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I Stockholmsregionen har det varit ett fortsatt 
högt tryck på nyproducerade lägenheter. Under 
2015 pågick byggnationen av två projekt, brf 
Fagerliden i Tullinge och brf Safiren i Huddinge.  
LÄS MER PÅ SIDORNA 4-5

Den 10 december delade vi ut glögg i Hallunda 
centrum. Besökarna i montern fick gissa antal 
skumtomtar i en burk och högsta vinsten var en 
matcheck på 2 000 kr i den lokala mataffären. 
Cirka 350 muggar glögg gick åt och aktiviteten 
är som vanligt mycket populär och efterfrågad.
LÄS MER PÅ SIDORNA 8-11

I slutet av 2015 tog vi ett beslut som ger 
minskad användning av fossila bränslen och 
lägre utsläpp av koldioxid. HSB Södertörns egna 
dieselfordon ska efter beslutet endast tankas med 
den typ av diesel som har en inblandning av 
30-40 procent förnyelsebara produkter. Det 
innebär upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp.
LÄS MER PÅ SIDORNA 18-21

Då vi vill att alla i företaget ska kunna vara med 
och bidra bedrivs vår verksamhetsutveckling i 
projektform. Genom allas delaktighet skapas 
också en större förståelse. Förståelse i sin tur 
skapar engagemang och engagemang skapar 
vilja till förbättringar. Det är själva ledmotivet i 
vårt utvecklingsverktyg Fokus.
LÄS MER PÅ SIDORNA 26-27

ÅRSREDOVISNING 2015
HSB SÖDERTÖRN

”Fingeravtrycket symboliserar människan i 
en evig handpåläggning där berget ger en 
helande effekt med sin starka naturkraft.”

Fingeravtrycket är ett konstverk vid brf Fagerliden i Tullinge. 

Konstnären Eva Marklund är född 1971 i Söderhamn och bor och  
arbetar i Stockholm och är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm  
samt Konstfack i Stockholm. Marklund är representerad av bland  
annat Moderna Museet, Statens Konstråd, Stockholms Konstråd  
och S.A.K och har genomfört ett antal offentliga gestaltningar  
samt vistas på gallerier och institutioner runt om i Sverige.

”Berget är en symbol för något som  
är solitt, trofast, finns där för alltid  
och över lever oss alla. Fingeravtrycket 
symboliserar människan i en evig hand- 
påläggning där berget ger en helande 
effekt med sin starka naturkraft.”
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VI VÄXER OCH UTVECKLAS  
TILLSAMMANS

HSB SÄTTER FLAGGAN PÅ GOTLAND
Till att börja med kan jag med glädje konstatera att vi 
äntligen satt flaggan på Gotland. Det har varit en lång 
process. Otaliga försök till förvärv av fastigheter och 
byggrätter har gjorts genom åren som tyvärr av olika 
anledningar inte blivit av. Inte förrän nu i och med 
köpet av hyresfastigheterna på Gotland. Totalt omfattar 
köpet 105 lägenheter placerade i Hemse, Katthammars
vik, Roma och Visby. Övertagandet sker i april 2016 och 
det är med stolthet vi nu verkligen kan lägga Gotland 
till våra övriga verksamhetsområden Botkyrka, Huddinge 
och Nynäshamn. Äntligen! Pågående slutförhandlingar 
om fler byggrätter gör att jag dessutom vågar tro på en 
byggstart på Gotland under 2017.

I Stockholmsregionen har det varit ett fortsatt högt 
tryck på nyproducerade lägenheter. Under 2015 pågick 
byggnationen av två projekt, brf Fagerliden i Tullinge 
och brf Safiren i Huddinge. Och i takt med att det blir 
fler bostäder så ökar vårt medlemsantal och vi passerade 
den efterlängtade nivån på 20 000 medlemmar under 
året. Och så här en bit in på 2016 så ser vi ut att ta 
stora kliv mot 21 000.

ATTRAKTIVA TJÄNSTER  
SKAPAR STÖRRE KUNDUNDERLAG
Under året har vi har även fått fler kunder och de 
köper fler tjänster av oss än tidigare. Ett resultat av  
ett målmedvetet arbete att bredda och uppgradera vår 
verksamhet. Men också ett resultat av att vi erbjuder 
tjänster som upplevs som attraktiva av marknaden. 
Under de senaste åren har vi bland annat lanserat ett 
antal digitala tjänster som till exempel Överlåtelser, 
Mina sidor samt Föreningsdokument och fler kommer 
under 2016. Att kunder och medlemmar är intresserade 
av moderna lösningar som inte är beroende av plats 
och tid ska vi givetvis ta vara på och erbjuda. Det ger 
oss större möjlighet till fler värdefulla och rådgivande 
samarbeten.

EN KLOKARE OCH MER HÅLLBAR ORGANISATION
2015 har inneburit en del ändringar i vår organisation. 
Vi har inrättat två helt nya tjänster, våra marknads
områdeschefer, som enbart kommer att fokusera på 
relationen och dialogen med befintliga kunder och 
medlemmar. Med örat mot marken kan vi än tydligare 

fånga upp önskemål och behov. Affärsområden har  
slagits ihop för att skapa ett större fokus på kund och 
medlemsrelationen. Ambitionen har också varit att 
skapa ett tydligare ledarskap. En bärande del i vårt håll
barhetsarbete har varit att erbjuda fler samarbetsavtals
partners som är säkrade ur både ett kvalitets, miljö 
och arbetsgivarperspektiv. Allt för att det ska finnas en 
säkerhet kring att allt går rätt till vid nyttjande av någon 
av våra rekommenderade samarbetsavtalspartners.

ALLT ÄR ETT RESULTAT AV EN STABIL EKONOMI
Vi har kunnat genomföra stora delar av utvecklingen 
under 2015 tack vare vår starka ekonomi. I en koopera
tion går ju vinsten tillbaka till verksamheten. Ett stabilt 
resultat genom åren säkrar långsiktig planering. Det 
ger utrymme för utveckling av både tjänster, specialister 
och personal vilket också ger ett ökat fokus på relation, 
samtal och dialog. Jag vill tacka för ett gott samarbete 
under året. Genom synpunkter, återkoppling och de 
krav som ställs på oss som leverantör får vi möjligheten 
att vara lite bättre för varje dag som går. Jag vill självklart 
också rikta ett tack till våra fantastiska medarbetare 
som varje dag går till arbetet med ambitionen att vara 
lite bättre än igår. Tillsammans skapar vi en hållbar och 
framgångsrik relation.

Ulf Tapper
Vd HSB Södertörn
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VÅRA MÅL OCH  
VÅRA RESULTAT 2015

LÖNSAMHET
RESULTAT FÖRVALTNINGEN
Mål: 5,1 mkr. Utfall: 7,0 mkr.
Målet uppnått

OMSÄTTNING FÖRVALTNINGEN
Mål: 76,1 mkr. Utfall: 79,6 mkr. 
Målet uppnått

ÖKNING AV AVTALSVOLYMEN
Mål: 4,7 mkr (8 %).  
Utfall: 3,1 mkr (6,2 %).
Målet ej uppnått

RESULTAT EGNA FASTIGHETER
Mål: 3,95 mkr. Utfall: 4,6 mkr.
Målet uppnått

RESULTAT ORDINARIE VERKSAMHET
Mål: 6,5 mkr. Utfall: 8,6 mkr.
Målet uppnått

MARKNAD
BEFINTLIG KUND 
Mål: offerera 30 kunder som  
resulterar i avtal med en volym  
om minst 2,7 mkr.
Utfall: 30 kunder offererade, 
omsättningsvolym 1,868 mkr. 
Målet ej uppnått

NY KUND 
Mål: offerera 20 kunder som  
resulterar i avtal med en volym  
om minst 2 mkr.
Utfall: 20 kunder offererade, 
omsättningsvolym 2,0 mkr.
Målet uppnått

NÖJD KUND INDEX
Mål: Vårt NKI ska landa på 4,10 
(mäts i mars 2016, avser 2015). 
Utfall: NKI 2015 mäts i mars 2016. 
Målet kvarstår

NÖJD HYRESGÄST INDEX
Mål: Vårt NHI ska öka till 3,7.
Utfall: Målet utgår 2015.

MEDLEMSTILLVÄXT
Mål: Öka antalet medlemmar  
med 300.
Utfall: Antal medlemmar 31/12 
2015: 20 596, en ökning med  
824 stycken.
Målet uppnått 

FLER MEDLEMS-BRF
Mål: Offerera medlemskapet  
till de 38 brf som ännu ej är  
medlemmar – ska resultera i 2  
nya medlemsbrf.
Utfall: Brf Fyren nya medlemmar. 
Målet ej uppnått

INKÖP VIA SAMARBETSAVTALS- 
PARTNERNA
Mål: 80 % av brf:ernas inköp ska 
göras via samarbets avtalspartnerna.
Utfall: 90 % av inköpen är gjorda 
via samarbetsavtalspartnerna. 
Målet uppnått

NYPRODUKTION
Mål: Ambitionen är en säljstart  
per år (varierar över tid).
Utfall: Brf Sjödalen säljstartade  
november 2015. 
Målet uppnått

MEDARBETARE
NÖJD MEDARBETAR INDEX
Mål: Vi ska behålla helhets 
betyget  0,4 i vår NMI.
Utfall:  0,4
Målet uppnått

FRISKVÅRDSAKTIVITET
Mål: 80 % av personalen ska vara 
delaktiga i aktiviteter som ger  
rätt till extra friskvårdspeng.
Utfall: 81,6 % av personalen har 
genomfört aktiviteter. 
Målet uppnått

ETHOS-SKOLAN
Mål: All personal ska genomföra 
ETHOSskolan med godkänt resultat.
Utfall: All personal utförde. 
ETHOSskolan innan 31/12 2015.
Målet uppnått

STÄRKA TEAMKÄNSLAN
Mål: Ytterligare stärka teamkänslan 
i organisationen – mäts via team
index i Teamut värderingen.  
Index ska ligga på 4,15.
Utfall 2015: 3,92.
Målet ej uppnått

HÅLLBARHET
HÅLLBARHETSUPPDRAG
Mål: Offerera 50 hållbarhetsupp
drag som ska resultera i 25 stycken 
uppdrag med fokus på klimat och 
energi.
Utfall: 51 hållbarhetsuppdrag är 
offererade, har resulterat i 44  
uppdrag. 
Målet uppnått

MINSKADE CO2-UTSLÄPP
Mål: Minska koldioxidutsläppen 
från fordonsparken och egna bilar 
i tjänsten med 5 % jämfört med 
2014 (ton CO2/milj.oms).
Utfall: Under helåret 2015 mins
kade vi koldioxidutsläppen med 
19,22 % jämfört med motsvarande 
period 2014.
Målet uppnått

BOENDEUTBILDNINGAR MILJÖ
Mål: Genomföra 10 boendeutbild
ningar i miljö medvetenhet hos brf.
Utfall: 1 utbildning genomfördes 
innan 31/12.  
11 stycken är inbokade på första 
halvåret 2016. 
Målet ej uppnått
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FAKTA OM HSB SÖDERTÖRN

HSBs VISION
Vi ska vara den aktör som har det bästa anseendet  
hos alla våra intressenter när det gäller boendet.

HSBs UPPDRAG
Vårt uppdrag är att i samverkan med medlemmarna 
skapa det goda boendet.

VÄRDERINGAR
Våra värderingar ska styra vårt arbete och beteende 
och vara en guide för information och kommunikation 
både internt och externt. Det är samtidigt det som är 
vår särart och gör HSB annorlunda. De gäller för alla 
personer på alla nivåer och i alla situationer.

HSBs VÄRDERINGAR – ETHOS

ENGAGEMANG
HSB engagerar sig i det som rör livet, både för den 
enskilda människan och för samhället. Via engagemang 
skapas rum för samverkan och medlemsinflytande.

TRYGGHET
Det vilar en känsla av trygghet i HSB. Tillsammans  
skapar medlemmarna trygghet. HSB ger utrymme  
att leva livet på det sätt som passar var och en.

HÅLLBARHET
Det finns ett långsiktigt tänkande i all verksamhet 
inom HSB.

OMTANKE
HSB gör mer än att bygga och förvalta bostäder.  
Vi har omtanke om livet i och mellan husen.

SAMVERKAN
All verksamhet i HSB bygger på samverkan  
människor emellan.

SPELREGLER FÖR HSB SÖDERTÖRN
Våra spelregler speglar vad Engagemang, Trygghet, 
Hållbarhet, Omtanke och Samverkan betyder för oss  
i HSB Södertörn. Spelreglerna ska hjälpa oss att leva 
efter våra värderingar i vardagen.

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

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

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

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

SAMVERKAN
Jag bidrar till samverkan genom att jag: 
– erbjuder och ber om hjälp
– vårdar relationer och tar initiativ till kontakt ETHOS
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HSB SÖDERTÖRNS LÅNGSIKTIGA MÅL
Våra långsiktiga mål styr hur vi ska arbeta med  
medlemsverksamheten, nya bostäder, förvaltning,  
ekonomi, personal och hållbarhet på lång sikt.

MEDLEMMAR
  Öka kontakten och medlemsvärdet.
  Fler unga medlemmar.

NYA BOSTÄDER
  Minst bibehållen marknadsandel.
  Fler hyresrätter.

FÖRVALTNING
  Ökad marknadsandel.
  Fler kvalificerade tjänster.

EKONOMI
   Alla verksamheter lönsamma och medlems 
verksamheten ska bära sina egna kostnader.

  Fortsatt stabil resultatnivå.

PERSONAL
  Hög kompetens.
  Vilja till utveckling.

HÅLLBARHET
   Minskad miljöbelastning hos våra bostadsrätts
föreningar.

  Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VÅRA MÅL FÖR 2016

LÖNSAMHET MKR

Resultat förvaltningen 5,2

Omsättning förvaltningen 83,5

Rörliga intäkter förvaltningen 26,0

Resultat egna fastigheter 5,3

Kompetenssatsning – Modernt arbetssätt  0,8

Resultat ordinarie verksamhet 6,5 

MARKNAD

  Befintlig kund; offerera minst 50 kunder som resulterar 
i kontrakterade avtal med en volym om minst 2,8 mkr.

  Ny kund; offerera minst 25 kunder som resulterar i 
kontrakterade avtal med en volym om minst 1,8 mkr. 

  Säkerställa att minst 85 % av brf:ernas inköp görs via 
samarbetsavtalspartnerna.

  Vårt NKI – Nöjd Kund Index – ska landa på 4,1,  
mäts mars 2017. Utfall 2015: 4,13.

  NKI Inflyttning: 75 (branschindex 2015: 73). 
  NKI Garanti: 69 (branschindex 2015: 69).
  Ökat antalet medlemmar med 300.
  Minst 2 föreningar med provmedlemskap.
  Nyproduktion – ambitionen är 1 2 säljstarter per år 

(antalet varierar över tid).

MEDARBETARE

  Vårt NMI (Nöjd Medarbetar Index) ska landa på 
 0,38, mäts i mars 2017. Utfall 2016:  0,4.

  Alla medarbetare ska genomföra en utbildning för att 
stärka sin yrkeskunskap och en utbildning för att rusta 
sig för modernt arbetssätt/morgondagens teknik.

  Värdet på uppdragssamtalet i teamutvärderingen  
ska landa på 4,15 (2015: 4,13).

  80 % av personalen ska vara delaktiga i aktiviteter 
som ger rätt till extra friskvårdspeng (minst 52 
genomförda aktiviteter under 2016).

HÅLLBARHET

  Ge våra kunder råd om 50 hållbarhetsuppdrag  
som ger minst 25 uppdrag med fokus på klimat  
och energi.

  Öka antalet eldrivna fordon i vår fordonsflotta med  
2 stycken.

  Teckna 10 stycken HSB Energiavtal.

85 %
Under 2016 ska 85 % av brf:ernas inköp  
göras via samarbetsavtalspartnerna.

26 mkr
De rörliga intäkterna på förvaltningen  
ska 2016 uppgå till 26 miljoner kronor.
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DET ÄR VÅRA MEDLEMMAR  
SOM ÄGER OSS

HSB är en medlemsorganisation. Vi har inga aktieägare som vill ha utdelning. Vinsten går 
rakt tillbaka in i verksamheten och används för att ytterligare utveckla och förbättra. Med över 
en halv miljon medlemmar är vi Sveriges största bostadsorganisation. Vi kan påverka beslut i 
frågor som är viktiga för våra medlemmar; boendefrågor i allmänhet och bostadsrätt i synnerhet 
samt solidaritet, jämställdhet och miljö för att bara nämna några exempel.

MEDLEM PÅ MÅNGA SÄTT
Om du bor i en bostadsrättsförening som är medlem  
i HSB blir du också medlem hos oss. Men du kan  
givetvis vara medlem även om du inte bor i HSB.  
Till medlemskapet är många bra förmåner knutna, 
både för dig som privatperson men självklart också  
för bostadsrättsföreningen.

MEDLEMSAKTIVITETER 2015
Under året har en hel del aktiviteter för att stötta och 
marknadsföra medlemskapet genomförts, både mot 
enskilda medlemmar och mot bostadsrättsföreningar.

ENSKILDA MEDLEMMAR
BOSPARSTÄMMA
Den 7 april genomfördes den årliga bosparstämman  
i ABFs lokaler i Huddinge med ett fyrtiotal deltagare. 
På bosparstämman har bospararna möjlighet att välja 
representanter till HSB Södertörns fullmäktige samt 
nominera till HSB Södertörns styrelse. Innan stämman 
fick deltagarna information om HSB Södertörn, med
lemsverksamheten samt om den kommande nyproduk
tionen i våra tre kommuner.

HUDDINGEDAGARNA
Lördagen den 30 maj deltog vi på Huddingedagarna  
i Huddinge. Huddingedagarna är ett årligen åter
kommande event där företag och organisationer ges 
möjlighet att ställa ut i Sjödalsparken i Huddinge. 
Cirka 15 000 besökare tog chansen att strosa runt 
bland stånden och montrarna. I HSB Södertörns tält 
fanns information om vår verksamhet och besökarna 
kunde också delta i en tävling och vinna ett års bo  
sparande. 

VISNINGSHELGER
Under året har fyra nationella visningshelger genom
förts. Det innebär att HSB samma helg över hela landet 
har visningar av våra nyproducerade bostadsrätter.  
Visningshelgerna har stöttats med bosparannonsering  
i lokala media.

REFLEXUTDELNING I NYNÄSHAMN OCH TULLINGE
Den 6 november delade vi ut reflexer i Tullinge och 
Nynäshamns centrum. Totalt delades 1 000 reflexer  
ut på knappa 90 minuter och aktiviteten var mycket 
uppskattad.

GLÖGG I HALLUNDA
Den 10 december delade vi ut glögg i Hallunda centrum. 
Besökarna i montern fick gissa antal skumtomtar i en 
burk och högsta vinsten var en matcheck på 2 000 kr  
i den lokala mataffären. Cirka 350 muggar glögg gick 
åt och aktiviteten är som vanligt mycket populär och 
efterfrågad.

NYFÖDINGSUTSKICK
I december gick vårt årliga ”nyfödingsutskick”. Det är 
en bosparkampanj som bygger på att föräldrar ska 
öppna ett bosparande till sitt barn. Utskicket går till 
målsmän till ettåringar i alla våra tre kommuner och 
uppmaningen är att ge bort ett bosparande i julklapp. 
Cirka 2 800 hushåll nåddes av utskicket.
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SÅ HÄR FUNGERAR DEMOKRATIN HOS OSS

De enskilda medlemmarna väljer styrelsen i sin bostads
rättsförening. Dessa i sin tur väljer representanter inom sig 
till HSB Södertörns fullmäktige. Bospararna väljer represen
tanter till HSB Södertörns fullmäktige via Bosparstämman. 
Regionföreningen HSB Södertörn är i sin tur representerade  
i HSB Riksförbunds fullmäktige. Vår princip är en medlem –  
en röst. 

ATT VARA MEDLEM SOM BOSTADSRÄTTSFÖRENING

Att vara medlem i HSB innebär en mängd saker:

  De grundläggande utbildningarna ingår i medlems avgiften. 
För de som vill fördjupa sina kunskaper ger vi kurser till 
rabatterade priser.

  Vi ger juridisk hjälp. Det är inte helt enkelt för styrelsen  
att ha koll på allt som rör bostadsfrågor.

  Vi ger ut medlemstidningen Uppdraget till alla förtroende
valda, den utkommer med 4 nr/år.

  HSBledamoten ger stöd och råd.

  Samarbetsavtal med särskilt utvalda leverantörer med  
bra priser.

  Möjlighet till samverkan med andra likasinnande bostads
rättsföreningar genom evenemang i vår regi.

ATT VARA MEDLEM SOM PRIVATPERSON

Ett enskilt medlemskap i HSB kostar 300 kr/år (150 kr om 
du går in som medlem efter den 1/7). Det ger flera fördelar 
och förmåner. Vi kan bland annat erbjuda detta:

  Information och rådgivning i aktuella frågor. Juridisk 
rådgivning, både vad gäller familj och bostadsfrågor.

  Rabatter hos lokala och riksomfattande företag.

  Försäljning av vitvaror, säkerhetsdörrar, med mera till 
medlemspriser.

  Möjligheten att bospara.

  Förtur till nya lägenheter.

  Medlemstidningen Hemma i HSB 6 gånger / år.

  HSB Mäklarna – kunnig och erfaren mäklare.
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ÅRSSTÄMMA
HSB Södertörns stämma hölls den 9 maj på Folkes,  
Folkets Hus i Huddinge. Kommunalråd Malin Danielsson, 
med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, informerade 
om vad som är på gång i Huddinge kommun. Vi fick 
också en spännande föreläsning om den sociala hjärnan 
av hjärnforskaren Katarina Gospics. Totalt 54 röstberät
tigade ombud var registrerade på stämman som bland 
annat bjöd på en redovisning av året som gått av HSB 
Södertörns VD Ulf Tapper.

ARBETET MED ATT INFÖRA 2011 ÅRS STADGAR 
Under 2015 var det 68 föreningar som antog de nya 
stadgarna och ett 20 tal föreningar som antog Koden 
för brf. Arbetet med stadgarna och koden kommer att 
fortsätta med målsättning att så många föreningar som 
möjligt antar både koden och stadgarna under 2016. 

VÅRA HSB-LEDAMÖTER 
Under 2015 har HSB Södertörn haft en generations
växling var det gäller våra HSBledamöter vilket har lett 
till att flera HSBledamöter har slutat och nya personer 
har börjat. HSBledamotgruppen har under året aktivt 
sökt personer som vill bli diplomerade HSBledamöter 
för att sedan påbörja uppdraget som HSBledamöter. 

UTBILDNING HSB LEDAMOTEN

  Vi erbjöd HSBledamöterna 4 utbildningar.
  Vi har hållit 4 informationsträffar med presumtiva 

HSBledamöter.
  Totalt antal deltagare på kurserna var 118.
  Totalt antal timmar med kursledare var 21.

UTBILDNINGAR
Under 2015 erbjöd vi 25 utbildningar till våra kunder 
och medlemsföreningar. 22 av dem genomfördes med 
totalt 402 antal deltagare. Grundutbildningarna, som 
är fem till antalet, är gratis för våra medlemsföreningar 
och resterande utbildningar erbjuds till halva priset.  
På uppmaning av våra medlemsföreningar i Hallunda 
arrangerade vi en utbildning för våra boende. Träffen 
kallade vi för ”Bo rätt i bostadsrätt”. Det kom ett 30tal 
nyfikna boende ifrån området. Deltagrana fick se free
stylekonstnären Calle Ahldén jonglera med en fotboll 
samt fick en grundutbildning kring ansvar och möjlig
heter i en bostadsrättförening med Stefan Falkenstad 
som föreläsare. Målsättningen är att fortsätta med öppna 
boendeutbildningar för våra boende under 2016.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
ORDFÖRANDEKONFERENS
Den 28 mars hölls vår årliga ordförandekonferens på 
Utsikten Meetings i Nynäshamn. På programmet stod 
bland annat samordnad upphandling för el, information 
om laddstolpar för brf samt en rörande redovisning om 
den stora branden i brf Docenten. Deltagarna kunde 
också ta del av nyheter från vår förvaltning samt för
djupad information de nya stadgarna för brf. Föredraget 
handlade om mångfald och föreläsare var Mostafa 
Shurmann som har många personliga erfarenheter av 
hur det är att vara olika och ändå lika. 57 brf med 
totalt 128 personer deltog.

Med över en halv 
miljon medlemmar är 
vi Sveriges största 
bostadsorganisation.
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I ett år väntade Mohamad Talib på att få 
flytta in brf Fagerliden. Det som lockade 
var det lugna läget och närheten till Tullinge 
centrum och pendeltåget som bara tar  
20 minuter in centrala Stockholm.

 – Det här är min första egna lägenhet. 
Det är ett perfekt läge och utsikten är 
riktigt fin, jag ser fram emot sommaren 
med häng på balkongen.

LÅNG VÄNTAN PÅ FÖRSTA LYAN
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ENERGISNÅLA HUS GER PLÅNBOKEN 
MÖJLIGHET ATT SLÖSA

Vi bygger med god kvalitet. Husen ska hålla länge och vara i gott skick. Men vi bygger för 
klimatet och miljön också. De hus vi bygger ska dra så lite energi som möjligt, vilket också  
har den trevliga effekten att det märks i plånboken hos våra boende. Vi ska bygga klimatsmart 
men också tryggt. Våra medlemmar ska inte behöva vara försökskaniner utan det är viktigt  
att den teknik vi använder är beprövad så att inte några mindre roliga överraskningar  
väntar runt hörnet.

SPÄNNANDE UTVECKLING OM HYRESRÄTTER
Vi är inte bara intresserade av bostadsrätter utan vill 
gärna kunna erbjuda våra medlemmar hyresrätter 
också. För många unga är en hyresrätt enda vägen  
in till bostadsmarknaden. Under 2016 tar HSB Söder
törn över ett hundratal hyresrätter på Gotland.

HÄNT UNDER 2015 OCH PÅ GÅNG UNDER 2016 
INFLYTTNING I FAGERLIDEN
Under några soliga septemberonsdagar höll vi i nyckel
kvitteringen för nya bostadsrättsföreningen Fagerliden. 
De fina lägenhetshusen, i vitt och grönt, ligger på 
gångavstånd från pendeltågsstationen i Tullinge. Av 
HSB Södertörn fick köparna en orkidé i inflyttnings
present och våra medarbetare på plats tyckte det var 
riktigt roligt att se hur de tomma huskropparna så 
snabbt kunde fyllas av liv och rörelse. 

SÄLJSTART I SJÖDALEN
Våren 2018 ska 83 lägenheter stå klara i centrala  
Huddinge. Projektet heter Sjödalen och bygget pågår 
redan för fullt. Senhösten 2015 hade Sjödalen säljstart 
i Folkets hus, Huddinge. Det blev en välbesökt träff 
med många potentiella kunder på plats redan innan 
säljstarten hade öppnat.

STAMRENOVERING PÅ SÅGSTUVÄGEN
Vi förbereder stamrenovering i våra 166 lägenheter på 
Sågstuvägen. WC, bad och kök kommer att renoveras. 
Förhandlingarna med Hyresgästföreningen om 
projektet är slutförda och informationsmöten med 
hyres gästerna har hållits. Enligt planen ska arbetet 
påbörjas under våren 2016. 

FASTIGHETER PÅ GOTLAND
Från och med våren 2016 tar HSB Södertörn över 
hyresrätter i Visby, Roma, Hemse och Katthammarsvik. 
Det rör sig totalt om ett hundratal hyreslägenheter.  
Säljare är Bengt Wicksén, Båsetkoncernen, och HSB 
Södertörn tar över befintlig administrativ och drifts
personal i samband med köpet. Att vi nu får sätta  
HSBflaggan på Gotland är resultatet av många års  
hårt arbete. 

HSB brf Fagerliden. Hyresrätter Visättra. Hyresrätter Visby.
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Bygget med projekt Sjödalen pågår redan 
för fullt. Senhösten 2015 hade Sjödalen 
säljstart i Folkets hus, Huddinge.

HUDDINGE

I Huddinge bor det närmare 105 000 människor. Här har vi  
vårt huvudkontor och en hel del spännande framtidsplaner  
vad gäller nya bostäder. I Storängen, strax bakom Huddinge 
centrum, bygger vi 88 lägenheter i brf Sjödalen.
I Huddinge kommun har vi 41 hyres lägenheter i centrala 
Huddinge samt 166 hyreslägenheter i Visättra.

BOTKYRKA

Botkyrka är en till ytan stor kommun med drygt 88 900 
invånare. Här bygger vi främst i Tullinge – ett traditionellt  
starkt fäste för HSB. Det finns planer på ett antal hundra nya 
lägenheter inom en överskådlig framtid.

I Botkyrka kommun har vi 66 hyres lägenheter i Tullinge.

NYNÄSHAMN

I Nynäshamns kommun bor det drygt 27 500 människor.  
Under 2015 hade vi inte något skarpt nyproduktionsprojekt  
i Nynäshamn men i ett längre perspektiv planerar vi för cirka 
100 lägenheter i och i närheten av centrala Nynäshamn.

I Nynäshamns kommun har vi 43 hyreslägenheter i eller nära 
Nynäshamns centrum.

GOTLAND

På Gotland bor det närmare 57 500 människor. Här har vi  
helt nyligen köpt 105 hyreslägenheter i fastigheter placerade  
i Hemse, Katthammarsvik, Roma och i Visby. Vi har långt 
framskridna planer på nyproduktion av bostadsrätter.
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95 %
Hela 95 procent av de tillfrågade 
kunderna tycker att vi uppfyller 
deras önskemål.



 HSB SÖDERTÖRN – ÅRSREDOVISNING 2015 | 15

VI UTVECKLAR DITT HUS

Våra kunder satsar tid och engagemang på sin fritid för att sköta sitt uppdrag. Vårt mål  
är att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för dem. Oavsett om de behöver mycket eller  
litet stöd från oss. Vi erbjuder allt från helhetslösningar till enstaka tjänster – inom hela  
förvaltningsområdet. Och du behöver inte vara medlem i HSB för att köpa förvaltnings- 
tjänster från oss – alla är välkomna.

NÖJD KUND-UNDERSÖKNING
Återigen visade kundundersökningen att HSB Södertörn 
har marknadens nöjdaste kunder. Hela 95 procent av 
de tillfrågade kunderna tycker att vi uppfyller deras  
önskemål och krav. Nästan lika många skulle rekom
mendera HSB Södertörn till andra fastighetsägare. I 
undersökningen slogs det också fast att HSB Södertörn 
har ett förvaltningskoncept som passar både större  
och mindre fastighetsägare. 

Att ha marknadens nöjdaste kunder är en ära, men 
det medför också ett stort ansvar. Därför lyssnar vi 
extra noga på kommentarer om vad kunderna önskar 
att vi ska utveckla ytterligare. Enligt den senaste kund
undersökningen finns det en förhoppning om att få 
mer rådgivning inom energiområdet.

NY TJÄNST – MARKNADSOMRÅDESCHEF 
För att förbättra och fördjupa dialogen på lokal nivå 
har vi tagit fram en ny roll – Marknadsområdeschef. 
Under 2016 kommer HSB Södertörn jobba med två 
marknadsområdeschefer. Den ena är inriktad på  
Botkyrka medan den andra arbetar med Huddinge 
och Nynäshamn. 
 
ELPOOL – EN AV FÖRDELARNA MED ATT VARA MÅNGA
På HSB Södertörn pratar vi om nyttan i att vara många. 
En stor aktör blir en stark aktör som kan hjälpa kun
derna med att förfina, följa upp och utveckla viktiga 
och förmånliga samarbetsavtal. Det kan vi. På HSB 
Södertörn är vi många och faktum är att vi blivit ännu 
fler under året som gått.

Tio nya kunder har valt att anlita oss för förvaltnings
tjänster och hela 58 kunder har valt att utöka sina  
förvaltningssamarbeten, både när det gäller stort och 
smått. Vid samtliga avtalsomförhandlingar har vi fått 
förnyat förtroende, bortsett från enstaka tjänster.

Ett konkret exempel på fördelen med att vara många, 
och vilka förmåner detta kan leda till, är den stora  
samordnade upphandlingen av el som gjordes under 
2015. Alla befintliga kunder erbjöds att gå med i den 
elpool som HSB Södertörn skapat. Elpoolen gör det 
möjligt för kunderna att köpa el till samma pris som 
storförbrukande industrier. Elen som kommer från vår 
elpool är givetvis miljömärkt.

I HSB Södertörns mål för 2016 har vi en uttalad 
strävan efter en ökad tillväxt av nya och utökade förvalt
ningssamarbeten. Inför 2016 finns en kundbearbetnings
plan innehållande potentiella kunder samt befintliga 
samarbeten som bör utökas eftersom man ser att våra 
förvaltningsupplägg skulle gynna kunden.

PORTALEN ETABLERAS ORDENTLIGT
HSB Portalen, vår kundportal som lanserades under 
2014, blev år 2015 ett alltmer naturligt arbetsredskap 
för våra kunder. Detta har vi sett eftersom användandet 
har ökat samt att vi fått in fler utvecklingsönskemål  
gällande funktioner i portalen.

På den digitala fronten händer fler spännande 
saker under 2016. Vi gör bland annat om det nyhets
brev som skickas ut till förtroendevalda. Det får en ny 
layout och kommer att innehålla webbtv. 

ARBETET FLYTER PÅ BRA
Under hösten arrangerades årets stora kundevent – 
HSBbåten. Även om det är HSB Riksförbund som ligger 
bakom detta evenemang utgör HSB Södertörn med 
kunder en betydande del av gästerna. HSBbåten var 
en uppskattad tillställning där våra kunder fick goda 
möjligheter att ta del av det marknaden har att erbjuda. 
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MEDARBETARE

Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att de har den 
kompetens som krävs, de arbetsredskap de behöver 
och möjlighet att påverka sitt dagliga arbete gör att de 
mår bra. Och mår medarbetarna bra gör också kunderna 
och medlemmarna det.

ORDNING OCH REDA
Ordning och reda är en de bästa förutsättningarna för 
att kunna göra ett bra arbete. Hos oss är ordning och 
reda lika med årsplaner för varje funktion, individuella 
handlingsplaner, kompetensutvecklingsplaner samt 
regelbundna uppdragssamtal. Löpande genomförs 
Nöjd Medarbetarundersökningar och Teamutvärde
ringar för att ta pulsen på hur våra medarbetare upp
lever sitt arbete, avdelningen, ledarskapet, arbetsmiljön 
och mycket mer.

KOMPETENSUTVECKLING
Vi utvecklas ständigt, det gäller både vår egen personal, 
våra kunder och våra medlemmar. Kompetensutveck
ling är en förutsättning för att kunna hänga med i en 
allt mer föränderlig värld. Kunskap skapar nya vägar 
och nya tankar. Tillsammans blir vi bättre och bättre. 

LEDARSKAPET I FOKUS
Företagets chefer är en viktig del. För att säkerställa en 
hög nivå på ledarskapet används en certifieringsmodell. 
Ledarskapet mäts en gång per år och resultatet ligger 
till grund för hur vi ska kunna utveckla våra chefer. 
Alla chefer genomgår också en ledarskapsutbildning 
– skräddarsydd för företagets behov. 

MAT OCH MOTION
Friskvård är en hjärtefråga. För att klara av sitt arbete 
och må bra bör man äta klokt och träna regelbundet. 
Personalens hälsotillstånd mäts vartannat år och man 
har möjlighet till friskvårdsbidrag som till exempel kan 
bestå av ett par gåstavar eller ett träningskort. Vi har 
dessutom en förmånlig sjukvårdsförsäkring. Dessa 
insatser har lett till en lägre sjukfrånvaro.

FÖRDELNINGEN MÄN OCH KVINNOR 

Vid årets slut var vi 33 kvinnor och 
45 män, totalt 78 medarbetare.

UTBILDNING

Totalt antal utbildningstimmar för personalen var 1 848,  
vilket innebär cirka 23,7 timmar per anställd.

NMI – NÖJD MEDARBETAR INDEX

Mäts en gång per år

TOTAL SJUKFRÅNVARO PER ARBETADE TIMMAR

3,4 %

VERKSAMHETENS SKRIFTLIGA POLICYS

  Miljö

  Etik- och jämställdhet

  Finans

  Kommunikationsstrategi

  Sponsring

  Ledarskap

  Arbetsmiljö

  Kvalitet

  Personal
 – Samverkan
 – Kompetensutveckling
 – Medarbetarsamtal
 – Friskvård
 – Arbets- och profilkläder
 – Mobiltelefoni
 – Data/IT
 – Ledighet /permission
 – Event- och marknadsaktiviteter
 – Fordonsregler
 – Rekrytering
 – Resepolicy
 – Alkohol- och drogpolicy
 – Terminalglasögon
 – Uppvaktning och representation
 – Personalstiftelsen

  Attestinstruktioner
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VD
Ulf Tapper

PROJEKT-
LEDNING

FASTIGHETER
Ulph Lundgren

MARKNAD OCH
UTVECKLING

Helena Lundberg

EKONOMI OCH  
ADMINISTRATION
Kristina Eriksson

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Jimmy Bergman

EKONOMISK 
FÖRVALTNING

ADMINISTRATIV/
TEKNISK  

FÖRVALTNING

MO-CHEFER 
Botkyrka: Carlos Lilja

Huddinge/Nynäshamn: Anders Åslund

AO FASTIGHETSSERVICE 
Stefan Garfvé

AO FASTIGHETSUTVECKLING 
Senad Reckovic

AO EKONOMI OCH FÖRVALTNING
Hélène Wersäll Dahlen

FASTIGHETS-
SKÖTSEL

VÅR ORGANISATION

Medarbetare funderar kring tekniska klurigheter  
vid vår Fokusdag den 18 december 2015.

AFFÄRS- 
UTVECKLARE
Nicolai Ussing

MARK OCH 
TRÄDGÅRD

ENERGI/
DRIFTTEKNIK

KUNDCENTER
Maria Forsberg

HR
Sjunne Andersson
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VÅRT MILJÖARBETE 2015
Byggnader står för en betydande del av samhällets  
klimatpåverkan och materialanvändning. Därför ska  
vi verka för att underlätta bostadsrättsföreningarnas 
och övriga kunders arbete med att minska sin klimat 
och miljöpåverkan. Vi bedriver också samma arbete 
med våra egna hyresfastigheter samt våra egna lokaler 
och de som verkar däri. Vi vill inspirera till engage
mang och tillsammans skapa förutsättningar för en 
miljö anpassad förvaltning med god kvalitet.

KLIMATMÅL
Vår totala klimatpåverkan per kvadratmeter (Atemp) 
har nu minskat med  62,3 % sedan 2008, där vårt mål 
enligt HSBs klimatavtal är att minska med 30 % till 
2016 och  50 % till år 2023. (Se grafer nedan).

RENARE TANKAR
I slutet av 2015 tog vi ett beslut som ger minskad 
användning av fossila bränslen och lägre utsläpp av 
koldioxid. HSB Södertörns egna dieselfordon ska efter 
beslutet endast tankas med den typ av diesel som har 
en inblandning av 30 40% förnyelsebara produkter. 
Det innebär upp till 30 % lägre koldioxidutsläpp. 
Andra fördelar är även att denna typ av diesel innehål
ler tillsatser som bidrar till att hålla motorn ren och 
skydda bränslesystemet. Den renhållande effekten ger 
dessutom lägre bränsleförbrukning i sig. Beslutet är  
ett led i det övriga arbetet med att sänka vår bränsle
förbrukning och våra koldioxidutsläpp från fordons
parken.

INVESTERINGAR I VÅRA EGNA FASTIGHETER
En rad åtgärder har skett i HSB Södertörns egna hyres
fastigheter under året relaterat till förbättrad energi
prestanda. Bland annat har vi investerat i en ny under
central i fastigheten i Huddinge Centrum. Belysning  
i trapphus och garage har bytts ut till LEDbelysning  
i två fastigheter i Nynäshamn. LEDbelysningen har 
många fördelar; mycket låg energiförbrukning, inne
håller inget kvicksilver och har mycket lång livslängd.

BOENDEUTBILDNINGAR
Under hösten 2015 togs en boendeutbildning i miljö
medvetenhet fram. Grunden till initiativet är att de 
boendes beteende har stor inverkan på energianvänd
ningen i en fastighet. Hur lönsam en investering i en 
energieffektiviserande åtgärd blir kan därmed avgöras 
av de boendes beteendemönster.

Det finns även mycket annat som de boende gör 
som påverkar miljön utöver energi. Därför tog vi under 
hösten 2015 fram en 1timmes utbildning med konkreta 
energi och miljötips för boende. Innan årets slut hade 
nio bostadsrättsföreningar bokat 11 utbildningstillfällen 
för sina boenden, varav ett tillfälle skedde redan i 
december med mycket gott resultat enligt kursutvärde
ringen.

BATTERIDRIVET
Några av våra medarbetare inom Mark och trädgård 
fick under hösten en demonstration av och tillfälle att 
testa batteridrivna maskiner och verktyg. Demonstra
tionen och testerna gav oss en god bild av hur långt 
teknikutvecklingen har kommit för den här typen av 
produkter och överträffade våra förväntningar. Förde
larna med batteridrivet jämfört med bensindrivet är 
många, framför allt ur kund, miljö och arbetsmiljö
synpunkt – verktygen blir lättare, låter mindre och ger 
inga hälso och miljöskadliga utsläpp.

MILJÖARBETE
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MILJÖTEMAKVÄLL
Våra HSBledamöter fick under en decemberkväll med 
miljötema en överblick över vad man som HSBledamot 
bör ha kännedom kring gällande miljöfrågor. Syftet  
var att stärka HSBledamöterna och ge dem ytterligare 
kunskap och inspiration inom miljöområdet för att  
de ska kunna känna sig trygga med att informera och 
vägleda styrelser i miljöfrågorna. 

KLIMATBOKSLUT

Klimatpåverkan 2015 2014
% Förändring 

2014-2015 2008
% Förändring 

2008-2015

Totalt koldioxidutsläpp kg CO2e 318 200 323 060 -1,5% 412 250 -22,8%

Antal Anställda 78 84 -7,1% 83 - 6,0%

Kg CO2e / anställd 4 079 3 846 6,1% 5 040 -19,1%

Omsättning MSEK 118,8 96,4 23,2% 83,5 42,3%

Kg CO2e / MSEK omsättning 2 678 3 360 -20,3% 5 010 - 46,5%

Yta egna fastigheter och lokaler (Atemp) 29 218 29 482 - 0,9% 14 470 101,9%

Kg CO2e / Atemp 10,89 10,96 - 0,6% 28,89 - 62,3%

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

-62 %
Vår totala klimatpåverkan per kvadrat meter 
har minskat med -62,3 % sedan 2008.

Vi pratade om vad som är på gång i miljövärlden, 
hur en brf påverkar miljön och vad föreningar kan 
göra; klimatanpassning, ekosystemtjänster i utemiljön, 
solel, laddstolpar, delningsekonomi, HSB Södertörns 
miljökrav vid upphandling, boendebeteende och  
kunskap om miljön, fastighetsägaransvar samt klimat
investeringsbidrag. Dessutom föreläste SRV Återvin
ning om matavfallsinsamling.
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Klimatpåverkan 2015 2014 2008

AKTIVITET Ton CO2 Ton CO2 Ton CO2 

Klimatpåverkan från egenägda källor 84,86 84,82 82,01

Uppvärmning   20,84

 Eldningsolja 1   20,84

Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner 84,86 84,82 61,17

 Bensin 25,41 29,06 30,38

 Diesel 58,71 54,65 30,36

 Etanol E85 0,74 1,12 0,43

Klimatpåverkan från köpt el och värme (graddagskorrigerad) 186,93 190,87 299,55

Klimatpåverkan från köpt el och värme (verklig) 169,39 175,62 294,59

El 2,81 3,79 215,55

El Bra Miljöval/Vattenkraftsel/Vind 31,84 33  

Fjärrvärme (graddagskorrigerad) 152,28 154,08 84

Fjärrvärme (verklig) 134,74 138,83 79,04

Indirekt klimatpåverkan 46,41 47,36 54,91

Tjänsteresor 37,25 38,15 44,78

 Flyg 7,14 8,25 16,34

  Resor <450km 3,41 0,95 4,61

  Resor 450-1600km 2,99 1,56 11,73

  Resor >1600km 0,74 5,73  

 Tåg 0,0029 0,00001 0,01

  El 0,0029 0,00001 0,01

 Hyrbil, taxi och privatbil 30,11 29,9 28,43

  Bensin 30,11 29,9 27,1

  Diesel MK1   1,33

Produktion av energibärare 9,16 9,22 10,13

Uppvärmning   1,63

 Eldningsolja 1   1,63

Transporter och maskiner 9,16 9,22 8,5

 Bensin 1,82 2,08 4,66

 Diesel 6,82 6,35 3,53

 Etanol E85 0,52 0,78 0,3

SUMMA (Graddagskorrigerad fjärrvärme) 318,2 323,06 436,46

SUMMA (Verklig fjärrvärme) 300,66 307,80 431,51
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HSB SÖDERTÖRNS MILJÖPOLICY. VI SKA:

  följa de lagar och regler som berör oss samt aktivt söka  
nya kunskaper och ta del av nya rön.

 arbeta för ständiga förbättringar inom miljöområdet.

  utifrån våra betydande miljöaspekter, årligen formulera mål  
och handlingsplaner för att kontinuerligt följa upp, utveckla  
och förbättra miljö-, klimat- och energiarbetet.

  förebygga föroreningar som kommer från egna fastigheter  
och andra förvaltade fastigheter.

  ta varje tillfälle i akt att stödja våra kunder i att förbättra 
energiprestandan i sina fastigheter samt göra detsamma  
i våra egna fastigheter.

  stödja våra kunder i att hantera avfall på ett kretsloppsanpassat 
sätt samt göra detsamma i vår egen verksamhet.

   i vår fordonspark minska användningen av fossil energi samt  
öka andelen förnyelsebar energi och därmed minska 
klimat påverkan.

   miljöanpassa inköp och upphandling till kund och egen  
verksamhet.

  bygga hälsosamma, energieffektiva och miljöanpassade 
bostäder.

  redovisa vårt miljöarbete för styrelse, anställda, kunder  
och allmänheten.

  kontinuerligt öka våra medarbetares, medlemmars och  
kunders kunskap och medvetenhet kring miljö-, klimat-  
och energifrågor.

Läs mer om vår miljöpolicy på hsb.se

BETYDANDE MILJÖASPEKTER

Följande områden har störst miljöpåverkan inom HSB Södertörns 
verksamhet:

  Tjänster till kunder som ger minskad miljöpåverkan från fastigheterna.

   Elanvändning i egna fastigheter och lokaler.

   Fjärrvärmeanvändning i egna fastigheter och lokaler.

  Resor i tjänsten.

  Leverantörsupphandlingar och ramavtal.

  Initiering av nyproduktion av bostäder.

MILJÖDIPLOMERING

2011 diplomerades HSB Södertörns miljöledningssystem enligt kraven i 
Svensk Miljöbas. Svensk Miljöbas är baserat på de fem grundelementen  
i miljöledningsstandarden ISO 14001 med fokus på miljöförbättringar. 
Varje år genomgår vi extern revision för att få behålla vårt diplom.

Läs mer om vår miljödiplomering på hsb.se 

HSB KLIMATAVTAL

HSB Klimatavtal finns upprättat i två versioner:

1)  HSB Klimatavtal för riksförbund, HSBs bolag och regionala 
HSB-föreningar. 

2) HSB Klimatavtal för bostadsrättsföreningar. 

Genom detta avtal kan vi inom HSB skapa positiva effekter.  
Vi vill sätta press på oss själva för att uppnå en hållbar värld.  
Med klimatavtalet och genom samverkan mellan HSB-föreningar,  
bolag, riksorganisation och bostadsrättsföreningar vill vi kraft- 
samla i klimatfrågan.

Läs mer om våra klimatavtal på hsb.se
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EKONOMI

VÅR EKONOMI
Vi har som mål att hushålla med våra resurser i ett 
långsiktigt perspektiv. När vi pratar resurser menar vi 
både våra egna och bostadsrättsföreningarnas medel.  
I dagsläget är det cirka 85 procent av våra bostadsrätts
föreningar som vi har förmånen att förvalta medel 
ifrån.

Vi har inbyggda system för att säkerställa kvaliteten 
i vår ekonomihantering. Genom prognoser mot bud
get gör vi månadsvis planering, kontroll och uppfölj
ning. Om vi är alerta och känner av vad som händer i 
vår omvärld blir den ekonomiska uppföljningen mer 
verklighetsnära. 

Vi har en policy för hur vi hanterar pengar internt. 
Den ger tydliga riktlinjer för hur vi hanterar gåvor, 
resor, friskvård och mycket mer – både vad gäller eko
nomiska nivåer och vem som har rätt att beställa vad. 

LAG OM BETALTJÄNSTER
HSB Södertörn har erhållit tillstånd från Finansinspek
tionen att utföra betaltjänster enligt lag. Det betyder 
att vi står under tillsyn av Finansinspektionen för dessa 
tjänster. Lagen är en anpassning till EU som innehåller 
gemensamma europeiska regler för tillhandahållande 
av betaltjänster inom EES. Tillståndet innebär för HSB 
Södertörn att vi har rutiner i samband med att pengar 
utbetalas från bostadsrättföreningens konto.

FINANSVERKSAMHET
2015 antog HSB Södertörns styrelse finanspolicy för 
HSB Södertörn. I policyn finns riktlinjer för placering 
av medel, upplåning/inlåning av medel samt utlåning. 
Av inlånade medel ska 80 procent hållas tillgängligt  
för utbetalning inom 5 bankdygn. Se förvaltnings
berättelsen på sidan 33.
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KOMMUNIKATION

MEDARBETARNA VÅR FRÄMSTA  
KOMMUNIKATIONSKANAL
Medarbetarna är nyckelpersoner när det gäller att  
leverera varumärket HSB till vår omvärld. De möter 
dagligen kunden i olika sammanhang och blir till 
levande bevis på det vi utlovar i vår kommunikation.  
Vi vet via vår Nöjd Kundundersökning att våra med
arbetare är en uppskattad kommunikationskanal.

WEBB FÖR ALLA
Utöver den rena personliga kontakten kommunicerar 
vi via våra olika webbplatser – både den publika och  
via extranät som till exempel HSB Portalen där både 
styrelser, boende och HSBledamöter hittar den infor
mation och de uppgifter de söker. De digitala möte
platserna får allt större vikt, både vid tjänsteleverans 
och vid kommunikation. Och de är också en utmärkt 
kanal för feedback. 

KAMPANJER OCH ÖVRIG KOMMUNIKATION
Utöver personalen och webbplatserna kommunicerar 
vi med vår marknad genom annonskampanjer i lokala 
media, direktutskick både till presumtiva enskilda med 
lemmar/brf:er samt deltar i lokala event och anordnar 
egna event i Huddinge, Botkyrka och Nynäshamns 
kommun. Vi skickar också nyhetsbrev via epost till 
kunder samt hyresgäster. Vi deltar i de nationella  
visningshelgerna och övriga nationella kampanjer  
där vi förstärker budskapet lokalt via lokala media 
och våra egna kontor.

BRA KAN ALLTID BLI BÄTTRE
Vi vet att våra intressenter uppskattar målgruppsan
passad och tydlig information. Och vi vet också – via 
den Nöjd Kundundersökning vi gör – att våra kunder 
och medlemmar är nöjda med den mängd informa
tion vi levererar. Men för oss är ständiga förbättringar 
en livsstil. Därför för vi en ständig dialog med våra 
intressenter. Genom dialogen får vi mycket värdefull 
återkoppling så att vi ännu bättre kan utforma vår 
verksamhet och vår kommunikation efter våra intres
senters önskemål.

HSBs POSITION
Den främsta boendeaktören – idédriven och  
medlemsägd – som erbjuder mig det goda boendet.

KOMMUNIKATION
Vi för en ständig dialog med våra intressenter. 
Kommunikationen syftar till att skapa kunskap 
och delaktighet i vårt arbete.

DE VIKTIGASTE INTERNA  
KOMMUNIKATIONSKANALERNA
  Chefer
  Intranät
  Möten och sammankomster

DE VIKTIGASTE EXTERNA  
KOMMUNIKATIONSKANALERNA
  Medarbetare
  HSBledamöter
  Nyhetsbrev
  Medlemstidningarna
  Webb

HSBs INTRESSENTER
Vi har definierat vilka våra intressenter är i vårt 
närområde. Vi har en aktiv plan för hur vi ska nå 
dem med olika former av informationsinsatser, 
kontakt och dialog. Dessa beskrivs i vår plan för 
marknadsaktiviteter. Våra intressenter är:
  Medlemmarna
  Personalen
  Kunderna
  Leverantörer/partners
  Samhället – lokalt och globalt
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GEMENSAMMA STYRDOKUMENT

HSB är en federation där verksamheten vilar på 
gemensam grund. För att underlätta samverkan och 
utnyttja den styrka det ger att verka under samma  
varumärke, finns tre gemensamma styrdokument  
inom HSB.

Styrdokumenten är HSBs kompass, HSBs kod för 
föreningsstyrning och HSBs varumärkesriktlinjer och 
de fungerar som verktyg för att vi på ett enklare sätt 
tillsammans ska vårda vårt varumärke, stärka medlem
marnas insyn och inflytande och utveckla vår gemen
samma verksamhet inom hela HSB.

Styrdokumenten utgår från de kooperativa princi
perna och ETHOS – våra gemensamma värderingar 
som är fundamentet för all verksamhet inom HSB.

KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för 
HSB och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de 
kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar. 

Syftet med HSBs kod för föreningsstyrning är att 
den ska utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en 
öppen och genomlyst organisation där varje medlem 
som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlig
het att påverka. Koden ska också bidra till att HSB styrs 
på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt.

Tillämpning av Koden sker enligt principen "följ 
eller förklara". Det innebär att reglerna inte är tving
ande. Koden kan frångås på enskilda punkter förutsatt 
att föreningen för varje avvikelse redovisar hur man 
gjort istället och motiverar varför. För en enskild fören

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT

HSBs KOMPASS
– VÄGEN MOT DET GODA BOENDET

AaBbCcDdEeFfGgHhabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 (.,:;!?&@])

AaBbCcDd Eabcdefghijklmnopqrs tuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
0123456789 (.,:;!?&@])0123456789

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅTHSBs VARUMÄRKES-RIKTLINJER

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT

HSBs KOD FÖR 

FÖRENINGSSTYRNING
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ing kan andra lösningar än de Koden anger mycket väl 
innebära bättre föreningsstyrning. Avvikelser är därför 
inte negativa, så länge alternativa lösningar väljs med 
beaktande av god medlemsnytta och medlemsinsyn.

VARUMÄRKESRIKTLINJER
HSB är ett av Sveriges starkaste varumärken. På grund 
av vår organisation är vi många olika intressenter som 
använder varumärket, både regionföreningar, bostads
rättsföreningar och bolag. Därför måste det finnas rikt
linjer för hur vi får använda varumärket och vad som 
händer om vi hanterar det fel. Det är riksförbundet 
som äger varumärket.

VARMÄRKESRIKTLINJERNA INNEHÅLLER:

  Riktlinjer för hur varumärket HSB får användas.

  Varumärkesstruktur, hur varumärket får användas,  
rättigheter, ansvar samt vad som sker vid ett utträde 
ur HSB.

Det finns också varumärkesrekommendationer för 
bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB samt 
också ett antal bra och användbara mallar i rätt profil 
att använda. 

HSBs KOMPASS – VÄGEN MOT DET GODA BOENDET
HSBs kompass är det övergripande styrdokumentet 
som vägleder HSBorganisationen i verksamhetsplane
ring och uppföljning. HSBs kompass innehåller vårt 
gemensamma erbjudande till medlemmarna och sätter 
fokus på samverkan och gemensam utveckling – allt för 
att uppfylla HSBs uppdrag att skapa det goda boendet 
för medlemmarna.

HSBs kompass innehåller HSBs gemensamma 
vision, uppdrag, strategier och övergripande nyckeltal 
som underlättar för HSBföreningarna att samverka 
och lära av varandras goda exempel.

Den övergripande strategin är:

   Samordnad och gemensam utveckling.

De tre nedbrutna, gemensamma strategierna är:

   Öka tillväxten i hela HSB.

   Öka effektiviteten i hela HSB.

   Förstärka HSBs roll i samhället. 

DE SJU KOOPERATIVA PRINCIPERNA
Tusentals företagare och organisationer över hela  
världen baserar sin verksamhet på ett antal gemen
samma internationella kooperativa principer.  
Dessa är:

1. Frivilligt och öppet medlemskap

2. Demokratisk medlemskontroll

3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande

4. Självständighet och oberoende

5. Utbildning, praktik och information

6. Samarbete mellan kooperativa föreningar

7. Samhällshänsyn

HSB är ett av  
Sveriges starkaste  

varumärken. 
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Alla Fokus-projekt – stora 
som små – tar sikte på både 
våra övergripande mål samt 
de långsiktiga målen.
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VERKSAMHETSUTVECKLING  
OCH KVALITETSLEDNING

EN VERKSAMHET I STÄNDIG UTVECKLING
För att möta våra kunder och medlemmars krav och 
önskemål och för att kunna bli bättre och mer konkur
renskraftiga pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Då vi 
vill att alla i företaget ska kunna vara med och bidra 
bedrivs vår verksamhetsutveckling i projektform. Genom 
allas delaktighet skapas också en större förståelse. För
ståelse i sin tur skapar engagemang och engagemang 
skapar vilja till förbättringar. Det är själva ledmotivet i 
vårt utvecklingsverktyg Fokus. Under 2015 har totalt 15 
projekt startats. Projekten har varit av både strategisk 
och praktisk karaktär med framtida kundnytta som 
gemensamt fokus.

I Fokus är projekten uppdelade i Företags och 
Enhetsprojekt. Företagsprojekten är övergripande och 
involverar fler enheter samt bedöms ha en betydande 
påverkan på kund och ekonomi. Enhetsprojekten är 
enheternas egna utvalda utvecklingsområden och  
projektgrupperna består enbart av personal från just 
den enheten. Alla Fokusprojekt – stora som små – tar 
sikte på både våra övergripande mål samt de lång
siktiga målen.

INFORMATION GÖR ARBETET LEVANDE
Utvecklingsarbetet bedrivs i projektform med tydliga 
mallar och direktiv som gör att arbetet hela tiden styrs 
framåt, mot målet. Noggrann dokumentation är obliga
torisk och via Fokus egen mapp på vår gemensamma 
server kan alla ta del av projektens status. Information 
om Fokus är också en ständig punkt på enheternas 
arbetsplatsmöten. Under 2015 har dessutom två speciella 
Fokusdagar genomförts med syfte att informera, entusias
mera och fånga upp tankar och idéer från personalen.

NÅGRA PROJEKT FRÅN 2015
Här är några av de projekt vi arbetat med under 2015.
  Nya Affavtalet
  Hantering av eftermarknad inom nyproduktion
  Nya samarbetsavtalspartners
  Momentumportalen och energirapporter
  Översyn av organisation inom Fastighetsskötsel
  Flytt av Mark och trädgård för att bättre serva kunder

VERKSAMHETSUTVECKLING OCH KVALITETSLEDNING 
– ALLT I ETT
Den stora fördelen med vårt sätt att arbeta med verk
samhetsutveckling är att det inte bara är ett verktyg för 
verksamhetens utveckling utan även ett kvalitetsled
ningssystem där ständiga förbättringar genomförs och 
följs upp på ett strukturerat sätt. De avslutade projekten 
följs löpande upp enligt en fastställd modell. Företags
projekten följs upp av ledningsgruppen och enheterna 
rapporterar till ledningsgruppen när de anser att deras 
projekt landat i vardagen.

RUTINER SÄKRAR VERKSAMHETEN
Vi kvalitetssäkrar också vår verksamhet genom framtagna 
rutinbeskrivningar för kundnära tjänster. Alla rutin
beskrivningar finns tillgängliga via intranätet och de 
revideras årligen för att säkerställa att vi dels arbetar 
enligt dem, dels förbättrar dem vid behov. När nya 
tjänster eller funktioner tas fram får även de framtagna 
rutiner. Inför 2016 planerar vi en samlad processkart
läggning med ambitionen att vi ska arbeta efter alla de 
processer och rutiner som finns i ett väl fungerande 
kvalitetsledningssystem. 
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HSB SÖDERTÖRNS STYRELSE

JONTE SÖDERSTRÖM, 
ORDFÖRANDE

YRKE: Ombudsman
Svenska Byggnadsarbetarför-
bundet
BOR: I Tumba
AMBITIONEN MED MITT 
STYRELSEUPPDRAG:
Fortsatt byggnation i samtliga 
kommuner samt etablering på 
Gotland. Fler förvaltningsupp-
drag, fortsatt utveckling av 
tjänster till Brf:er. HSB Söder- 
törn är för mig samverkan.  
Med det menar jag: demokrati, 
samarbete, solidaritet, öppen- 
het och kunskapsutbyte.

LENA INGREN,  
VICE ORDFÖRANDE

YRKE: F.d. banktjänsteman,  
f.d. studieombudsman
ABF Botkyrka
BOR: I Tullinge
AMBITIONEN MED MITT 
STYRELSEUPPDRAG:
Att vara med och se till att HSB 
Södertörn har en god ekonomi 
för att skapa möjlighet till bästa 
tänkbara medlemsnytta och 
möjlighet att utveckla verksam- 
heten för att alltid finnas i 
framkant.

STAFFAN PAULUSSON, 
LEDAMOT

YRKE: Dokumentations- 
specialist på Infranord AB
BOR: I Stockholm
AMBITIONEN MED MITT 
STYRELSEUPPDRAG:
Att verka för bostadssökande 
och yngre medlemmar vad 
gäller boende. Utveckla 
boendet i HSB Södertörn med 
avseende på ny teknik och miljö.

PER KREGERT,  
LEDAMOT

YRKE: Pensionär,  
fd Lastskadereglerare
BOR: I Huddinge
AMBITIONEN MED MITT 
STYRELSEUPPDRAG:
Att unga bosparare ska få 
möjlighet till eget boende samt 
verka för att HSB blir den 
innovatör och nyskapare man 
en gång var.

ANETTE PETTERSON

YRKE: Verksjurist, Skatteverket
BOR: I Huddinge
AMBITIONEN MED MITT 
STYRELSEUPPDRAG:
Att HSB Södertörn ligger i 
framkant både när det gäller 
att bygga fler bostäder 
centralt, samt att varumärket 
HSB har ett högt "Goodwill" 
som kännetecknas av kvalitet 
och trygghet för medlemmarna.

TATIANA RAHMANI

YRKE: Mentalskötare, utbildad 
inom logistik och ekonomi
BOR: I Tumba
AMBITIONEN MED MITT 
STYRELSEUPPDRAG:
Jag vill medverka till att HSB 
Södertörn ska leverera den 
bästa möjliga service till alla 
Brf som ingår i HSB Södertörn. 
Att de tjänsterna ska levereras 
med bra kvalitet och ha 
konkurrenskraftiga priser. Vilket 
kommer resultera i att vi har 
nöjda och lojala kunder. 

PER BLOMBERG

YRKE: Pensionär, konsult 
ekonomi och kvalitetsfrågor, 
tidigare chefstjänsteman bank
BOR: I Huddinge
AMBITIONEN MED MITT 
STYRELSEUPPDRAG:
Medverka till att HSB Södertörn 
bibehåller sin höga kvalitet på 
personal och tjänster samt sin 
starka ekonomi för att ge goda 
förutsättningar för en stark 
utveckling till nytta för sina 
medlemmar och personal.

LEIF AURA,  
PERSONALREPRESENTANT 
FASTIGHETS

YRKE: Fastighetsskötare
BOR: I Huddinge
AMBITIONEN MED MITT 
STYRELSEUPPDRAG:
Att tillgodose mina 
medlemmars intresse.

BENNY HEJDENBERG, 
PERSONALREPRESENTANT 
UNIONEN

YRKE: Förvaltare
BOR: I Huddinge
AMBITIONEN MED MITT 
STYRELSEUPPDRAG:
Vara en länk mellan Unionens 
medlemmar och företaget.
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SUSANN DERTELL, 
LEDAMOT

YRKE: Driftchef Muskö 
Örlogshamn
BOR: I Nynäshamn
AMBITIONEN MED MITT 
STYRELSEUPPDRAG:
Medverka till att HSB Södertörn 
behåller och på sikt ökar sin 
marknadsandel på bostads- 
marknaden. Arbeta för att öka 
samverkan vid upphandlingar 
för BRF: er som ska utföra 
planerat underhåll. Ständigt 
arbeta med utvecklingsområden 
som tjänsteutbud, mångfald 
och föryngring.

FINANSIELLA  
RAPPORTER  
MED NOTER
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Resultaträkningar 35
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Styrelsens underskrifter 45
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HSB SÖDERTÖRNS STYRELSE
Under 2015 genomfördes 9 ordinarie styrelse 
sammanträden, 1 styrelsekonferens samt 1 ut 
värderingsdag. Utöver ordinarie sammanträden  
har styrelsen träffats i 3 olika arbetsgrupper:

BRF-KONTAKT
Verkar för att öka kontakten mellan HSB Södertörn 
och bostadsrättsföreningarna bland annat genom 
kommundelsträffar med bostadsrättsföreningarnas 
ordförande/vice ordförande. Ordförande Jonte 
Söderström. Gruppmedlem: Lena Ingren. Resurs: 
Lisbeth Ekman/Katarina Eliasson.

HSB-LEDAMÖTER
Ser till att HSBledamöterna får tillgång till kunskap 
och information som gör att de i sin tur kan stötta 
bostadsrättsföreningarnas styrelser. Ordförande:  
Per Kregert. Gruppmedlemmar: Tatiana Rahmani 
och Susann Dertell. Resurser: Anna Hellström och 
Stefan Falkenstad.

DEMOKRATI
Arbetar med att bevaka och stärka demokratin och 
transparensen inom HSB Södertörn samt hanterar 
remissfrågor och motioner. Ordförande: Staffan 
Paulusson. Gruppmedlemmar: Anette Petterson 
och Per Blomberg. Resurs: Helena Lundberg.
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Styrelsen och VD för HSB Södertörn ekonomisk förening (orgnr 769601-3775) avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31, föreningens tjugonde verksamhetsår.

STYRELSE 
Styrelsen hade vid årets utgång följande  
sammansättning:
Jonte Söderström Ledamot samt ordförande
Lena Ingren  Ledamot samt vice ordförande
Per Kregert Ledamot
Staffan Paulusson Ledamot
Tatiana Rahmani Ledamot
Susann Dertell Ledamot
Per Blomberg Ledamot
Anette Pettersson Ledamot
Leif Aura  Ledamot, personalrepresentant 

Fastighetsanställda
Benny Hejdenberg  Ledamot, personalrepresentant 

Unionen
Kjell Forsell  Suppleant, personalrepresentant 

Fastighetsanställda

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

VD för HSBföreningen har under året varit  
Ulf Tapper.

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie fullmäktigesammanträde hölls 20150509. 
Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda  
sammanträden. 

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

  Utbildning och tillsättning av HSBledamöter.

   Brfkontakt, kommundelsträffar med brf:s  
ordförande/vice ordförande.

  Demokratigrupp.

  Remissyttranden i olika ärenden. 

REVISORER
Revisor är auktoriserade revisorn Liselotte Herrlander 
med auktoriserade revisorn Niklas Jonsson som  
suppleant samt Erik Davidsson, BoRevision AB,  
utsedd av HSB Riksförbund.

VALBEREDNING
Ordinarie ledamöter är Lennart Olsson (samman
kallande), Arne Mårtensson, Roger Bergström och 
Sune Strålind. Suppleant är Semina Mujkanovic. I tur 
att avgå är Sune Strålind och Roger Bergström samt 
Semina Mujkanovic. Under året har Roger Bergström 
avsagt sig uppdraget och Semina Mujkanovic tagit 
plats som ordinarie ledamot.

LEDNINGSGRUPP
Ledningsgruppen i HSB Södertörn hade vid årets 
utgång följande sammansättning: 
Ulf Tapper, Kristina Eriksson, Ulph Lundgren, Helena 
Lundberg, Sjunne Andersson och Jimmy Bergman. 

MEDLEMSUTVECKLINGEN
Vid utgången av 2015 hade HSB Södertörn 20 596 
medlemmar varav 88 utgörs av bostadsrättsföreningar. 
Dessutom finns 4 bostadsrättsföreningar registrerade 
för pågående och framtida nyproduktion. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
OCH EFTER DESS UTGÅNG.

NYPRODUKTION 

   Brf Fagerliden i Tullinge: Inflyttad september 2015.

   Brf Fållan i Trångsund: överlämnad vid ordinarie 
stämma 2015.

   Brf Sjödalen i Huddinge: Säljstartad november 2015.
 
Marknaden utvecklas återigen mycket positivt i  
Huddinge, Botkyrka och Nynäshamn.

HYRESFASTIGHETER
Förvärv av 105 lgh på Gotland fördelade på Visby, 
Roma, Katthammarsvik och Hemse. Tillträdesdatum 
1/4 2016.

PERSONAL 
Året har präglats av organisatoriska förändringar och 
införande av nya system i vår ITmiljö. Det har inne
burit att många fått ny chef eller nya kollegor att lära 
känna samtidigt som man tränat i nya system. Trots 
detta kan vi konstatera att vi i hälsoundersökningen 
har väldigt höga värden på den psykosociala arbets
miljön. Friskvården fortsätter att vara en framgångs

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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faktor och under 2015 har hela 81% av medarbetarna 
gjort fler än 45 friskvårdsaktiviteter.

I den årliga Nöjd Medarbetarundersökningen gick 
vi även detta något bakåt men med fortsatt högt betyg. 
Mest positiv utveckling har chefernas konflikthantering 
fått i undersökningen. De har fått höga betyg för att 
vara positiva och stödjande samt att de inte accepterar 
mobbing eller andra trakasserier. 

Personalomsättningen under 2015 har bestått av 
13 nyanställningar och 12 avgångar. Detta är en något 
högre omsättning än tidigare år och beror främst på 
pensionsavgångar och att några yngre medarbetare 
valt att gå vidare i sin karriär.

MARKNAD 
Medlemmar 
Medlemstillväxten har fortsatt att utvecklas mycket 
positivt under 2015. Vi ökade med totalt 824 medlem
mar vilket är 154 fler än ökningen 2014. Vi har bland 
annat haft ett attraktivt nyproduktionsprojekt i Hud
dinge som dragit medlemmar och det ökade trycket 
på våra hyresrätter är också en bidragande orsak.

Vi har också öka antalet bosparare med 268 och 
närmar oss nu 3 000 bosparare. Bospargruppens 
stämma genomfördes den 7 april med 21 styckenröst
berättigade deltagare.

Medlemsförmånen HSB Mäklarna har fortsatt att 
gå bra. Kännedomen har ökat och vi har också aktivt 
arbetat med DRutskick i våra olika kommuner som 
gett bra respons.

Under de fyra nationella visningshelgerna har vi 
kommunicerat medlemskapet lokalt via kampanjer i 
våra lokala tidningar. Även under HSB Bostads kampanj 
i Stockholms län under september månad förstärkte vi 
budkapet lokalt. Den 6 nov delades reflexer ut i Nynäs
hamn och Tullinge och vi deltog också på Huddinge
dagarna den 30 maj samt delade ut glögg i Hallunda 
centrum den 10 dec. I december gick i vanlig ordning 
ett utskick om bosparandets fördelar till målsmän till 
barn födda 2014 i alla våra tre kommuner.

Samordningen av arbetet med medlemskapet  
fortsätter, till stor del via medlemsnätverket i Riksför
bundets regi där många projekt pågår och nyttiga  
kontakter knyts.

Kunder 
Fokus på kunder har kännetecknat verksamhetsåret 
2015. I årets kundundersökning ser vi att HSB Söder
törn, återigen, har marknadens nöjdaste kunder med 
ett resultat på 4,13 på en femgradig skala.

I kundundersökningen gick det också att läsa följande:

   86 % av HSB Södertörns kunder kan rekommendera 
HSB Södertörns förvaltning till andra fastighetsägare.

   95 % av kunderna tycker att HSB Södertörn  
upp fyller önskemål och krav man har.

   HSB Södertörn har ett förvaltningskoncept som  
passar såväl större som minde bostadsrättsföreningar.

   Förbättringspotential ser man främst inom energi
området där man önskar än mer rådgivning.

HSB Portalen (lanserades 2014) har under året blivit 
ett alltmer naturligt arbetsredskap för våra kunder.

10 nya kunder har valt att anlita HSB Södertörn för 
förvaltningstjänster och hela 58 kunder har valt att utöka 
sina förvaltningssamarbeten i stort och smått. Vid 
samtliga avtalsomförhandlingar har HSB Södertörn 
fått förnyat förtroende, bortsett från enstaka tjänster. 

På HSB Södertörn pratar vi ofta om fördelarna 
med att vara många. Under året har vi genomfört en 
stor samordnad upphandling av el. Vi har också sam
ordnat upphandlat fastighetsförsäkringar samt utökat 
vår ramavtalslista.

Årets stora kundevent var HSBbåten som arrang
erades under hösten av HSB Riksförbund men där HSB 
Södertörn med kunder utgör en betydande del av  
gästerna. Eventet var uppskattat och det gavs tillfälle för 
våra kunder att ta del av det marknaden har att erbjuda.

HÅLLBARHET 
Hållbarhet
Vi är sedan 2010 diplomerade enligt Svensk Miljöbas. 
Vi bedriver miljöarbetet utifrån en miljöhandlingsplan 
som tar avstamp i våra betydande miljöaspekter, våra 
hållbarhetsmål och det klimatavtal vi har att följa. 
Under 2015 genomfördes två interna revisions omgångar 
med totalt 10 olika besök samt en extern revision. 
Resultaten från de interna revisionerna sammanställdes 
i en handlingsplan som följts upp noga och som också 
löper in i 2016. Vi fick inga anmärkningar vid den 
externa revisionen och erhöll återigen vårt diplom 
enligt Svensk Miljöbas.

Kvalitet
Vi arbetar efter vårt egenutvecklade kvalitetslednings
system Fokus. Fokus innebär att vi i projektform arbetar 
med vår verksamhetsutveckling. Projekten involverar 
merparten av personalen och alla medarbetare är  
delaktiga i minst ett projekt var. När ett projekt avslutas 
går det över i ett bevakningssystem för att säkerställa 
att det landar i vardagen och efterlevs. Under 2015 
startade totalt 15 projekt, varav 10 av dem hade direkt 
anknytning till att stärka, utveckla och förbättra vår 
tjänsteleverans.

Under 2015 har vi arbetat med att stärka vårt  
kvalitetsarbete, där processerna för några av våra kund
nära tjänster har utvecklats. Under 2016 kommer vi  
att fokusera ytterligare på detta då vi ska göra en 
omfattande processkartläggning.
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FÖRSÄLJNING AV BOLAG 
Den 5 december 2014 förvärvades bolaget U & P 
Bostäder i Nynäs AB av Östliden i Tullinge Holding 
AB. I februari 2015 såldes fastigheten Apotekaren 16  
i Nynäshamn av HSB Södertörn till U & P Bostäder i 
Nynäs AB. Dotterbolaget U & P Bostäder i Nynäs AB 
såldes 1 april 2015 till U & P Fastighetskonsult AB.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
HÅLLBARHET 
Miljö
Vi kommer att fortsätta bedriva miljöarbetet utifrån en 
miljöhandlingsplan som tar avstamp i våra betydande 
miljöaspekter, våra hållbarhetsmål och det klimatavtal 
vi har att följa. 2016 kommer vi att fortsätta med två 
interna revisionsomgångar som innehåller totalt 10 
olika besök. En extern revision att kommer också att 
genomföras.

Kvalitet
Under 2016 kommer ett fortsatt stort fokus att ligga 
på vårt kvalitetsarbete. En större processkartläggning 
kommer att genomföras. Den ska ligga till grund för 
ett verksamhetsnära kvalitetsledningssystem.

NYPRODUKTION 

   Brf Safiren i Huddinge: Inflyttning under 2016.

   Brf Sjödalen: Pågående produktion.

   Planstart för projektet Sändaren i Trångsund under 
2016.

   Planstart för projektet Banslätts Torg, Tullinge 2016.

   Tänkbar säljstart av 12 projekt, Visby 2016.

Storängen i Huddinge kommun samt utvecklingen av 
Huddinge Centrum har avstannat på grund av kom
munens fokusering på Flemingsberg, Kungens Kurva 
och Spårväg Syd. Noggrann analys och dialog med 
kommunala och politiska företrädare under 2016  
för att söka genomföra delar av projektplanen för 
Huddinge Centrum.

Ett vidareutvecklat samarbete med kommunerna 
och allmännyttans bostadsbolag inom vårt område för 
att söka nya projektmöjligheter.

Etablering av HSB som bostadsaktör på Gotland.

HYRESFASTIGHETER 
Tillträde av 105 lgh på Gotland 20160401 och etable
ring av HSB som bostadsaktör på Gotland.

Marknaden undersöks och organisationen förbe
reds inför möjligheter till förvärv eller nyproduktion 
av 200300 lgh som eventuellt kan genomföras inom 
perioden.

MARKNAD
Medlemmar 
Under 2016 kommer det efterlängtade inloggade 
gränssnittet ”Mina sidor” att äntligen lanseras. För oss 
öppnar detta upp för bättre kommunikation med och 
möjligheter till erbjudanden både till våra kunder men 
också till våra enskilda medlemmar. Vi kommer också 
att ta fram ett nyhetsbrev till enskilda medlemmar för 
att ytterligare förstärka kontakten med dem

Under 2016 fortsätter vi genomföra fyra medlems
aktiviteter i våra områden; Huddingedagarna, Reflex
utdelning i Nynäshamn och Tullinge samt glögg i  
Hallunda centrum. HSB Bostad kommer återigen att 
satsa på en kampanj i Stockholms län som vi förstärker 
i lokala media och med skyltning på våra kontor.

I samband med aviseringen av medlemsavgiften till 
fria gruppen i februari tipsar vi om våra juristtjänster 
som vi ser är en stark anledning till att fortsätta vara 
medlem. Vi kommer att fortsätta den framgångsrika 
marknadsföringen av HSB Mäklarna och under 2016 
kommer vi att satsa extra på villamarknaden.

Kunder 
Under 2016 startar HSB Södertörn förflyttningen från 
att vara fastighetsförvaltare till att både vara fastighets
förvaltare och fastighetsutvecklare. Kunderna kommer 
att märka förflyttningen genom en omfattande kom
petenssatsning på våra medarbetare, effektivare arbets
sätt samt även genom:

   Digital felanmälan. 

   Digital ändringsanmälan.

   Utvecklade energitjänster.

   Förbättrad rådgivning kring lån.

   Förbättrad dialog (2 stycken Marknadsområdes
chefer).

   Förädlad organisation inom Mark & Trädgård.

   Ny paketering av tillsynstjänster (periodisk tillsyn/
överlåtelsetillsyn).

   Ökade försäljningsaktiviteter/Fler förslag till  
befintliga kunder.

Satsningen på samordnade upphandlingar kommer 
att fortsätta och vi kommer också att arbeta vidare med 
att förfina, följa upp och utveckla de så viktiga sam
arbetsavtal som vi ingått med lokala leverantörer och 
entreprenörer. 

I HSB Södertörns mål för 2016 har vi en uttalad 
strävan efter en ökad tillväxt av nya och utökade för
valtningssamarbeten. Inför 2016 finns en kundbearbet
ningsplan innehållande potentiella HSB Södertörn
kunder samt befintliga samarbeten som bör utökas 
eftersom man ser att HSB Södertörns förvaltnings
upplägg skulle gynna kunden. 
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STYRDOKUMENT INOM HSB 
På Riksförbundets årsstämma 2015 beslutades om tre 
reviderade styrdokument för HSB. De styrdokument 
som redovisas nedan är de nya reviderade dokumenten 
som gäller från och med 2016.

Kod för föreningsstyrning 
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt 
för HSB och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, 
de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar. 
Syftet med HSBs kod för föreningsstyrning är att den 
ska utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en 
öppen och genomlyst organisation där varje medlem 
som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlig
het att påverka. Koden ska också bidra till att HSB styrs 
på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt.
Tillämpning av Koden sker enligt principen "följ eller 
förklara". Det innebär att reglerna inte är tvingande. 
Koden kan frångås på enskilda punkter förutsatt att 
föreningen för varje avvikelse redovisar hur man gjort 
istället och motiverar varför. För en enskild förening 
kan andra lösningar än de Koden anger mycket väl 
innebära bättre föreningsstyrning. Avvikelser är därför 
inte negativa, så länge alternativa lösningar väljs med 
beaktande av god medlemsnytta och medlemsinsyn.

Kompassen
HSBs kompass är det övergripande styrdokumentet 
som vägleder HSBorganisationen i verksamhetsplane
ring och uppföljning.

HSBs kompass innehåller vårt gemensamma erbju
dande till medlemmarna och sätter fokus på samverkan 
och gemensam utveckling – allt för att uppfylla HSBs 
uppdrag att skapa det goda boendet för medlemmarna. 
HSBs kompass innehåller HSBs gemensamma vision, 
uppdrag, strategier och övergripande nyckeltal som 
underlättar för HSBföreningarna att samverka och 
lära av varandras goda exempel.

Den övergripande strategin är:

   Samordnad och gemensam utveckling.

De tre nedbrutna, gemensamma strategierna är:
   Öka tillväxten i hela HSB.
   Öka effektiviteten i hela HSB.
   Förstärka HSBs roll i samhället. 

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

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

FINANSPOLICY 
I gällande policy finns riktlinjer för placering av medel, 
upplåning/inlåning av medel samt utlåning. Av avista
inlåningen ska 80 % hållas tillgängligt för utbetalning 
inom fem bankdagar.

Inlåning från bostadsrättsföreningar  
per 2015-12-31 (tkr):
Avistamedel 261 187
Bunden inlåning 99 625

 360 812

80 %  288 650

Avistamedel, kassa och bank 81 083
Finansiella instrument, marknadsvärde 221 911
Outnyttjat kreditlöfte hos Swedbank:
Ladan 2 46 000
Slätten 3 50 000

 398 994

Belåningsutrymme av egna lägenheter  
och obelånade fastigheter  90 931

 489 925

EKONOMI
Lag om betaltjänster
Den 1 augusti 2010 trädde en ny lag i kraft – lagen 
(2010:751) om betaltjänster. Förändringar i lagen har 
skett löpande. I augusti 2015 skedde en större föränd
ring i lagen, den är dessutom föremål för översyn 
under 2016. HSB Södertörn omfattas av den nya lagen 
och har erhållit tillstånd från Finansinspektionen för 
att bedriva betaltjänster.

VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel (tkr): 
Balanserat resultat 128 098 
Årets resultat 8 552

 136 649

Styrelsen och verkställande direktören  
föreslår att vinstmedlen disponeras så att;
Till reservfonden avsätts 428 
I ny räkning överförs 136 221

 136 649
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING ÅRET 2011– 2015

Moderföreningen 2011 2012 2013 2014 2015

Resultat före skatt 12 837 7 165* 8 299 11 659 8 502

Nettoomsättning 84 683 88 504 89 766 95 590 100 017

Balansomslutning 532 890 552 607 545 580 584 521 650 582

Eget kapital 119 407 126 406 134 296 146 135 154 879 

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 45,07% 44,48% 49,25% 51,15% 53,86%

Soliditet, inkl. brf:s inlåning 23,10% 23,43% 24,82% 25,19% 23,97%

Koncernen 2011 2012 2013 2014 2015

Resultat före skatt 11 644 15 008* 10 424 10 851 11 018

Nettoomsättning 84 683 103 426 104 780 110 944 115 059

Balansomslutning 532 890 556 054 549 660 586 131 652 475

Eget kapital 119 407 137 144 145 932 157 334 169 367

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 43,50% 46,57% 52,30% 54,35% 58,11%

Soliditet, inkl. brf:s inlåning 22,57% 24,66% 26,55% 26,84% 25,96%

*efter återbäring

FÖRENINGENS RESULTAT OCH EKONOMISKA STÄLLNING
Föreningens resultat och ekonomiska ställning vid årets utgång framgår av resultat och balansräkningar nedan.

Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader/ eget kapital.  Inklusive avräkning  Exklusive avräkning

Visar förändringen av eget kapital mellan åren. Visar förändringen av eget kapital mellan åren.
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RESULTATRÄKNINGAR
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr Not 2015 2014 2015 2014 

Nettoomsättning 2 115 059 110 944 100 017 95 590

Kostnad för sålda tjänster  -90 594 -82 214 -89 349 -80 903

Fastighetskostnader  -11 362 -11 624 -3 503 -3 582

Bruttoresultat  13 103 17 106 7 165 11 104

Adm. och försäljningskostnader -15 633 -14 227 -15 399 -13 965

Fastighetsförsäljning 3 537  –  –  – 

Övriga rörelseintäkter 1 457 859 1 439 852

Rörelseresultat 3,4 2 463 3 738 -6 795 -2 009

Resultat fr finansiella anläggn.tillg. 5 9 599 8 792  9 599 8 792

Ränteint. och liknande res.poster 6 1 715 3 144 1 584 3 132

Räntekostn. och liknande res.poster 7 -2 760 -4 870 -2 760 -4 848

Resultat efter finansiella poster 11 018 10 804 1 629 5 066

Erhållna koncernbidrag 8  –  –  6 873 6 545

Lämnade koncernbidrag  –  –  –  – 

Avsättning periodiseringsfond  –  –  –  – 

Återföring periodiseringsfond  – 48  – 48

Resultat före skatt 11 018 10 851 8 502 11 659

Skatt på årets resultat 9  –  –  –  – 

Övriga skatter -112 -213  50 -50

ÅRETS RESULTAT 10 905 10 638 8 552 11 609
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BALANSRÄKNINGAR
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 10

Immateriella anläggningstillgångar 2 772 1 476 2 772 1 476

2 772 1 476 2 772 1 476

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11  207 745  219 136  79 192  89 503 

Maskiner och inventarier 12  4 537 4 563  4 537 4 563

Pågående nyanläggningar 5 735  1 056  365  134 

218 017 224 755 84 094 94 200

Finansiella anläggningstillgångar 13

Andelar i koncernföretag  –  –  350  350 

Fordringar koncernföretag  –  – 130 593 130 643

Andra långfr. Värdepappersinnehav  185 196 215 070  185 196 215 070

Andra långfristiga fordringar 113 171 113 171

185 308 215 241 316 251 346 234

Summa anläggningstillgångar 406 097 441 472 403 117 441 910

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 

Pågående arbete för annans räkning 9 000 4 881 9 000 4 881

9 000 4 881 9 000 4 881

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 24 772 9 150 25 310 9 232

Avräkning förvaltade företag  216  251  216  251 

Fordran koncernföretag 0  – 28 090 57

Skattefordringar 1 909  2 481 423  995 

Övriga fordringar  2 410  1 968  2 293  1 857 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 3 285 1 948 2 954 1 883

Kortfristiga placeringar 57 836 50 080 57 836 50 080

Kassa och bank 146 950 73 900 121 343 73 374

237 378 139 779 238 465 137 730

Summa omsättningstillgångar 246 378 144 659 247 465 142 611

Summa tillgångar 652 475 586 131 650 582 584 521
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KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr Not 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 15

Bundet eget kapital

Andelskapital 11 345 11 153 11 346 11 153

Reservfond  –  – 6 884 6 304

Bundna reserver  8 011 7 431  –  – 

19 356 18 583 18 229 17 457

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 139 105 128 112 128 098 117 069

Årets resultat 10 906 10 638 8 552 11 609

150 011 138 751 136 649 128 678

Summa eget kapital 169 367 157 334 154 879 146 135

OBESKATTADE RESERVER 16  –  – 1 375 1 375

AVSÄTTNINGAR 17 1 082 2 243 1 912 1 961

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 18 59 405  91 479 59 405  91 479 

 59 405 91 479 59 405 91 479 

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut  899 1 537  899 1 537

Förskottsbetalda hyror  2 372  2 545  676  866 

Leverantörsskulder  13 363  5 027  11 071  3 896 

Avräkning förvaltade företag 19 361 028  296 643 361 028  296 643 

Avräkning dotterbolag  –  –  29 158  25 958 

Övriga skulder  5 259  2 149  5 126  2 046 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20  39 701  27 175  25 053  12 626 

Summa kortfristiga skulder 422 622 335 076 433 012 343 571

Summa eget kapital och skulder 652 475 586 131 650 582 584 521

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser   

Ställda säkerheter 21 115 578 135 078 115 578 135 078

Ansvarsförbindelser 22 5 014 6 550 5 014 6 550

BALANSRÄKNINGAR
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr 2015 2014 2015 2014 

Löpande verksamheten    

Rörelseresultat -1 074 3 738 -6 795 -2 009

Övriga finansiella intäkter 11 314 11 936 11 183 11 924

Övriga finansiella kostnader -2 760 -4 870 -2 760 -4 848

Erhållna koncernbidrag  –  – 6 873 6 545

Skatt  –  –  –  – 

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 4 267 4 273 3 015 3 120

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av pågående arbeten -4 119 -636 -4 119 -636

Förändring av hyres- och kundfordringar -15 622 -1 014 -16 078 -1 083

Förändringar av övriga omsättningstillg. -1 207 2 538 -28 967 1 825

Förändring av leverantörsskulder 8 336 1 872 7 175 961

Förändring av övriga rörelseskulder 15 463 -166 18 519 1 649

Kassaflöde från den löpande verksamheten 14 598 17 671 -11 954 17 448

Investeringsverksamheten

Investesteringar i immateriella och materiella ansläggningstillgångar -10 245 -1 936 -4 462 -1 703

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  14 569  174  10 257  174 

Investeringar i finansiella anläggningstillg. exkl andra långfristiga värdepapper  – -17 376  – -17 425

Förändringar i andra långfristiga värdepappersinnehav 109 63 109 63

Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 433 -19 075 5 904 -18 891

Finansieringsverksamheten

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar 64 420 26 280 64 420 26 280

Förändring av andelskapitalet  193  231  193  231 

Ökning/minskning av lån -32 712 -1 506 -32 712 -1 506

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 31 901 25 005 31 901 25 005

Årets kassaflöde 50 932 23 601 25 851 23 562

     

Likvida medel vid årets ingång 277 669 254 068 277 143 253 581

Likvida medel vid årets slut 328 601 277 669 302 994 277 143

I likvida medel vid årets utgång, ingår:

Kassa och bank 146 950 73 900 121 343 73 374

Kortfristiga placeringar 57 836 50 080 57 836 50 080

Långfristiga placeringar 123 815 153 689 123 815 153 689
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NOTER 
MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
(BELOPP I TKR DÄR EJ ANNAT ANGES)

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Tillgångar har 
värderats till anskaffningsvärde. Fordringar har efter individuell värdering 
upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder redovisas till 
nominellt belopp. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga 
anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Inventarier avskrives 
med 20 % årligen och datautrustningar med 33,33 %. Del av investering  
i nytt affärssystem skrivs av på 10 år. Avskrivning av förbättringar på 
annans fastighet sker med 20 % per år. Avseende anläggningstillgång 
byggnad, har en komponentansats tillämpas med följande nyttjande-
perioder som används för respektive komponent.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. I koncernen 
ingår förutom moderföreningen: 

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Det helägda dotterbolaget Erax Service AB org.nr. 556434-7978 till 
100%. Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och 
därmed förenlig verksamhet.

Gamla Stans Fastighets AB org.nr 556549-8093 har under 2013 
fusionerats i HSB Södertörn. Ingen verksamhet förekom i detta bolag. 

År 2008 bildades Fagerlidsvägen Holding AB org.nr 556764-8299. 
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och därmed 
förenlig verksamhet. 

Fagerlidsvägen Mark AB org.nr 556767-1614 som ägdes av 
Fagerlidsvägen Holing AB, såldes i maj 2012.

År 2011 bildades Östliden i Tullinge Holding AB org.nr 556848-8364. 
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och därmed 
förenlig verksamhet. Östliden Mark AB org.nr 556851-7527 som ägdes 
av Östliden i Tullinge Holding AB, har sålts med tillträde i maj 2013.  
Den 5 december 2014 förvärvade Östliden I Tullinge Holding AB, U & P 
Bostäder i Nynäs AB org.nr 556940-2950. Bolaget såldes 1 april 2015.

Bolagen Fastighets AB Sågstuvägen 4 samt Fastighets AB Forell- 
torget 2, överläts under 2010 till Erax service AB av moderföreningen. 
Fastighets AB Sågstuvägen 4 innehåller 166 hyresrätter i Huddinge  
och Fastighets AB Forelltorget 2 41 hyresrätter i Huddinge centrum

Medelantalet anställda

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015 2014 2015 2014

Totalt antal anställda 96 95 96 95

Varav män 57 56 57 56

Sjukfrånvaro Moderföreningen 

MODERFÖRENINGEN

2015 2014

Korttidsfrånvaro 3,00% 1,92%

Långtidsfrånvaro 0,40% 0,38%

3,40% 2,30%

Kvinnor 4,30% 1,00%

Män 2,90% 3,50%

29 år och yngre 2,00% 1,80%

30 – 49 år 2,60% 2,10%

Äldre än 50 år 5,50% 3,00%

Löner och ersättningar samt sociala kostnader

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015 2014 2015 2014

Löner och ersättningar
Styrelse och VD  2 092  1 903  2 092  1 903 

Övriga  40 671  37 107  40 671  37 107 

Sociala avgifter
Styrelse och VD  664  620  664  620 

Övriga  12 571  12 882  12 571  12 282 

Varav pensionskostnader
Styrelse och VD  458  158  158  158 

Övriga  4 806  2 144  4 806  2 144 

Företagets pensionslösning för tjänstemän är enligt kollektivavtal och i 
stiftelseform som förvaltas av Folksam.

Förmåner till ledande befattningshavare
För VD i HSB Södertörn ek.för. gäller att vid anställningens upphörande 
på initiativ av företaget utgår 24 månaders avgångsersättning. Efter 
fyllda 55 år utgår 36 månaders avgångsersättning. VD har möjlighet att 
gå i pension vid 60 år. Pensionen utgår med 75 %–80 % av pensions-
medförande lön.

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

Komponent Längd år

Stomme och grund 130

Stomkomplettering/ 
innervägg 60

Värme, sanitet 60

El 60

Inte ytskikt, vitvaror 52

Fasad 60

Komponent Längd år

Fönster 60

Köksinredning 52

Yttertak 60

Ventilation 52

Hiss etc 52

Styr- övervakning 25

Restpost 52
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NOT 2 NETTOOMSÄTTNING

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015 2014 2015 2014

Egna fastigheter  26 643  27 868  9 363  10 516 

Förvaltning administrativ  40 674  39 373  41 907  39 517 

Förvaltning skötsel  35 368  33 138  36 549  34 330 

Medlemsavgifter  6 877  6 715  6 877  6 715 

Övriga intäkter  5 497 3 850  5 320  4 512 

Nettoomsättning 115 059 110 944 100 017 95 590

NOT 3 AVSKRIVNINGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015 2014 2015 2014

Avskrivningar fördelas på:     

Kostnad för sålda tjänster -3 627 -3 715 -2 563 -2 652 

Administration och  
fösäljningskostnader -640 -656 -452 -468 

Summa -4 267 -4 371 -3 015 -3 120 

NOT 4  REVISIONSARVODE, BOREVISION AB  
OCH HERRLANDER REVISION AB

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015 2014 2015 2014

Revisionsuppdrag -183 -181 -157 -132 

Andra uppdrag – – – –

Summa -183 -181 -157 -132 

NOT 5   RESULTAT FRÅN FINANSIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015 2014 2015 2014

Intäkter från övriga värde- 
papper och fordringar som  
är anläggningstillgångar 9 599 8 792 9 599 8 792 

Summa 9 599 8 792 9 599 8 792 

NOT 6  RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015 2014 2015 2014

Ränteintäkter 792 2 096 661 2 083 

Föreningsavgäld 923 1 049 923 1 049 

Summa 1 715 3 144 1 584 3 132 

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015 2014 2015 2014

Räntekostnader -2 760 -4 870 -2 760 -4 848 

Summa -2 760 -4 870 -2 760 -4 848 

NOT 8  KONCERNBIDRAG

 MODERFÖRENINGEN

  2015 2014

Koncernbidrag     

Erax Service AB, 556434-7978    6 873  6 545 

Summa   6 873 6 545

NOT 9  SKATT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015 2014 2015 2014

Uppskjuten skatt -112 -213 50 -50

Aktuell skatt – – – –

Summa -112 -213 50 -50
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NOT 10  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 541 3 185 3 541 3 185

Nyanskaffningar 677 356 677 356

Pågående systembyte  1 022  –  1 022  – 

Årets försäljningar/utrangeringar  –  –  –  – 

Utgående ack. anskaffningsvärden 5 240 3 541 5 240 3 541

Ingående avskrivningar -2 065 -1 732 -2 065 -1 732

Årets avskrivningar -403 -333 -403 -333

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 468 -2 065 -2 468 -2 065

Utgående planenligt restvärde 2 772 1 476 2 772 1 476

NOT 11  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 188 574 188 574 87 222 87 222

Nyanskaffning  412  –  –  – 

Årets försäljningar/utrangeringar -7 533  – -7 533  – 

Mark

Ingående anskaffningsvärde 59 514 59 514 11 432 11 432

Nyanskaffning  –  –  –  – 

Årets försäljningar/utrangeringar -3 228  – -3 228  – 

Förbättring på fastighet

Ingående anskaffningsvärde 8 444 8 444 8 444 8 444

Nyanskaffning  925 –  925  – 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 247 108 256 532 97 262 107 098

Ingående avskrivningar -37 396 -34 139 -17 594 -16 248

Återföring avskrivning försäljning/utrangering  786  –  786  – 

Årets avskrivningar byggnader -2 593 -3 105 -1 102 -1 194

Årets avskrivningar övrigt -160 -152 -160 -152

Utgående ackumulerade avskrivningar -39 363 -37 396 -18 070 -17 594

Utgående planenligt restvärde 207 745 219 136 79 192 89 504

Fastigheter i moderföreningen
Marknadsvärdet på de egna fastigheterna i moderbolaget har värderats 
av extern värderingsman i februari 2016. Värdeindikationen visade ett 
bedömt marknadsvärde om 138 tkr exkl fastigheten Apotekaren 16 i 
Nynäshamn.

Slätten 3, Botkyrka Kommun
Polstjärnan 1, Botkyrka Kommun
Kronan 3, Nynäshamn Kommun
Fyren 30, Nynäshamn Kommun
Apotekaren 16, Nynäshamn Kommun (Såld 2015)

 MODERFÖRENINGEN

  2015 2014

Taxeringsvärde byggnader   56 302 63 112

Taxeringsvärde mark   14 385 17 514

Fastigheter i koncernen 
Marknadsvärdet på fastigheterna i koncernen har i februari 2016 
värderats av extern värderingsman.

Värdeindikationen visade ett bedömt marknadsvärde om 214 tkr.

Fastigheter i dotterbolag
Forellen 6, Huddinge Kommun
Ladan 2, Huddinge Kommun
Traktorn 1, Huddinge Kommun

 DOTTERFÖRETAG

  2015 2014

Taxeringsvärde byggnader   90 319 90 319

Taxeringsvärde mark   33 591 33 591
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NOT 12  MASKINER OCH INVENTARIER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 14 273 13 625 14 273 13 625

Nyanskaffningar 1 475 1 213 1 475 1 213

Årets försäljningar/utrangeringar -416 -565 -416 -565

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 332 14 273 15 332 14 273

Ingående avskrivningar -9 710 -8 660 -9 710 -8 660

Återföring avskrivning försäljning/utrangering 258 390 258 390

Årets avskrivningar -1 343 -1 440 -1 343 -1 440

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 795 -9 710 -10 795 -9 710

Utgående planenligt restvärde 4 537 4 563 4 537 4 563

NOT 13  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MODERFÖRENINGEN

2015-12-31 2014-12-31

Andelar i koncernföretag   

  

ERAX Service AB, 556434-7978 200 200

Fagerlidsvägen Holding AB, 556764-8299 100 100

Östliden i Tullinge Holding AB, 556848-8364 50 50

350 350

Andelar i intresseföretag

Fordringar koncernföretag

ERAX Service AB, 556434-7978 130 593 130 593

Östliden i Tullinge Holding AB, 556848-8364  – 50

130 593 130 643

Andra långfristiga värdepappersinnehav

HSB Riksförbund 4 991 4 991

Bostadsrätter i Brf Paradisbacken 6 085 6 085

HSB Projektpartner AB 15 104 15 104

HSB Bostad AB 35 157 35 157

Olika mindre andelsinnehav 43 43

61 380 61 380

Långfristiga placeringar 123 815 153 689

Andra långfristiga fordringar 113 171

Summa 316 251 346 234



 HSB SÖDERTÖRN – ÅRSREDOVISNING 2015 | 43

NOT 14  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Hyresutgifter 449 553 449 553

Försäkringspremier 177 174 177 174

Inkomsträntor 145 288 145 288

Räntekostnader – 12 – 12

Övrigt 2 513 920 2 183 856

Summa 3 285 1 948 2 954 1 884

NOT 15  EGET KAPITAL

BUNDET KAPITAL FRITT KAPITAL

Koncernen Andelskapital
Bundna 

reserver
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 11 153 7 431 128 112 10 638 157 334

Vinstdisposition  580 10 993 -10 638 935

Obeskattade reserver förändring  – 0

Andelskapital, ökning/minskning under året  192 192

Årets resultat 10 906 10 906

Belopp vid årets utgång 11 345 8 011 139 105 10 906 169 367

BUNDET KAPITAL FRITT KAPITAL

Moderföreningen Andelskapital
Bundna 

reserver
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 11 153 6 304 117 069 11 609 146 135

Vinstdisposition 580 11 029 -11 609 0

Andelskapital, ökning/minskning under året 192 192

Årets resultat 8 552 8 552

Belopp vid årets utgång 11 346 6 884 128 098 8 552 154 879

NOT 16  OBESKATTADE RESERVER

MODERFÖRENINGEN

  2015-12-31 2014-12-31

Periodiseringsfond     

Ingående balans   1 375 1 422

Återfört 2014   0 -47

Årets avsättning   – 0

Summa   1 375 1 375

NOT 17  AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Garantiåtaganden 60 60 60 60

Latent skatteskuld 6 197 6 183 1 851 1901

Ack avskrivningar koncernen -5 423 -4 248  –  – 

Obeskattade reserver 248 248  –  – 

Summa 1 082 2 243 1 912 1 961
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NOT 18  SKULDER TILL KREDITINSTITUT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Swedbank 48 562 81 150 48 562 81 150

Stadshypotek 11 742 11 866 11 742 11 866

60 304 93 016 60 304 93 016

Varav kortfristig del -899 -1 537 -899 -1 537

Summa 59 405 91 479 59 405 91 479

Om fem år beräknas skulder till kreditinstitut uppgå till 55 809 tkr.
Föreningen har tecknat ett swapavtal för ett av fastighetslånen. Vid lösen på balansdagen skulle det innebära en kostnad för föreningen om 260 tkr.  

     

NOT 19  AVRÄKNING FÖRVALTADE FÖRETAG

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Avräkningsskulder förvaltade företag 261 403 197 568 261 403 197 568

Inlåning förvaltade företag 99 625 99 075 99 625 99 075

Summa 361 028 296 643 361 028 296 643

NOT 20  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Semesterlöner 5 168 5 307 5 168 5 307

Sociala avgifter 2 581 2 498 2 581 2 498

Räntekostnader 147 917 147 917

Beräknat arbete för revision 148 158 110 110

IT-kostnader 745 384 745 384

Förskottsfakturerade avtalsintäkter 12 231 – 12 231 –

Övrigt 18 680 17 910 4 070 3 410

Summa 39 701 27 174 25 053 12 626

NOT 21  STÄLLDA SÄKERHETER 

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Ställda säkerheter 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Uttagna pantbrev varav:     

Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut 115 578 135 078 115 578 135 078

Eget förvar 82 312 62 812 82 312 62 812

Summa 197 890 197 890 197 890 197 890

NOT 21  ANSVARSFÖRBINDELSER 

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Ansvarsförbindelser 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

2 % av pensionsskuld hos Folksam (fd KP) 814 733 814 733

Säkerhet för inbetalade insatser med garanti hos Länstyrelsen 3 420 5 180 3 420 5 180

Fastigo, (Fastighets. arbetsgivarorg.) 780 637 780 637

Summa 5 014 6 550 5 014 6 550
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Liselotte Herrlander
Auktoriserad revisor

Av föreningen vald revisor

Erik Davidsson
BoRevision i Sverige AB

Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens
allmänna råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat 
samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen 
står inför.

Stockholm den 22 mars 2016

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2016 22 mars 2016.

Jonte Söderström  
Ordförande

Staffan Paulusson Per Kregert Lena Ingren

Tatiana Rahmani Per Blomberg Susann Dertell

Anette Pettersson Benny Hejdenberg 
Unionen

Leif Aura 
Fastighetsanställda

Ulf Tapper
Verkställande direktör

STYRELSENS UNDERSKRIFTER



 46 | HSB SÖDERTÖRN – ÅRSREDOVISNING 2015

REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen för HSB Södertörn ekonomisk 
förening för år 2015. Föreningens årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av 
detta dokument på sidorna 30 45.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR FÖR ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncern
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredo
visningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovis
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision.  
Vi har utfört revisionen enligt International Standards  
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa stan
darder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att 
årsredovisningen och koncernredovisningen inte inne
håller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan informa
tion i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felak
tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen 
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransk
ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En 
revision innefattar också en utvärdering av ändamåls

enligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direk
törens uppskattningar i redovisningen,  
liksom en utvärdering av den övergripande presenta
tionen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är  
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

UTTALANDEN
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och  
koncernredovisningen upprättats i enlighet med års
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2015 och  
av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen  
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för moder
föreningen och för koncernen.
 
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT  
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern
redovisningen har vi även utfört en revision av förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för HSB Södertörn ekonomisk förening  
för år 2015.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande  
föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvalt
ningen enligt lagen om ekonomiska föreningar.

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revi
sion. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed  
i Sverige.

Till föreningsstämman i HSB Södertörn ekonomisk förening, organisationsnummer 769601-3775
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Som underlag för vårt uttalande om styrelsens och 
verkställande direktörens förslag till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust har vi  
granskat om förslaget är förenligt med lagen om  
ekonomiska föreningar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet 
har vi utöver vår revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i 
strid årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är  
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

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

Stockholm den 22 mars 2016

Liselotte Herrlander 

Auktoriserad revisor  
Av föreningen vald revisor

  

Erik Davidsson

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund förordnad revisor
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