
just nu ej kan få utväxling på. Dock är det tjänster vi tror på - 
och vi tror på att göra saker gemensamt.

SATSNING PÅ AFFÄRSUTVECKLING
Med en ökad konkurrens inom branschen kommer automa-
tiskt ett driv att ständigt förbättras. Det behövs resurser och 

förmåga att ställa om snabbt, vilket lett till att HSB Värmland 
under 2021 gjort en satsning och rekryterat en affärsutveck-
lare. Tjänsten tillsattes med syftet att öka både kundkontak-
ten och HSB Värmlands förmåga att anpassa verksamheten 
och tjänsteutbudet efter marknadens svängningar. Med 
affären i fokus ser vi på nya avtal, omförhandlingar, säljinsat-
ser, kundaktiviteter och effektiviseringar av interna processer. 
Målet är att bli än mer snabbfotade när det kommer till att 
ta fram nya tjänster och snabbt ställa om när det behövs, 
vilket är livsavgörande i en tid där den ena dagens sanning är 
utbytt redan nästa dag. 

Per Wikstrand, Förvaltningschef HSB Värmland
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NYPRODUKTION

EN KRAFTFULL UTVECKLING FÖR HSB 
VÄRMLANDS NYPRODUKTION
Det har varit ett gynnsamt år för nyproduktionen inom HSB Värmland. Inte mindre än 46 lägenheter färdigställdes 
och flyttades in i HSB brf Jakobsbergsskogen 1. I början av året byggstartades även etapp två i området, HSB brf 
Jakobsbergsskogen 2 - ett projekt med rekordsnabb försäljning! Flera projekt som är under planering har även de 
kommit närmare byggstart. 

BRF JAKOBSBERGSSKOGEN 1 – FÖRSTA INFLYTTNING-
ARNA I DET NYA BOSTADSOMRÅDET
Husen i brf Jakobsbergsskogen 1 färdigställdes under 2021 

och inflyttningarna startade i början av 
november. Alla lägenheter var sålda 

vid inflyttning, en inflyttning som 
också var den allra första i det nya 

området Jakobsberg i Karlstad. 
Föreningen består av två hus 
med indragna våningar på 
de två översta etagen, med en 
fasad som är en blandning av 

trä och tegel i naturnära färger. 
Uppvärmning sker via fjärrvärme. 

Ventilationen sker via ett så kallat 
FTX-system som är kopplat till borrhål, där 

tas värmen i marken tillvara för att värma tilluften. Detta för 
att så lite köpt energi som möjligt ska behövas för ett varmt 
inomhusklimat.

REKORDSNABB FÖRSÄLJNING I ETAPP TVÅ PÅ 
JAKOBSBERG
Under 2021 säljstartades och byggstartades HSB Värmlands 
etapp två i området Jakobsberg. Efter säljstarten i februari 
följde en rekordsnabb försäljning där samtliga lägenheter var 
sålda i december månad, det vill säga ungefär ett år innan 
planerad inflyttning. Brf Jakobsbergsskogen 2 kommer bestå 
av 48 lägenheter fördelat på tre hus, samt ett markförlagt par-
keringshus. I mars 2022 räknar man med att alla tre hus är 
uppbyggda, och inflyttning är planerad till kvartal ett 2023.

LYCKAT RESULTAT I HSB BRF VÄNERBLICK
HSB brf Vänerblick i Skoghall stod klart och flyttades in 
redan under år 2020. Det är ett hus utrustat med bergvärme 

och solceller där de första energimätningarna indikerade 
en förvånansvärt låg förbrukning – något som under 2021 
bekräftats. Energiförbrukningen i huset har visat sig till och 
med vara lägre än förväntat. Föreningen ligger fint ett sten-
kast från Vänern och är än mer trivsamt nu när planteringar-
na tagit sig i området. 

HSB BRF HAGA STRAND – EN MÖJLIGHET ATT DELA
Under året 2020 inleddes ett arbete med att få dispens att 
ta ner träd på området där HSB brf Haga Strand ska byggas, 
vilket slutligen blev klart under året 2021. Bygglovshand-
lingar har tagits fram och ligger i skrivande stund i process 
hos kommunen. Brf Haga Strand blir ett kvarter bestående 
av både en bostadsrättsförening och ett hus med hyresrätter 
byggt i HSB Värmlands regi. Säljstart är planerad till maj 
2022 och projektet hade redan under december 2021 ett 
ovanligt stort antal intressenter. I brf Haga strand kommer 
ett antal lägenheter att kunna erbjudas via HSB Dela. Syftet 
med HSB Dela är att hjälpa unga vuxna in på bostadsmark-
naden. I ett antal lägenheter i föreningen, utvalda för att 
passa målgruppen bosparare i åldern 18 till 29 år, går HSB 
in som 50 procentig delägare. Ett samägandeavtal tecknas 
mellan HSB och den unga vuxna. Samägandeavtalet är gil-
tigt tio år från inflyttningen, när som helst efter tillträdet till 
bostadsrätten kan den unga köparen välja att sälja bostads-
rätten – då säljs också HSBs andel. På det här sättet vill HSB 
bidra till att hjälpa unga in på bostadsmarknaden genom att 
sänka trösklarna och möjliggöra ett bostadsköp för den som 
inte själv har hela kontantinsatsen. 

ÖVRIGA DELAR AV VÄRMLAND
Ett aktivt arbete har gjorts, och är pågående, för att kunna 
erbjuda våra medlemmar nyproducerade bostäder i fler 
kommuner runt om i Värmland. Vi har undersökt tänkbar 

mark att bygga framtida projekt på och arbetar för att säker-
ställa en god markreserv för framtiden. Ett resultat av arbetet 
är det kommande projektet i Forshaga, i området Åsmyren, 
med planerad säljstart till sommaren 2022. Det kommer 
bli två hus på fyra våningar med 32 lägenheter fördelade 
på tvåor och treor. Ett annat område där vi tagit stora steg 
framåt är HSB Värmlands mark i västra Tye på Hammarö där 
detaljplanen vunnit laga kraft. Nästa steg är exploateringen 

av området och det handlar om 21 villatomter. De senaste 
fem åren har varit gynnsamma för nyproduktionen för HSB 
Värmlands del. Målsättningen om att bygga 50 lägenheter 
per år hålls inte bara nu, utan även minst tre-fyra år framåt. 
Den kraftfulla utvecklingen för HSB Värmlands nyproduk-
tion fortsätter!

Lars Boman, Fastighetschef HSB Värmland

Eva Karlsson, en av köparna i brf Jakobsbergsskogen 1, tar emot nyckeln från Jan Gillblad, förvaltare på HSB Värmland.
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MEDLEMSVERKSAMHET

VÄRDEFULLT MED ÖKAD MEDLEMSDIALOG
Det blev återigen ett märkligt år. Vi fortsatte att ställa om och anpassa oss efter rådande förhållande. De flesta av 
våra träffar och utbildningar utfördes digitalt. Under hösten gjorde vi en turné i Värmland. Vi ville träffas och prata 
medlemskap och därför bjöd vi in till medlemsdialog. Under hösten bjöd vi in till samtal vid sex olika tillfällen och 
på fem olika platser runt om i Värmland. 

Den kooperativa idén ligger rätt i tiden och rimmar väl med 
samhällsansvar och affärsmässighet. Under-

sökningar från 2020 visar också att HSB 
fortsatt är ett starkt varumärke i jämfö-

relse med våra konkurrenter. För att 
behålla en fortsatt positiv utveckling 
av vår verksamhet bygger framgång-
arna på den upplevda medlems-
nyttan och den dialog vi har med 
våra medlemmar. Med detta som 

bakgrund bjöd vi in till medlemsdia-
log. Medlemsdialogen var uppskattad. 

Det blev bra och värdefulla träffar. Dessa 
träffar är ett led i styrelsens arbete med 

att öka dialogen och öka möjlighet 
för medlemmar att påverka utveck-
lingen i HSB Värmland. 

I HSB genomsyras allt arbete av 
vår gemensamma värdegrund ET-
HOS. I ETHOS ryms begreppen 

engagemang, trygghet, hållbarhet, 
omtanke och samverkan. De inle-

dande bokstäverna bildar tillsammans 
ordet ETHOS, som står för förtroende. 

HSB-LEDAMOTEN – EN UNIK MEDLEMSFÖRMÅN
Vi på HSB vill se till att våra medlemmar får råd och stöd i 
det arbete som läggs ner i den bostadsrättsförening där de 
bor. Vi arbetar aktivt med en rad områden för att förverkliga 
det. Bland annat utses en HSB-ledamot till varje medlemsför-
ening vilket bidrar till stabilitet och hållbarhet. Det är en av 
HSBs mest uppskattade medlemsförmåner. HSB-ledamoten, 
som har bred och djup kunskap, kan bidra till att styrelsear-
betet utförs professionellt, samtidigt som det blir lättare och 
roligare. Det i sin tur leder till en välmående bostadsrättför-
ening som ser till alla medlemmars intressen. Det har under 
året anordnats två digitala träffar för HSB-ledamöterna till-

sammans med HSB Kristinehamn. Under året har vi också 
gått med i ett nationellt projekt avseende HSB-ledamoten. 
Detta har gjorts för att ytterligare stärka och professionalisera 
rollen som HSB-ledamot. Projektet har bland annat utmyn-
nat i gemensam uppdragsbeskrivning, uppdragsavtal och 
policy samt digitala utbildningar för att ge HSB-ledamöterna 
stärkt kompetens. Vår mest uppskattade medlemsförmån är 
unik och vi kommer även i framtiden fortsätta att lyfta denna 
roll. 

UTBILDNING OCH GEMENSKAP SKAPAR TRYGGHET
Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och kom-
petensutveckling. Vi erbjuder också flertalet utbildningar 
och träffar till förtroendevalda och bistår med sakkunnig 
rådgivning som är skräddarsydd för varje kund. Utbildning 
är en hjärtefråga inom HSB. Det är både enklare och roliga-
re att driva en bostadsrättsförening när man känner att man 
behärskar sitt uppdrag. För att stötta våra bostadsrättsfören-
ingar erbjuder vi ett flertal utbildningar och träffar varje år. 
Utbildningarna gör också att förståelsen ökar för varandras 
uppdrag inom varje styrelse. Vi har under året erbjudit fler-
talet digitala utbildningar samt ett flertal träffar som hållits 
via Teams. Allt för att stärka kompetensen för våra förtroen-
devalda. 

De senaste åren har varit annorlunda. Vi har inte haft 
möjlighet att ha möten med medlemmar på samma sätt som 
tidigare. Att ställa om och göra annorlunda blev en vardag. 
På grund av pandemin kunde vi heller inte genomföra den 
bokade medlemsresan till Säffleoperan under 2020. Istället 
flyttades resan till november 2021 och under hösten togs 
flertalet restriktioner bort för ett tag vilket gjorde att vi kun-
de genomföra vår planerade resa. 

Efter en lång tid blir det nu möjligt med fysiska träffar och 
möten igen – något som är mycket efterlängtat.

Anna Wahlgren, Medlemsansvarig HSB Värmland 
Pär Ekholm, Chef marknad och medlem HSB Värmland 



ÅRSREDOVISNING HSB VÄRMLAND 202118 19ÅRSREDOVISNING HSB VÄRMLAND 2021

PERSONAL

MED FOKUS PÅ HÅLLBART LEDARSKAP OCH 
KOMPETENSUTVECKLING

MEDARBETARUNDERSÖKNING
Medarbetarundersökningen som 

gjordes under våren 2021 visar 
ett delat resultat. Vissa tycker 

att hemarbete fungerar väl, 
medan andra inte trivs lika 
bra utan saknar det sociala 
och rutinerna som kommer 
med att fysiskt behöva ta sig 
till sin arbetsplats. Positiva 

konsekvenser av hemarbe-
tet är att man lärt sig arbeta 

digitalt på en helt ny nivå. När det 
gäller kommunikationen kommer vissa 

delar leva kvar även när man kan återgå till en mer 
normal arbetsvardag. Exempel på det är den regel-
bundna personalinformationen som numer filmas och 
finns tillgänglig på intranätet för alla medarbetare att 
se när det passar.

PERSONALENS DAG
I oktober kunde vi äntligen genomföra Personalens dag 
på ett coronasäkert vis. Mycket glädjande att vi efter 
förra årets inställda personaldag detta år istället kunde 
ses under en hel dag, för att vid ett senare tillfälle under 
året även genomföra en kvällsaktivitet. Visionsarbete 
var fokus under Personalens dag 2021, där även styrel-
seordförande Sylvia Michel deltog. Dagen innehöll allt 
från inspirerande föreläsare till gruppdiskussioner om 
strategi och värdegrund. Genom detta konkreta arbets-
sätt har HSB Värmland styrelses strategiarbete fått en 
tydligare förankring i alla led genom hela organisatio-
nen. Responsen på detta har varit positivt från medar-
betarna, och är ett arbete som fortsätter i olika former 
under 2022.

För HSB Värmland har 2021 varit ett händelserikt år med nya rutiner, utbildningar, ökad kunskap inom det digitala 
och flera nya satsningar. Med vana att hålla distans och arbeta hemifrån har arbetet flutit på även under detta 
andra år med minst sagt oförutsägbara yttre omständigheter.

ARBETSMILJÖ
På grund av pandemin fick de friskvårdsaktiviteter som 
satsats på under 2020 ställas in, och så även under 
2021. De insatser som ändå gjorts visar att det är svårare 
med motivationen när det inte ges möjlighet att ses 
fysiskt. Under året har chefer uppmanats till att fokuse-
ra mer på frågor kring arbetsmiljö och psykosocial hälsa 
vid avstämningar med sina medarbetare. En positiv 
effekt av den ökade digitala närvaron är flexibiliteten 
och att man automatiskt haft mer regelbunden kontakt 
med kunder och kollegor över hela landet. Samarbeten 
som inte bara inspirerar och kan öka effektiviteten, 
utan också har positiv påverkan på arbetsmiljön för var 
och en.

LEDARSKAPSUTVECKLING
En arbetsmiljöutbildning där både chefer och skyddsom-
bud tillsammans deltagit har genomförts under året. Med 
flertalet nya chefer på plats har utbildningen varit som en 
gemensam startpunkt för samsyn kring det systematiska 
arbetsmiljöarbetet, och hur det hör ihop med verksam-
hetsutvecklingen. Fokus under året har varit på ett hållbart 
ledarskap genom både arbetsmiljöutbildning och chefsut-
bildningar. 

KOMPETENSUTVECKLING FÖR MEDARBETARE
All HSB Värmlands personal tillfrågades om intresset för 
att gå en förvaltarutbildning. De intresserade kallades på 
intervju och fick göra flertalet tester. Tre personer valdes 
ut och fick under 2021 starta utbildningen, också med 
intern praktik hos förvaltare på HSB Värmland. Tanken 
är att efter slutförd utbildning kunna arbeta som förval-
tare, men också utveckla den arbetsroll man redan har. 
Utbildningen genomförs i samarbete med Academic 
work.

SJUKTAL
Sjukfrånvaron för år 2021 hamnade på 6,98 procent, vilken 
är en tydlig ökning från föregående års sjuktal. En förklaring 
kan vara den ökade smittspridningen av covid-19 generellt i 
samhället under året. Vi kommer analysera orsakerna kring 
den ökade sjukfrånvaron, och bevaka detta under 2022.

ORGANISATION
Två nya tjänster har skapats under året. För att förbättra 
förutsättningarna att hänga med i fastighetsförvaltningsbran-
schens häftiga svängningar har man rekryterat en affärsut-

vecklare. Inom medlem, marknad och kommunikation har 
man sett ett behov av resursförstärkning och en kommuni-
katör har därför rekryterats. Flera rekryteringar som gjorts 
under året har varit av personer som bott i andra delar av 
Sverige och flyttat till Värmland. Flera av dessa har även 
tidigare arbetat inom någon annan HSB-regionförening. 
Det är glädjande med en bekräftelse på att HSB är en
 attraktiv arbetsgivare och att HSB Värmland lockar personer 
från olika håll i landet.  

Annica Ejnermark, HR-ansvarig HSB Värmland
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HSB VÄRMLAND 2021

HSB VÄRMLANDS STYRELSE

Jessika Lundgren
VD HSB Värmland
Invald 2017. Avgick december 2019

Sylvia Michel
Ordförande HSB Värmland
Invald vice ordförande 2019
Ordförande 2020

Malin Olin
Styrelseledamot HSB Värmland
Invald 2018 
Vice ordförande 2020

Ulf Bemler
Styrelseledamot HSB Värmland
Invald 2015

Lena Larsson
Styrelseledamot HSB Värmland
Invald 2020

Sven-Åke Mellgren
Styrelseledamot HSB Värmland
Invald 2016

Lars Andersson
Styrelseledamot HSB Värmland
Invald 2020

Thomas Larsson
Styrelseledamot HSB Värmland
Invald 2020

Carola Maxstadh
Styrelseledamot HSB Värmland
Arbetstagarrepresentant Unionen

INLEDNING  
HSB är Sveriges ledande federation som ägs och styrs av ca 
670 000 medlemmar. Vi strävar efter att  förbättra boen-
det för våra nuvarande och framtida medlemmar. Det gör 
vi genom att bygga nya bostads och hyresrätter, utvecklar 
och förvalta befintliga boenden och erbjuda bosparande 
som öppnar dörrar till att hitta ett eget hem. Vi drivs inte av 
kortsiktig vinst, utan våra medlemmars intressen. Det skapar 
unika möjligheter att utveckla hållbara bostäder. 

RAPPORT OM EFTERLEVNADEN AV HSBS GEMENSAM-
MA STYRDOKUMENT  
HSB Värmland följer de av HSB Riksförbunds stämman 
gemensamt antagna styrdokumenten; Hantering av HSBs 
varumärke, HSBs kompass och HSBs kod för föreningsstyr-
ning. HSB Värmland har inte några lokala avvikelser från 
HSBs kod för föreningsstyrning. 

FÖLJ OCH FÖRKLARA 
HSBs kod för föreningsstyrning tillämpas enligt principen 
”följ och förklara”. Det innebär att förening som tillämpar 
HSBs kod för föreningsstyrning tydligt ska redovisa och ge 
en motivering/förklaring till på vilket sätt föreningen följer 
principerna i HSBs kod för föreningsstyrning. I den årliga 
föreningsstyrningsrapporten ska föreningen redogöra för 
hur man tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning. 

HSBS KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING 
Syftet med HSBs kod för föreningsstyrning är att den 
ska utgöra ett verktyg för att säkerställa en öppen och 
genomlyst organisation där varje medlem som så önskar, 
ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. 
HSBs kod för föreningsstyrning ska också bidra till att 
HSB styrs på ett för medlemmarna så hållbart och effek-
tivt sätt som möjligt.  

HSB Värmland tillämpar HSBs kod för föreningsstyrning 
bland annat genom att lämna denna föreningsstyrningsrap-
port. Vi lägger dessutom ut uppgifter om föreningsstämmor, 
stämmoprotokoll, valberedning med mera på hemsidan htt-
ps://hsb.se/varmland 

Styrelsen och valberedningen tillämpar de anvisningar som 
finns i HSBs kod för föreningsstyrning i sitt löpande arbete. 
Föreningsstyrningsrapporten har granskats av HSB Värm-
lands föreningsgranskare. 

HSBS KOMPASS – VÄGEN MOT DET GODA BOENDET 
HSBs kompass innehåller vision, uppdrag och strategier 
med övergripande nyckeltal. 

Årsredovisningen kompletteras med föreningsstyrnings-
rapporten som översiktligt beskriver hur. 

Uppföljning görs regelbundet och resultatet av arbetet rap-
porteras årligen till HSB Riksförbund för sammanställning i 
HSBs hållbarhetsredovisning.

HANTERING AV HSBS VARUMÄRKE 
Anger hur HSB-organisationen ska stärka, tydliggöra, 
utveckla och vårda det gemensamma varumärket effektivt 
och enhetligt, samt säkerställa att HSB följer lagar och regler 
inom marknadsrätt. 

   

1 HSB KOD FÖR 
1 FÖRENINGSSTYRNING  
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB 
och utgår från Svensk Kooperations 

”Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga fö-
retag”, de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar. 

1.1  SVENSK KOOPERATION  
Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa 
företagsformen. Initiativtagare är LRF, KF, HSB och Arbets-
givarföreningen KFO. Syftet är att sprida kunskap och att 
bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande. 
Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. Föreningen 
har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska 
intressen genom att öka kunskapen om kooperation, sprida 
idéer och visioner, driva opinionsbildning och företräda 
medlemmarna i frågor som rör de kooperativa företagens 
villkor. 

För att ytterligare främja det kooperativa och ömsesidiga 
företagandet och företagen i Sverige har Svensk Kooperation 
utarbetat svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesi-
diga företag. Koden är gemensam och branschöverskridande 
och ska kunna tillämpas av kooperativa och ömsesidiga före-
tag med olika storlek, organisation och verksamhet. 

HSB har sedan 2008 arbetat efter en egen kod. I samband 
med lanseringen av Svensk Kooperations kod beslutades att 
uppdatera HSBs kod för föreningsstyrning med Svensk koo-
perations kod som paraply. 
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2 KODENS ÅTTA 
2 PRINCIPER  
De nedanstående principerna utgör den del av det styrdoku-
ment som årligen ska följas upp och redovisas enligt princi-
pen ”följ och förklara”. 

2.1  SYFTE OCH MEDLEMSNYTTA  
Styrelsen ska säkerställa att föreningens syfte, värdegrund och 
strategier utgår från medlemmarnas mening och att föreningen 
långsiktigt levererar medlemsnytta. 
Styrelsen ska säkerställa att föreningen har en öppen kommuni-
kation med intressenter, det vill säga medlemmar, kunder, med-
arbetare, leverantörer/samarbetspartners och samhället lokalt/
globalt, samt lägga fast riktlinjer för föreningens uppträdande i 
samhället och ange vilka regelverk och principer som föreningen 
följer. 

HSB Värmland verkar på styrelsens uppdrag för en tyd-
lig och stark koppling mellan ägare, medlemmar, övriga 
intressenter och verksamheten. Ett normalt verksamhetsår 
är fyllt av aktiviteter som alla stärker relationen mellan ägare, 
medlemmar, övriga intressenter och verksamheten. Till stöd 
i arbetet finns HSBs gemensamt framtagna styrdokument 
samt av styrelsen beslutade policydokument.  

Exempel på aktiviteter som stödjer en öppen intressent-
kommunikation – och dialog är: 
• Genomförande av föreningsstämma och medlemsgrup-

pens årsmöte 
• Utbildningsverksamhet för förtroendevalda 
 
Utbildningsverksamhet för medlemmar 
• Dialog mellan medlemsföreningars ordförande och styrel-

se/ledning i HSB Värmland 
• Process och fastställande av regionföreningens mål- och 

verksamhetsplan 
• Medlems – och kundevent tillsammans med samarbets-

partners 
• Medlems-  och kundbesök 
• Medlems- och kundundersökningar 
• Verksamhetskommunikation – löpande nyhetsbrev till 

samtliga målgrupper; kunder, förtroendevalda medlem-
mar, enskilda medlemmar, bosparare och hyresgäster, Mitt 
HSB och hemsida, stöd i arbetet med brf-hemsidor 

• HSB-ledamotsträffar  

2.2  DEMOKRATISKA PROCESSER  
HSB har demokratiska processer där medlemmarnas me-
ning får ett tydligt genomslag. Processerna ska på ett öppet 
och transparent sätt främja medlemmarnas medverkan i 

olika forum och ge möjlighet till påverkan och insyn i verk-
samheten. Medlemmarna utser också representanter till de 
högsta beslutande organen. 

Styrelsen ska kontinuerligt utvärdera föreningens demo-
kratiska organisation och vid behov initiera förändringar. 

HSB Värmland har demokratiska processer där medlem-
marnas mening får ett tydligt genomslag. 

  
Öppet medlemskap för alla 
Medlemmarna i HSB Värmland finns representerade i två 
olika medlemsgrupper. 
Boendemedlemsgruppen:  
Består av HSB bostadsrättsföreningar och medlemmar i HSB 
Värmland som innehar bostadsrättslägenhet i HSB bostads-
rättsförening. 
Medlemsgruppen:  
Består av medlemmar i HSB Värmland som inte innehar 
bostadsrättslägenhet i HSB bostadsrättsförening. 
•  Föreningsstämman 
Föreningsstämman är HSB Värmland högsta beslutande 
organ.  Föreningsstämmans befogenheter utövas helt av 
fullmäktige. 
•  Fördelning av fullmäktigeplatser 
Fullmäktige och dess suppleanter väljs på följande sätt. 
Boendemedlemsgruppen: 
Varje bostadsrättsförening som är medlem i HSB Värmland 
väljer på sin ordinarie föreningsstämma en fullmäktig och 
en suppleant för påbörjat grundtal i bostadsrättsföreningen. 
Medlemsgruppen: 
Medlemsgruppen väljer en fullmäktig och en suppleant för 
varje påbörjat grundtal medlemmar. Val sker årligen på med-
lemsgruppens årsmöte som hålls senast mars månad varje år. 
Kallelse till möte för val av fullmäktige sker senast två veckor 
innan mötet på HSB Värmlands hemsida. 

Grundtalet fastställs årligen av HSB Värmlands förenings-
stämma. 

Föreningsstämman år 2021 fastställde grundtalet till 200 
lägenheter/medlem för boendemedlemsgruppen respektive 
medlemsgruppen. Det vill säga en fullmäktig och en supple-
ant för varje påbörjat grundtal medlemmar. HSB Värmland 
hade 113 fullmäktige på föreningsstämman år 2021. 
•  Styrelsen 
Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga 
styrelseledamöter med undantag för de som ska utses i enlig-
het med lag om styrelserepresentation för de privatanställda. 
Ordförande väljs för en period om ett år och övriga förtro-
endevalda ledamöter väljs för en mandatperiod på två år. För 
att få en kontinuitet i styrelsen så strävar vi efter att välja tre 
ledamöter per föreningsstämma. 
•  Valberedningen 
Föreningsstämman utser tre ledamöter i valberedningen, 

varav en sammankallande ordförande. Valberedningen redo-
gör för inkomna nomineringar samt vilka av valberedning-
ens ledamöter som står till föreningsstämmans förfogande. 
•  Nomineringsprocess  
Runt årsskiftet begär valberedningen in nomineringar till 
förtroendeposter. Utskick görs till samtliga förtroendevalda. 
Valberedningen skickar även förfrågan till styrelseledamöter, 
revisorer och föreningsgranskare om de står till förfogande 
för omval. Valberedningen arbetar enligt av föreningsstäm-
man antagen valberedningsinstruktion. 

På hemsidan finns valberedningens information om hur 
nomineringsprocessen går till. 
Motionshantering  
Av HSB Värmland stadgar framgår att medlemmarna till 
föreningsstämman har motionsrätt i alla frågor som rör före-
ningens verksamhet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda 
senast den 31 januari närmast följande föreningsstämma.  

Motionerna ska tillsammans med styrelsens yttrande och 
förslag tillställas föreningsstämman i samband med kallelse 
till föreningsstämman. 

Information kring hur man skriver en motion och vart mo-
tionen ska skickas finns på hemsidan. 

2.3  MEDLEMMARNAS DELTAGANDE I FÖRETAGETS 
2.3  VÄRDESKAPANDE   
Den kooperativa affärsmodellen utgår från att medlemmarna del-
tar i föreningens värdeskapande genom två roller, en affärsrelation 
och en ägarrelation. 

Styrelsen ska säkerställa att dessa relationer är utformade så 
att de främjar medlemmarnas ekonomi, engagemang och 
lojalitet. 

HSB Värmland drivs på styrelsens uppdrag enligt principen 
om att varje enskilt verksamhetsområde ska bära sina egna 
kostnader. Den principen säkerställer ett effektivt och kund – 
och medlemscentrerat arbetssätt. Det ger också en god över-
blick över föreningens ekonomi. I syfte att öka medlems- och 
kundnyttan deltar HSB Värmland i den HSB gemensamma 
tjänsteutvecklingen.  

Styrelsen följer löpande utvecklingen som också återrap-
porteras till medlemmarna i samband med föreningsstäm-
man, i nyhetsbrev, på hemsida och vid olika former av möten 
och konferenser som arrangeras under ett verksamhetsår.  

2.4  FÖRENINGSSTÄMMAN  
Föreningsstämman ska förberedas och genomföras på ett sådant 
sätt att goda förutsättningar skapas för medlemmarna att utöva 
sina medlemsrättigheter. 
På föreningsstämman ska väljas en eller flera personer med upp-
drag att granska verksamheten ur ett medlemsperspektiv och lägga 
fram en granskningsrapport till föreningsstämman. 

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. 
Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige, 
som utses av medlemsgrupperna, genom grundtalet en full-
mäktig per 200 lägenheter för bostadsrättsförening respekti-
ve per 200 medlem i medlemsgruppen. 

HSB Värmlands ordinarie föreningsstämma hålls normalt i 
maj varje år. Under sista kalendermånaden i verksamhetsåret 
anslår HSB Värmland på sin hemsida information om datum, 
tid och plats för kommande års föreningsstämma. 

På hemsidan ges information om vilka som har motions-
rätt, hur det går till att skriva en motion, när motioner ska ha 
inkommit samt hur dessa ska skickas in. Senast den 31 januari 
ska motioner har inkommit till HSB Värmlands styrelse. 

Formell kallelse och övriga underlag till föreningsstämman 
har sådan utformning att fullmäktige kan bilda sig en välgrun-
dad uppfattning om de ärenden som ska behandlas. Inför för-
eningsstämman ses HSB Värmlands hemsida över och uppda-
teras med aktuell information om föreningsstyrningsfrågor. 
Till kallelsen bifogas årsredovisning, föreningsstyrningsrap-
port med föreningsgranskarnas rapport, valberedningens 
berättelse och förslag samt inkomna motioner med styrelsens 
svar och förslag till beslut.  

Formell kallelse och övriga underlag skickas, i enlighet 
med stadgarna, ut senast två veckor innan föreningsstämman.  

Av valberedningens instruktion, fastslagen av förenings-
stämman, framgår att valberedningen lämnar förslag till 
val av stämmoordförande. Förslaget intas i kallelsen till fö-
reningsstämman. 

HSB Värmland har som ambition att vd, styrelseordföran-
de, hela styrelsen, HSB Värmland auktoriserade revisor, minst 
en förtroendevald föreningsgranskare, valberedningens sam-
ordnare samt företagsledning ska närvara på föreningsstäm-
man. 

HSB Värmlands styrelse behandlar och besvarar varje in-
kommen motion. Styrelsen motiverar alltid sina motionssvar 
och förslag till beslut. I vissa fall väljer styrelsen att lägga sam-
ma förslag som motionerats om för att påskynda en föresla-
gen ändring. När styrelsen finner behov av det lägger styrel-
sen även egna förslag till föreningsstämman. 

I enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning väljer HSB 
Värmlands ordinarie föreningsstämma årligen en eller flera 
personer med uppdrag att granska verksamheten ur ett med-
lemsperspektiv, och att lägga fram en granskningsrapport till 
föreningsstämman. HSB Värmland har tagit fram en instruk-
tion för föreningsgranskare, vilken ärligen fastställs av fören-
ingsstämman, med riktlinjer för uppdraget. 

FÖRENINGSSTÄMMA 2021 
Med anledning av den då pågående pandemin genomfördes 
HSB Värmlands föreningsstämma den 6 maj 2021 genom 
enbart poströstning. Den möjliggjordes genom den tillfälliga 
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lagändringen som under pandemin öppnade för möjlighe-
ten att genomföra stämmor utan fysisk närvaro. HSB Värm-
lands styrelse beslutade om att föreningsstämman skulle 
genomföras med hjälp av poströstning och att utomstående 
inte skulle ha rätt att närvara.  

Kallelse till föreningsstämman samt poströstningsformulär 
skickades per post till fullmäktige och publicerades samtidigt 
tillsammans med fullmäktigehandlingarna på hemsidan. Po-
strösterna ska ha inkommit senast 5 maj 2021. 

Stämmofunktionärerna samlades för att sammanställa po-
ströstningsresultatet den 6 maj 2021. På ordinarie förenings-
stämma den 6 maj 2021 informerade stämmoordförande om 
att fullmäktigeledamot som angivit giltig poströst upptogs 
som deltagande i röstlängden.  Det kom in 52 giltiga poströs-
ter. Föreningens fullmäktige uppgick år 2021 till 113 stycken.  

I enlighet med valberedningens förslag var Leif Tyrén stäm-
moordförande. I enlighet med valberedningens förslag var 
Johnny Persson och Gunnar Aurén rösträknare tillika juste-
ringsmän.  

Som ett komplement till årsredovisningen fanns det i full-
mäktigehandlingarna en presentation av årsredovisningen i 
korthet. Den tydliggjorde de viktigaste delarna på ett något 
förenklat sätt.  

Protokoll från föreningsstämman finns tillgängligt på hem-
sidan sedan den 10 maj 2021. 

Den 8 december 2021 lades det ut information på HSB 
Värmlands hemsida om att föreningsstämman år 2022 hålls 
den 12 maj 2022. Med anledning av den vid tillfället pågå-
ende pandemin angavs att plats meddelas senare. Stående 
information om medlem och fullmäktiges rätt att få ett ären-
de behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt en sådan 
begäran måste ha nått föreningen för att med säkerhet kunna 
tas in i kallelsen, finns på föreningens hemsida. Senast den 31 
januari samma år som föreningsstämman hålls ska motioner-
na vara HSB Värmlands styrelse tillhanda. 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
Någon extra föreningsstämma ägde inte rum 2021. 

2.6  STYRELSEN 
Styrelsens kompetens ska vara anpassad till verksamhe tens 
komplexitet och omfattning. Styrelsens ordförande leder 
styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen arbetar på ett 
effektivt sätt. Ordföranden ska på ett objektivt sätt främja en 
öppen debatt och konstruktiva diskussioner inom styrelsen. 
Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet. 

Styrelsens uppgift är att tillvarata föreningens och medlem-
marnas intresse. Styrelsen utser vd, vilken har ansvaret för den 
löpande förvaltningen av bolaget.  

Styrelsen består av 8 ledamöter. VD ingår inte i styrelsen. 
7 ledamöter är förtroendevalda och oberoende i förhållan-
de till föreningen och ledningen medan 1 är fackliga perso-
nalrepresentanter och därmed inte oberoende. Ordförande 
väljs på ett år och övriga förtroendevalda ledamöter väljs för 
en mandatperiod på två år. För att få en kontinuitet efter-
strävar valberedningen att välja tre ledamöter per förenings-
stämma. 

Det ingår i instruktionen till valberedningen att bedöma 
om styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, sett med 
hänsyn till HSB Värmlands verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt samt att göra en samlad bedömning om 
styrelseledamöterna är oberoende i förhållande till förening 
och ledning. 

Styrelsens arbete bedrivs utifrån lag om ekonomiska före-
ningar, övrig lagstiftning, stadgar och de av HSB gemensamt 
beslutade styrdokumenten. Vidare bedrivs styrelsens arbete i 
enlighet med den arbetsordning och vd-instruktion som sty-
relsen årligen fastställer avseende arbetsfördelning mellan 
styrelsen och vd, samt formerna för den finansiella rappor-
teringen. 

I arbetsordningen beskrivs styrelsens och ordförandes 
uppgifter, befogenheter och ansvarsområden samt styrelsens 
sammanträden och arbetsformer. Under 2021 har styrelsen 
haft åtta ordinarie styrelsemöten samt fyra utbildnings-/stra-
tegimöten.  

Till varje ordinarie styrelsemöte finns ett antal fasta punk-
ter såsom föregående protokoll, rapport från arbetsgrupper/
preciserat uppdrag åt styrelseledamot, finansiell rapporte-
ring och skriftlig vd-rapport. Generellt tar styrelsen alltid be-
slut i förvärvs- och försäljningsärenden samt igångsättning av 
nyproduktion. Handlingar ska enligt arbetsordningen publ-
iceras en vecka innan ordinarie styrelsemöte, på föreningens 
styrelseportal. Styrelsens ordförande, vice ordförande och vd 
bereder handlingarna och fastställer dagordning.  

2.6.1  STYRELSENS ARBETSGRUPPER 
Styrelsen har inga utskott. Under våren 2021 har styrelsen 
haft tre arbetsgrupper;  
– Kunskapsråd HSB-ledamot och medlemsdialog 
– Samhällsaktör, varumärke och 100-årsjubileum 
– Vision och fusion värmlandsföreningar 

Arbetsgrupperna bemannas av de förtroendevalda ledamö-
terna samt av organisationen utsedda resurser. Styrelsen har 
fattat beslut om arbetsgruppernas inriktning och samman-
kallande för varje arbetsgrupp är vd eller av henne utsedd 
person. Arbetsgrupperna har under 2021 fokuserat på att ge 
inspel i styrelsens strategiarbete. Under hösten pausades ar-
betsgrupperna men i december fick vd i uppdrag att aktivera 
två av tre igen - kunskapsråd samt fusionsgruppen. 

Arvode för möten med arbetsgrupperna ingår i styrelsele-
damotens fasta arvode. 

Närvaro ordinarie styrelsemöten 2021  
Förtroendevalda  9/2  23/3  15/4  6/5  8/6  14/9  27/10  15/12  Totalt  
Sylvia Michel, ordförande  X  X  X  X  X  X  X  X  8/8  
Malin Olin, vice ordförande  X  X  X  X  X  X  X  X  8/8  
Ulf Bemler  X  X  X  X  X  X  X  X  8/8  
Sven-Åke Mellgren  X  X  X  X  X  X  X  X  8/8  
Lena Larsson  X  X  X  X  X  X  X  X  8/8  
Lars Andersson  X  X  X  X  X  X  X  X  8/8  
Thomas Larsson  X  X  X  -  X  X  X  X  7/8  
Arbetstagarrepresentanter                    
Pernilla Hoke, Unionen  X  X  X  X  -  Ej vald  Ej vald  Ej vald  4/5  
Carola Maxstadh, Unionen  Ej vald  Ej vald  Ej vald  Ej vald  Ej vald  X  X  -  2/3  
Ola Svensson, Fastighets  X  X  -  Ej vald  Ej vald  Ej vald  Ej vald  Ej vald  2/3  
 

NÄRVARO ORDINARIE STYRELSEMÖTEN 2021

passad efter HSB Värmlands förhållanden och är så tydlig, 
utförlig och konkret att den tjänar som styrdokument för val-
beredningens arbete. Valberedning prövar årligen instruktio-
nens relevans och aktualitet. Instruktionen tillhandahålls på 
HSB Värmlands hemsida. 

HSB Värmlands valberedning representerar föreningens 
medlemmar och väljs på ordinarie föreningsstämma med en 
mandattid på två år.                

Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter som 
samtliga har lång erfarenhet av föreningsarbete. Inom HSB 
Värmland förekommer endast val av förtroendevalda på cen-
tral nivå och därmed finns bara en valberedning.  

Valberedningen driver ett aktivt och självständigt arbete 
inom ramarna för den ”Instruktion för valberedning” som 
antagits av föreningsstämman 2021. Det innebär att valbered-
ningen ska: 
• Lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på 

styrelseordförande. 
• Lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordfö-

rande och övriga ledamöter och samtliga övriga ersätt-
ningar för styrelsearbetet. 

• Lämna förslag till val och arvodering av valberedning. 
• Lämna förslag till val och arvodering av revisor. 
• Lämna förslag till val och arvodering av föreningsgrans-

kare. 
• Lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstäm-

ma. 
• Upplysa fullmäktigeledamöterna om vilka nomineringar 

som inkommit till ny valberedning samt vilka av valbered-
ningens ledamöter som avböjt omval. 
Valberedningen har tagit del av styrelseutvärderingen. 
Valberedningen har tagit fram ett förslag på arvode som 

fastställdes av föreningsstämman. 
Medlemmar har möjlighet att vända sig till valberedning-

en och lämna förslag på nomineringar. Information om val-
beredningen och kontaktuppgifter finns på HSB Värmlands 
hemsida. 

De olika nomineringar till förtroendeuppdrag som valbe-
redningen föreslog presenterades inför föreningsstämman i 
stämmohandlingarna och publicerades på hemsidan. 

Information om valberedningen och nomineringsförfaran-
det presenterades digitalt utskick till samtliga förtroendevalda 
inom HSB Värmland under hösten 2021. Valberedningens 
förslag skickas ut tillsammans med kallelsen till förenings-
stämman. Samtidigt presenteras förslaget på hemsidan. En 
redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete redo-
visas på stämman. 

För utförlig presentation av valberedning se HSB Värm-
lands hemsida https://hsb.se/varmland 

2.5 VALBEREDNINGEN 
Samtliga val, till styrelse, föreningsgranskare, revisor och 
till andra förtroendeuppdrag, ska ske transparent och vara 
förberedda genom en strukturerad valberedningsprocess. 
Valberedningen ska också lämna förslag till arvoden och 
andra ersättningar för förtroendevalda. 

Valberedningar kan förekomma på flera nivåer i organisa-
tionen och varje valberedning ska ha riktlinjer för sitt upp-
drag. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, 
tillvarata föreningens och medlemmarnas intresse. 

Enligt stadgarna fastslår föreningsstämman årligen instruk-
tion för valberedningen. Valberedningsinstruktionen är an-
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2.6.2  UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE 
Styrelsen gör årligen en utvärdering av sitt arbete. 2021 ge-

nomfördes utvärderingen genom enkät och en uppföljande 
genomgång och diskussion med hela styrelsen utan Vds när-
varo. 

Utvärderingen sker genom en systematisk och strukturerad 
process. I utvärderingen identifieras utbildningsbehov.  

För utförlig presentation av styrelsen se HSB     
Värmlands hemsida, https://hsb.se/varmland 

2.7 ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE  
Föreningen ska ha övergripande riktlinjer för ersättningar 
och villkor till ledande befattningshavare (vd och lednings-
grupp).  

Riktlinjerna ska tydligt ange hur ersättningar och villkor för 
vd och ledande befattningshavare fastställs. Styrelsen ska in-
rätta ett ersättningsutskott eller själv fullgöra uppgiften. 

Principer om ersättningar till ledande befattningshavare 
ska beslutas av styrelsen och redovisas i årsredovisningen. För-
eningens revisor ska granska hur principerna om ersättning 
till ledande befattningshavare har tillämpats. 

Avtal om lön och andra anställningsvillkor för vd beslutas 
av styrelsen, efter förslag från styrelseordförande. Vd har fast 
månadslön, pensionsavsättning, sjukförsäkring samt förmåns-
bil. 

Lön och andra anställningsvillkor för övriga i ledningen 
beslutas av vd. Rörliga ersättningar tillämpas inte för någon 
i ledningen.  

2.8 REVISION, RISK OCH INTERN KONTROLL  
Styrelsen ska etablera ett ramverk och processer för riskhan-
tering och intern kontroll. Det ska vara anpassat till verk-
samhetens komplexitet och omfattning och vara föremål för 
årlig utvärdering. 

Styrelsen ska se till att föreningsgranskarna har tillgång till 
relevant information om verksamheten och ett reglerat sam-
arbete med externa revisorer. 

2.8.1  INTERN KONTROLL OCH FINANSIELL
           RAPPORTERING 

Finansiell rapportering 
Den finansiella rapporteringen och uppföljningen till styrel-
sen består av: 
• Budget för kommande år  
• Månadsrapporter affärsområde förvaltning  
• Rapport med prognoser för innevarande år för den löpan-

de verksamheten i moderbolaget (utfall siste april, augusti 
och december). Under 2022 kommer dessa rapporter 
även innefatta koncernen 

• Årsbokslut med kommentarer och analys av utfall 

 
Internrevision 
Föreningen har ingen internrevision. Styrelsens bedömning 
är att ytterligare en kontrollinstans utöver de nuvarande 
kontrollfunktionerna inte är ekonomiskt motiverad. 

 
Intern kontroll 
En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt 
styrelsearbete. Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerstäl-
la en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv hante-
ring av verksamhetens risker. HSB Värmland upprättar varje 
år en verksamhetsplan med företagets mål för kommande år. 
HSB Värmlands mål följs upp löpande under året och 
fr o m 2022 kommer dessa att rapporteras tillsammans med 
finansiell delårsrapport till styrelsen tertialvis. 

Samtliga föreningsdokument avseende HSB Värmland ses 
årligen över såsom arbetsordning, vd-instruktioner, samman-
trädesplaner och principer för firmateckning, delegation och 
attest i syfte att harmonisera och tydliggöra ansvar, styrning 
och kontroll. 

2.8.2  INLÅNING OCH BETALTJÄNSTVERKSAMHET 
Sedan december 2020 är HSB Värmland registrerad med ett vi-
lande tillstånd hos Finansinspektionen för inlåningsverksamhet. 
HSB Värmland har inget tillstånd för betaltjänstverksamhet.  

Ekonomichefen är ansvarig för inlåningen och compliance 
(regelefterlevnad).  

2.8.3  REVISION / REVISOR 
HSB Värmlands stadgar anger att revisorerna till antalet ska 
vara lägst en och högst två. Av dessa utses alltid en revisor av 
HSB Riksförbund. Föreningsstämman beslutade 6 maj 2021 
att revisorerna ska vara en till antalet. Någon revisor utses då 
inte av föreningsstämman utan endast en av HSB Riksför-
bund.  

HSB Riksförbund meddelade i april månad att de har ut-
sett Peter Rosengren, Lorka Revision AB till revisor för HSB 
Värmland. 

Interims-granskning avseende räkenskapsåret 2021 har 
rapporterats skriftligt till föreningens styrelse i december 
2021. Styrelsen har informerats om att revisorns granskning 
visade att företagets redovisning är i god ordning. 

Revisorns revisionspromemoria för bokslutsgranskningen 
och sammanfattning av årets granskning föredras muntligen 
och skriftligen vid styrelsens bokslutssammanträde 22 mars 
2022. Styrelsen bereds där möjlighet att ställa frågor till re-
visorn.  

2.8.4  FÖRENINGSGRANSKARE 
Föreningsgranskarorganet är inrättat särskilt från revi-
sionsorganet med en tydlig skillnad i uppdrag och ansvar. 
Uppdraget regleras inte i lag utan enbart av stadgar och 

instruktion som fastställts av föreningsstämman. Organet 
föreningsgranskare är inrättat i syfte att bidra till att den 
kooperativa särarten lyfts. Föreningsgranskarens uppgift är 
att granska medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i 
föreningen. Granskningen ska ta sin utgångspunkt i HSBs 
kod för föreningsstyrning och föreningsstyrningsrapporten. 
Föreningsgranskarna ska till föreningsstämman lämna en 
granskningsrapport som uttalar sig om föreningens efter-
levnad av HSBs kod för föreningsstyrning med fokus på 
medlemmarnas rätt till insyn och inflytande.  

Granskningsrapporten biläggs handlingarna till förenings-
stämman.  

Föreningsstämman 6 maj 2021 utsåg Mats Eriksson till för-
eningsgranskare för HSB Värmland för en mandattid om 1 
år. Föreningsgranskarna har fått del av samtliga styrelseproto-
koll för räkenskapsåret 2021. Protokollen är beslutsprotokoll 
vilket gör att föreningsgranskarna kan utläsa att styrelsen har 
behandlat och beslutat om det som åligger styrelsen. Två mö-
ten med föreningsgranskaren och styrelseordförande, vice 
ordförande och Vd har genomförts under året. 

För utförlig presentation av föreningsgranskare se HSB 
Värmlands hemsida https://hsb.se/varmland 
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HSB Värmland ek för

Org nr 773200-3277 

med säte i Karlstad

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
HSB Värmland ek för

Org nr 773200-3277

med säte i Karlstad

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Styrelsen har efter fullmäktigesammanträdet 2021-05-06 följande sammansättning
Ordinarie
Sylvia Michel ordförande
Malin Olin vice ordförande
Sven-Åke Mellgren
Ulf Bemler
Lars Andersson
Lena Larsson
Thomas Larsson

Carola Maxstadh personalrepresentant , Unionen

Jessika Lundgren Verkställande direktör

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 2021-01-01 10 096
Inträden       1 304
Utträden  -1 133
Medlemsantal 2021-12-31  10 267

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 2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 113 293 133 345 127 513 108 686
Rörelseresultat -9 580 3 881 -10 -5 167
Balansomslutning 169 916 172 900 164 249 154 965
Avkastning på totalt
kapital % 0 6 0 0
Avkastning på eget kapital % 0 8 0 0
Soliditet % 84 88 80 79
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen 2021 uppgick till 26,17%

HSB Värmland Ek.förening tillsammans med HSB Produktion AB, färdigställde under året 46 st lägenheter i Brf 
Jakobsbergsskogen 1. Alla lägenheter är sålda och vi fick en NKI över rikssnittet efter inflyttningen i november. I februari 
2021 var det säljstart för Brf Jakobsbergsskogen 2. 48 st lägenheter som också dessa uppförs i samverkan med HSB 
Produktion AB. Alla 48 lägenheter såldes under 2021. Inflyttning 2023. Vi äger tillsammans ytterligare ca 200 st 
byggrätter på Jakobsberg och vår målsättnning är att uppföra dessa i 3 etapper. 

Detaljplanen för Haga Entré vann laga kraft 2019. HSB Värmland har markansvining på två kvarter via tomträttsavtal. 
Under 2021 färdigställde vi bygglovshandlingar för det norra kvarter, där det ska byggas en Brf med 53 st lägenheter i 
samverkan med HSB Produktion AB och 70 st hyreslägenheter i egen regi. Säljstart är planerad till våren 2022 och vi 
hade drygt 300 personer som är intresserade av projektet vid årsskiftet.

Del av HSB Värmlands mark på Va Tye, Hammarö kommun fick en fastställd detaljplan 2021. DP tillåter avstyckning av 
21 st tomter för småhus.

Samarbetet med vår grannförening HSB Kristinehamn är fortsatt god. Vi samverkar inom medlemsverksamhet, 
kommunikation, energitjänster och hållbarhet. Styrelserna i våra båda regionföreningar har haft möten sinsemellan 
under året. Vi genomförde en ägadialog under hösten 2021 i Karlstad, Arvika, Säffle, Forshaga och Hagfors där vi 
träffade ca 25% av våra medlemsföreningar.

Coronapandemin har påverkat oss i våra förvaltningstjänster och vi har inte kunnat korttidspermittera personal. Under 
2021 har en ny organisation sjösatts där vi inte längre har kvar Energiavdelningen som avdelning. Tjänsteutbudet finns 
däremot kvar men vi har avvecklat olönsamma delar. 10 personer inom avdelningen har slutat under året vilket har 
inneburit att vi tappat fart på införsäljning samt att vi har några stora förluster inom entreprenadverksamheten som 
påverkar resultatet kraftigt 2021. HSB Sverige gör en gemensam satsning inom digitalisering som innebär ökade 
kostnader för HSB Värmland. OH-kostnaden har ökat under 2021 från 2020 pga ökade IT-kostnader. 2022 tillkommer 
ytterligare en ökad IT-kostnad vilket gör att vi ser några tuffa år framför oss innan vi kan räkna hem den här 
investeringen i effekthemtagning. Systemen kommer inte heller att vara på plats hos oss fullt ut förrän 2024.

VI har sålt kv Montören i Forshaga kommun till Forshagabostäder. HSB Värmland i samverkan med HSB Produktion AB 
har en markanvisning på kv Åsmyren i Forshaga kommun för en Brf om 32 lägenheter. Säljstart planeras till sommaren 
2022.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 111 095 534,20 kronor, disponeras enligt följande:

Till reservfond avsätts 0,00
Balanseras i ny räkning 111 095 534,20

Summa 111 095 534,20

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Vi har lagt en negativ budget för 2022 och vi har ytterligare några tuffa år framför oss. Vi har inget större utfall på 
nyproduktionen 2022 och vi kämpar med lönsamheten inom förvaltningsverksamheten där vi känner av en ökad 
konkurrens i kombination med att vi har ökade konstnader för HSBs gemensamma digitaliseringsresa med system som 
vi inte ännu kan nyttja. Vi behöver utöka vår markreserv för att kunna fortsätta bygga bostäder i den takt som vi önskar. 
Detta jobbar vi med tillsammans med HSB Produktion AB. VI hoppas på ytterliagre en säljsuccé på Brf Haga Strand 
under året. Inom hela vårt tjänsteutbud ser vi en ökad efterfrågan på tjänster som leder till ökad hållbarhet i samhället, t 
ex energieffektivisering, ekosystemtjänster på gårdar och god kvalitetssäkrad ekonomisk förvaltning. Digitaliseringen av 
vår egen verksamhet samt i samhället i stort skapar både möjligheter och utmaningar. Det är viktigt att HSBs 
gemensamma digitaliseringsresa fortskrider enligt plan så att vi kan möta konkurrensen och skapa ökad kundnytta. Det 
är viktigt att vi även stöttar våra medlemsföreningar och kunder i de digitala beslutsvägarna. Det produceras just nu 
mycket hyreslägenheter i Karlstadområdet så en viss risk för överhettning finns. Vi utreder också möjligheten att 
producera bostadsrätter på andra orter i Värmland, bl a i Arvika och Grums.

Koncernredovisningen för HSB Värmland uppvisar ett positivt resultat på 1,7 Mkr medan moderföreningen uppvisar 
en förlust på 3,6 Mkr. Skillnaden beror på att man i koncernredovisningen får ta upp vissa intäkter, från bland annat 
markförsäljningen i år, vilket inte är tillåtet i moderföreningen. De intäkterna kommer istället att redovisas i moder-
föreningen under 2022.

Personalomsättningen 2021 uppgick till 10,87
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkning - koncernen

Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 2 113 293 133 345
Fastighetskostnader -3 866 -2 377
Kostnad för sålda varor och tjänster -115 316 -128 002
Bruttoresultat -5 889 2 966
Administrationskostnader -6 449 -5 965
Övriga rörelseintäkter 3 2 754 6 875
Rörelseresultat 4,5,6 -9 584 3 876

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 7 9 455 3 625
Resultat från värdepapper och fordringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 392 781
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -131 -57
Resultat efter finansiella poster 132 8 225

Resultat före skatt 132 8 225

Skatt på årets resultat 10 – 11
Latent skatt 10 1 605 -327
Årets resultat 1 737 7 909

BALANSRÄKNING
Balansräkning - koncernen
Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 11 444 1 542
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 12 8 253 7 932

8 697 9 474
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13, 14 30 865 31 689
Inventarier, verktyg och installationer 15 3 157 4 150
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 16 261 –

34 283 35 839
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 17 – –
Andelar i intresseföretag 18 41 520 32 015
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 11 919 11 663
Uppskjuten skattefordran 20 1 778 338
Andra långfristiga fordringar 21 – –

55 217 44 016
Summa anläggningstillgångar 98 197 89 329

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 280 280
Färdiga varor och handelsvaror 1 432 1 334

1 712 1 614
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 15 257 20 391
Aktuell skattefordran 1 928 1 932
Övriga fordringar 103 78
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 015 10 371

23 303 32 772

Kortfristiga placeringar 35 824 25 602

Kassa och bank
Kassa och bank 16 873 23 612

Summa omsättningstillgångar 77 712 83 600

SUMMA TILLGÅNGAR 175 909 172 929
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BALANSRÄKNING
Balansräkning - koncernen
Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22
Andelskapital 5 120 5 043
Reserver 11 921 11 921
Balanserat resultat inkl årets resultat 117 841 116 106
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 134 882 133 070
Summa eget kapital 134 882 133 070

Avsättningar
Avsättning garantireserv 742 760
Uppskjuten skatteskuld 197 361

939 1 121
Långfristiga skulder 23
Övriga skulder till kreditinstitut – –
Övriga skulder 10 964 11 214

10 964 11 214
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld 125 125
Leverantörsskulder 6 297 12 709
Skulder till intresseföretag – –
Övriga skulder 13 192 4 115
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 510 10 575

29 124 27 524
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 175 909 172 929

RAPPORT
Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen
Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

2021-12-31
Andels-
kapital

Bundna 
reserver

Bal.res. inkl 
årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 5 043 11 922 116 104 133 069
Årets resultat 1 737 1 737

Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital 77 77
Aktieägartillskott
Summa 77 77

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond – – –

– – –

Summa – – –

Vid årets utgång 5 120 11 922 117 841 134 883

2020-12-31
Andels-
kapital

Bundna 
reserver

Bal.res. inkl 
årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 991 11 922 108 196 125 109
Årets resultat 7 909 7 909

Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital – – –
Aktieägartillskott
Summa 52 52

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

– – –

Summa –

Vid årets utgång 5 043 11 922 116 105 133 070

Överföring mellan fria och 
bundna reserver

Överföring mellan fria och 
bundna reserver
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KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i tkr Not 2021 2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 132 8 225
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -6 818 8 386

-6 686 16 611
Betald inkomstskatt – -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -6 686 16 611
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -98 683
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 9 469 5 821
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 600 -1 996
Ökning(+)/Minskning(-) av avsättningar -18 760
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 267 21 879

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 640 -7 565
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 335 1 076
Förvärv av finansiella tillgångar -306 -1 600
Avyttring av finansiella tillgångar – 1 400
Avytting av övriga tillgångar – 1 706
Kassaflöde från investeringsverksamheten -611 -6 689

Finansieringsverksamheten
Förändring andelskapital 77 52
Amortering av lån -250 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -173 52

Årets kassaflöde 3 483 16 948
Likvida medel vid årets början* 49 214 32 266
Likvida medel vid årets slut* 52 697 49 214
* Som likvida medel räknas medel i handkassa och på bankkonto som är direkt åtkomligt för bolaget

RESULTATRÄKNING
Resultaträkning - moderföretaget
Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2021 2020

Nettoomsättning 2 113 293 133 345
Fastighetskostnader -3 866 -2 377
Kostnad för sålda varor och tjänster -115 316 -128 002
Bruttoresultat -5 889 2 966
Administrationskostnader -6 445 -5 960
Övriga rörelseintäkter 3 2 754 6 875
Rörelseresultat 4,5,6, -9 580 3 881

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 7 3 487 5 449
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 392 781
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -131 -57
Resultat efter finansiella poster -5 832 10 054

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 799 -520
Resultat före skatt -5 033 9 534

Skatt på årets resultat 10 1 440 -220
Årets resultat -3 593 9 314

Kassaflödesanalys - koncernen
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BALANSRÄKNING
Balansräkning - moderföretaget
Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 11 444 1 542
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 12 8 253 7 932

8 697 9 474
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13, 14 30 865 31 689
Inventarier, verktyg och installationer 15 3 157 4 150
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 16 261 –

34 283 35 839
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 100 100
Andelar i intresseföretag 18 35 552 32 015
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 11 919 11 663
Uppskjuten skattefordran 20 1 778 338
Andra långfristiga fordringar 21 – –

49 349 44 116
Summa anläggningstillgångar 92 329 89 429

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 280 280
Färdiga varor och handelsvaror 1 432 1 334

1 712 1 614
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 15 257 20 391
Fordringar hos intresseföretag – –
Aktuell skattefordran 1 928 1 932
Övriga fordringar 103 78
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 015 10 371

23 303 32 772

Kortfristiga placeringar 35 824 25 602

Kassa och bank
Kassa och bank 16 748 23 483

16 748 23 483
Summa omsättningstillgångar 77 587 83 471

SUMMA TILLGÅNGAR 169 916 172 900

BALANSRÄKNING
Balansräkning - moderföretaget
Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22
Bundet eget kapital
Andelskapital 5 120 5 043
Reservfond 11 921 11 921

17 041 16 964
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 114 688 105 375
Årets resultat -3 593 9 314

111 095 114 689
128 136 131 653

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 954 1 753
Periodiseringsfonder – –

954 1 753

Avsättningar
Avsättning garantireserv 742 760

742 760
Långfristiga skulder 23
Övriga skulder till kreditinstitut – –
Övriga skulder 10 964 11 214

10 964 11 214
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld 125 125
Leverantörsskulder 6 297 12 709
Skulder till koncernföretag – –
Skulder till intresseföretag – –
Övriga skulder 13 192 4 115
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 506 10 571

29 120 27 520
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 169 916 172 900
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RAPPORT
Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

2021-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Andels-
kapital

Reservfond Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 5 043 11 922 114 687 131 652

Årets resultat -3 593 -3 593

Förändringar direkt mot eget kapital
Förändring av andelskapital
Summa 77 – 77

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

Vid årets utgång 5 120 11 922 111 094 128 136

2020-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Andels-
kapital

Reservfond Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 991 11 922 105 374 122 287
Årets resultat 9 314 9 314

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

Summa 52 – 52

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

Vid årets utgång 5 043 11 922 114 688 131 653

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys - moderföretaget
Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr 2021 2020

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -5 832 10 054
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -850 6 562

-6 682 16 616
Betald inkomstskatt – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -6 682 16 616
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -98 683
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 9 469 5 821
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 600 -1 996
Ökning(+)/Minskning(-) av avsättningar -18 760
Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 271 21 884

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 640 -7 565
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 335 1 076
Förvärv av finansiella tillgångar -306 -1 600
Avyttring av finansiella tillgångar - 1 400
Avyttring av övriga tillgångar - 1 706
Kassaflöde från investeringsverksamheten -611 -4 983

Finansieringsverksamheten
Förändring av andelskapital 77 52
Amortering av lån -250 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -173 52

Årets kassaflöde 3 487 16 953
Likvida medel vid årets början * 49 085 32 132
Likvida medel vid årets slut * 52 572 49 085
* Som likvida medel räknas medel i handkassa och på bankkonto som är direkt åtkomligt för bolaget
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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

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. 
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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. 

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.

Avsättningar garantireserv
Avsättningar definieras som skulder som är ovissa med avseende på belopp eller tidpunkt då 
de kommer att regleras. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en 
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av 
ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. 
Avsättningar för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden redovisas vid tidpunkten 
för försäljning, baserat på kalkyler, företagsledningens bedömning samt erfarenheter av 
liknande transaktioner.

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.
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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

2021 2020
Koncernen och Moderföretaget

Nettoomsättning per rörelsegren
Förvaltningsverksamhet 108 693 128 868
Byggverksamhet – –
Egna Fastigheter 611 571
Medlemsverksamhet 3 989 3 906

113 293 133 345

Not 3 Övriga rörelseintäkter
2021 2020

Koncernen och Moderföretaget
Realisationsvinster 568 4 993
Aktiverat arbete för egen räkning 555 1 882
Återbetalning konsolideringsmedel Fora AGS-försäkring 1 631 -

2 754 6 875

Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda varav varav
2021 män 2020 män

Moderföretaget
Sverige 101 59% 102 64%
Totalt i moderföretaget 101 59% 102 64%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2021-12-31 2020-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderföretaget
Styrelsen 50% 45%

Övriga ledande befattningshavare 40% 50%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2021 2020
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 44 106 17 099 45 773 19 163
(varav pensionskostnad) 1) (3 281) 1) (3 622)

Koncernen totalt 44 106 17 099 45 773 19 163
(varav pensionskostnad) 2) (3 281) 2) (3 622)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 667 tkr (f.å. 970) företagets VD och styrelse.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 667 tkr (f.å. 970) företagets VD och styrelse.

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

2021 2020
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget 1 802 42 304 2 029 43 744
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Koncernen totalt 1 802 42 304 2 029 43 744
(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. 
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Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2021 2020

Koncern
Lorka Revision AB
Revisionsuppdrag 109 102
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – –
Skatterådgivning – –
Andra uppdrag – –

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 9 9

Moderföretag
Lorka Revision AB
Revisionsuppdrag 105 98
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – –
Skatterådgivning – –
Andra uppdrag – –

Övriga revisorer
Andra uppdrag 10 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

2021 2020

Koncernen och Moderföretaget
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Byggnader och mark 1 211 1 140
Immateriella anläggningstillgångar 1 098 1 017
Inventarier, verktyg och installationer 1 327 1 524

3 636 3 681
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor 2 425 2 541
Fastighetsskostnader 1 211 1 140

3 636 3 681

Not 6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncernen och Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2021-12-31 2020-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 1 447 1 493
Mellan ett och fem år 591 401

2 038 1 894

2021 2020
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 3 269 3 314

Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag
2021 2020

Koncernen
Realisationsresultat vid avyttring av andelar – –
Resultatandel från HB 3 487 -344
Förändring eget kapital Hagapaddan Utv. AB -2 618 -6 631
Utdelning från Hagapaddan Utv. AB – 10 600
Förändring eget kapital Jakobsbergsskogen Holding AB 8 586 –

9 455 3 625
Moderföretaget
Realisationsresultat vid avyttring av andelar – –
Resultatandel från HB 3 487 -344
Förändring eget kapital Hagapaddan Utv. AB – -4 807
Utdelning från Hagapaddan Utv. AB – 10 600

3 487 5 449

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2021 2020

Koncernen och Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag – –
Ränteintäkter, övriga 392 781

392 781

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
2021 2020

Koncernen och Moderföretaget
Räntekostnader, intresseföretag -72 –
Räntekostnader, övriga -59 -57

-131 -57

Not 10 Skatt på årets resultat
2021 2020

Koncernen
Aktuell skattekostnad/effekt ändrad skattesats – 11
Uppskjuten skatt 1 605 -327

1 605 -316

2021 2020
Moderföretaget
Aktuell skattekostnad – –
Uppskjuten skatt 1 440 -220

1 440 -220

Avstämning av effektiv skatt % 2021
Resultat före skatt -5 033

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -20,6% 1 037
Ej avdragsgilla kostnader 8% -400
Ej skattepliktiga intäkter -16% 815
Effekt av förändrade skattesatser -2% 76
Förändring av underskottsavdrag 2% -88
Redovisad effektiv skatt -29% 1 440
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Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 615 5 705
Investeringar i nytt IT-system, driftsättning 2017 - -90
Vid årets slut 5 615 5 615

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -4 073 -3 057
Årets avskrivning -1 098 -1 016
Vid årets slut -5 171 -4 073

Redovisat värde vid årets slut 444 1 542

Not 12 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen och Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7 932 4 130
Årets förskott, avs. Investering i "HSB 4.0" digitaliseringsutveckling 321 3 802
Vid årets slut 8 253 7 932

Redovisat värde vid årets slut 8 253 7 932

Not 13 Byggnader och mark
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 41 544 39 662
Nyanskaffningar 487 1 882
Avyttringar och utrangeringar -100 –
Vid årets slut 41 931 41 544

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -9 855 -8 715
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – –
Årets avskrivning -1 211 -1 140
Vid årets slut -11 066 -9 855

Redovisat värde vid årets slut 30 865 31 689

Varav mark 2021-12-31 2020-12-31
Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden 1 533 1 533
Årets avyttringar -100 –
Redovisat värde vid årets slut 1 433 1 533

Not 14 Upplysning om verkligt värde på rörelsefastigheter

2021-12-31 2020-12-31
Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början 54 000 54 000
Vid årets slut 76 000 54 000

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 16 513 15 546
Nyanskaffningar 571 1 971
Avyttringar och utrangeringar -462 -1 004
Vid årets slut 16 622 16 513

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -12 363 -11 802
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 225 963
Årets avskrivning -1 327 -1 524
Vid årets slut -13 465 -12 363

Redovisat värde vid årets slut 3 157 4 150

Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2021-12-31 2020-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Vid årets början – –
Årets anskaffning 261 –
Redovisat värde vid årets slut 261 –

Not 17 Andelar i koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

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
2021-12-31 2020-12-31

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

En intern bedömd marknadsvärdering av fastigheterna har gjorts 2021-12-31. 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 18 Andelar i intresseföretag
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 32 015 38 790
Aktieägartillskott 50 1 600
Avyttring/Återbetalning av andel – -1 400
Årets andel i intresseföretags resultat 9 455 -344
Årets förändring av kapitalandelars värde – -6 631
Vid årets slut 41 520 32 015

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 38 339 38 483
Aktieägartillskott 50 1 600
Avyttring/Återbetalning av andel – -1 400
Årets andel av HB resultat 3 487 -344
Vid årets slut 41 876 38 339

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -6 324 -1 517
Årets nedskrivningar – -4 807
Vid årets slut -6 324 -6 324
Redovisat värde vid årets slut 35 552 32 015

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 48 419 50,0 24 209 26 827
HSB Produktion i Värmland HB
969748-9103 17 351 50,0 8 675 8 675
Jakobsbergsskogen Holding AB
559302-2345 17 273 50,0 8 636 50

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 53 655 50,0 26 827 26 827
HSB Produktion i Värmland HB
969748-9103 10 377 50,0 5 188 5 188

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

2020-12-31

2021-12-31

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 11 663 11 685
Tillkommande tillgångar 256
Avgående tillgångar - -22

Vid årets slut 11 919 11 663

Redovisat värde vid årets slut 11 919 11 663

Not 20 Uppskjuten skattefordran

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

Not 21 Andra långfristiga fordringar
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början - 569
Tillkommande fordringar - –
Reglerade fordringar - -569
Vid årets slut – –

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

Not 22 Disposition

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 111 095 534,20 kronor, disponeras enligt följande:

Till reservfond avsätts 0,00
Balanseras i ny räkning 111 095 534,20

Summa 111 095 534,20
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Not 23 Långfristiga skulder
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut – –
Övriga skulder 10 964 11 214

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

Not 24 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2021-12-31 2020-12-31

Koncernen och 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 Jakobsbergsskogen 1 – 2 300
Borgensförbindelse HSB BRF Jakobsbergsskogen 2 2 400 –
Fastigo ansvarsbelopp 907 914
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB 20 298 10 635
Pensionsfond KP (2% av aktuell pensionsskuld) 753 729
Summa eventualförpliktelser 24 358 14 578

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 26 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. 

Forshagabostäder AB har sagt upp sina avtal med oss inom fastighetsservice och felanmälan. De ska utföra dem i egen 
regi och kommer att ta över del av vår personal. Avtalen upphör november 2022.

Not 27 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 2022-03-22

Sylvia Michel Malin Olin
Ordförande

Sven-Åke Mellgren Ulf Bemler

Lars Andersson Lena Larsson

Thomas Larsson Jessika Lundgren
Verkställande direktör

Carola Maxstadh
Unionen-representant

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-03-22

Peter Rosengren
Auktoriserad revisor
Av HSBs Riksförbund utsedd revisor

Karlstad 2022-03-24

Min revisionsberttelse har lämnats 2022-03-24

Vice ordförande
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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 2021. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår 
på sidorna 29-55 i detta dokument. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderföreningens och koncernens finansiella ställ-
ning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer re-
sultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen 
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 avsnittet 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 tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.  

 
Annan information än årsredovisningen och koncernre-
dovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-27.  Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för denna andra information. 

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

I samband med min revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den informa-
tion som identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen 

samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra 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 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. 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 koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
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 Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är 
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig 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 koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. 

Dessutom: 
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel-

aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
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 ända-
målsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

• skaffar 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 koncern-
redovisningen. 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 förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Mina slutsatser 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 verk-
samheten.

• 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 revisionsbe-
vis 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 koncernrevi-
sionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden. 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagel-
ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

 
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR 
Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för HSB Värmland ek. 
för. för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffan-
de föreningens vinst eller förlust. 

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

 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderför-
eningen 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 tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 
av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som 
föreningens och koncernens verksamhetsart, omfattning 
och risker ställer på storleken av moderföreningens och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.  

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och för-
valtningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma föreningens och kon-
cernens ekonomiska situation och att tillse att föreningens 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvalt-
ningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt.  

Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
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lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryg-
gande sätt.

 
Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören 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 ekono-
miska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-

tioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer  att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot fören-
ingen 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 professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskning-
en av förvaltningen och förslaget till dispositioner av fören-
ingens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fo-
kuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och för-
hållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner be-
träffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om 
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. 

Karlstad 2022-03- 24
 
 
Peter Rosengren 
Auktoriserad revisor  
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