
ÅRSREDOVISNING 2018
HSB SÖDERTÖRN



JANUARI
all ny personal genomgår en introduktionsutbildning 
när man börjar på HSB Södertörn. I januari var  
det dags att hålla den för de senast anställda. 

MARS
Nyckelutlämning Sjödalen – vi hade glädjen att hälsa boende  
välkomna till vår senaste nybyggda brf i Huddinge, HSB brf Sjödalen.

15 JUNI
Fokusdag sommar  
– personalen samlas 
en dag för en grundlig 
diskussion om våra 
gemensamma 
värderingar  
och hur dessa 
påverkar och  
formar vår  
verksamhet.

AUGUSTI
Vi hälsar en nygammal kund tillbaka till oss på HSB Södertörn.  
Efter tio års frånvaro är brf Konvaljen åter en kund. 

APRIL
bosparstämman är 
öppen för alla våra 
medlemmar som inte 
bor i en HSB-brf. 
Genom bosparstämman 
säkerställer vi att alla 
som vill ges möjlighet 
att påverka. 

18 MAJ
HSB Södertörns VD Ulf Tapper 
krokar arm med Huddinges 
kommunalråd på föreningsstäm-
man. HSB Södertörn är en partner 
att räkna med i kommunens 
ambitiösa tillväxtplaner. 

25 MAJ
GDPR-utbildning

Få missade att vi fick en  
ny dataskyddsförordning.  

Men vad behövde man som brf 
göra för att leva upp till GDPR? 

HSB Södertörn gav svaren.

I år hade vi glädjen att hälsa 
två nya brf-medlemmar  
välkomna.

 

ÅRET I KORTHET 2018
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INNEHÅLL

SEPTEMBER
Visby Gärde – vi säljstartar vår andra brf på Gotland, HSB brf Visby gärde.

FEBRUARI
HSB Södertörn bjuder in sina 
föreningar till en uppskattad 
lunch om den nya lagen om 

bostadsrättsföreningar.

”TILL MINNE AV SJÖDALENS VÅTMARKER”  
KONSTVERK AV HÅKAN BULL FÖR BRF SJÖDALEN 
Konstverk för Brf. Sjödalen består av två delar. En skulptural installation i 
glasmosaik och polerad aluminium, ett symboliskt ”fotbad”, på innergården  
och sex vägghängda fotokollage i entréhallarna i bostadsrättsföreningen. 
Samlingsnamnet för hela verket är ”Till minne av Sjödalens våtmarker” och  
det vill påminna om hur tiden, naturen och kulturen förändrar villkoren för  
oss människor.

13 SEPTEMBER
Det nya kontoret invigs med pompa och ståt. Det traditionsenliga  

bandet ”klipps” av VD Ulf Tapper med hjälp av en elektrisk häcktrim. 

OKTOBER
Ordförandekonferens – vi bjuder in våra kunder och  

medlemmar till en konferens kring fastighetsägaransvaret. 

NOVEMBER 
Kvartalsinfo med stora delar av 
personalen på HSB Södertörn.  
Ett viktigt tillfälle för kunskapsdelning 
och information. Alltid med kunden i 
fokus.

Vid årsskiftet var vi  

22 000 
medlemmar i  

HSB Södertörn 

Omslagsfoto:  
Helena Pharmanson
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ETT ÅR SOM ALDRIG BROMSADE

VD HAR ORDET

Vi lägger ett år bakom oss som visat starka resultat,  
ekonomiska såväl som ur ett kund – och medarbetar-
perspektiv. Vår årliga NKI-undersökning visade sig  
bli en ren styrkedemonstration. Vi kan i år konstatera 
att våra ansträngningar att återupprätta förtroendet 
hos våra kunder har gett gott resultat. Ett resultat  
som nu sporrar oss i vårt fortsatta arbete. Det starka 
ekonomiska resultatet har gjort det möjligt för oss att 
klara nödvändiga investeringar inom såväl IT som  
våra lokaler. Nödvändiga investeringar för att klara 
omställningen som vi befinner oss i. 

EN FÖRÄNDERLIG OMVÄRLD 
Omvärlden digitaliseras i allt snabbare takt vilket  
ställer krav på nya arbetssätt och metoder. Men också 
närvaro i nya kanaler. Samtidigt vill vi slå vakt om  
den personliga delen av vår leverans. 

HSB Södertörn är verksamt på olika marknader. 
Den för nyproduktionen är cyklisk och påverkas av  
den globala ekonomin såväl som politiska beslut. Den 
för förvaltningen påverkas av andra krafter. Båda var 
under året som gick stadda i kraftig förändring. Nypro-
duktionen bromsade in när hushållen började få svårt 
att finansiera bostadsköp medan vi på förvaltningssidan 
har märkt av ett ökat antal aktörer och därmed en 
större konkurrens om kunderna.

STARKA TROTS VIKANDE MARKNAD
HSB Södertörn står stadigt trots ett delvis turbulent år. 
I februari påbörjades inflyttningen i brf Sjödalen i 
Huddinge centrum. På Gotland både byggstartade vi 
ett projekt och säljstartade ytterligare ett. Vi har tack 
var timing, en god förståelse för marknaders drivkrafter 
och en lyhördhet gentemot våra kunder och medlem-
mar, satsat på nyproduktionsprojekt som marknaden 
efterfrågat. Det har gjort att vi inte drabbats av avmatt-
ningen inom nyproduktionen. Och vi står fortsatt 
starka och kan planera för fortsatt nyproduktion när 
mer riskbenägna aktörer slås ut. 

KOMPLEX KONKURRENTKARTA OCH NYA LÖSNINGAR
Konkurrenskartan är idag långt mer komplex än  
tidigare vilket ökar kraven på oss som leverantör. 

Men genom digitaliseringen ser vi goda möjligheter 
att svara upp mot marknadens efterfrågan. Digitalise-
ringen ger också förutsättningar att vara tillgängliga för 
kunder och medlemmar enligt deras förutsättningar. 
HSB kraftsamlar nu för att utveckla branschens bästa 
digitala möte. Vi vet genom strukturerad dialog med 

våra kunder och användare vad som förväntas av oss 
om vi vill nå den ambitionen. Och det vill vi. Stora 
resurser satsas därför på gemensam utvecklig såväl som 
lokal implementering av nya digitala tjänster och verktyg. 

LOKAL NÄRVARO, ETT FRAMTIDSLÖFTE 
Samtidigt som vi blir mer digitala värnar vi också om 
vår lokala närvaro och den personliga kontakten. I takt 
med att vi implementerat nya digitala verktyg och arbets- 
sätt har vi under året också lagt om vår verksamet för 
att bättre passa kundens behov. Det har lett till att 
några av våra kunder fått möta nya ansikten i våra leve-
ranser. Förändringarna säkerställer att vi kommer att 
kunna fortsätta att vara lokalt och personligt närva-
rande i varje del av leveransen som kräver det. Ett löfte 
och en kvalité som vi är stolta över. 

En annan viktig del i vår leverans är kundens kunskap 
om sitt avtal. Vilka behov har man som kund och vad är 
det man köper? Det är inte alltid som dessa två bilder 
stämmer överrens. Därför har vi under året erbjudit 
alla våra kunder en avtalsgenomgång. Syftet är att säker- 
ställa att kunden fullt ut har kontroll över innehållet  
i avtalet och att det stämmer överrens med behoven 
som finns. Åtgärden har varit mycket uppskattad av 
våra kunder. 

HSB 2021
Vi avslutade året på samma sätt som vi började det; 
med full fart in i framtiden. Framtida utveckling och 
investeringar måste planeras redan idag för att vi i 
morgon ska kunna börja genomföra de förändringar 
som krävs. Därför genomförde vi under hösten ett 
större gemensamt planeringsarbete där vi mejslade 
fram var vi vill vara 2021, och vad som krävs för att 
komma dit. Resan mot framtiden har börjat, jag  
hoppas att du följer med oss på den. 

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

Våra lokalkontor ligger i Huddinge, Tullinge, Hallunda, 
Trångsund, Nynäshamn och Hemse. 2018 hade vi  
22 000 medlemmar, 3 379 bosparare och vår förvalt-
ning berör cirka 16 200 lägenheter. HSB Södertörn är 
en av 29 regionala föreningar som ingår i HSB, Sveriges 
största kooperation, grundad år 1923.

HUDDINGE 
I Huddinge bor det över 110 000 människor.  
Här ligger vårt huvudkontor och det finns pågående 
planer på nybyggnation i kommunen. I Storängen,  
strax bakom Huddinge centrum, bygger vi 81 lägen- 
heter i brf Sjödalen. I Huddinge kommun har vi 41 
hyres lägenheter i centrala Huddinge samt 166 hyres- 
lägenheter i Visättra.

BOTKYRKA 
I Botkyrka kommun bor knappt 92 000 människor. 
Här finns det planer på ett antal hundra nya bostads-
rätter inom en överskådlig framtid. I Botkyrka kom-
mun har vi 66 hyreslägenheter i Tullinge.

NYNÄSHAMN 
I Nynäshamns kommun bor drygt 28 000 människor. 
Under 2018 hade vi ingen nyproduktion på gång men 
på sikt planerar vi för cirka 100 bostadsrätter i och 
nära centrala Nynäshamn. I Nynäshamns kommun har 
vi 43 hyreslägenheter i eller i närheten av Nynäshamns 
centrum.

GOTLAND 
På Gotland bor det närmare 59 000 människor.  
Under 2018 säljstartade vi vårt andra nyproduktions-
projekt HSB brf Visby Gärde. Intresset för de 46 bostads- 
rätterna var stort och vi ser fram emot vår fortsatta  
etablering. I Region Gotland har vi 6 hyreslägenheter  
i Visby, 8 hyreslägenheter i Roma, 75 hyreslägenheter  
i Hemse och 16 hyreslägenheter i Katthammarsvik. 

ALLA VI ÄR HSB SÖDERTÖRN

OM HSB SÖDERTÖRN

VÅR VÄRDEGRUND I VARDAGEN 

ETHOS är HSBs gemensamma värdegrund. Det står  
för Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och 
Samverkan. ETHOS genomsyrar det vi gör och hur vi  
gör det. Det färgar hur vi levererar tjänster, hur vi skapar 
medlemsnytta och hur vi bemöter varandra, medlemmar 
och kunder. För oss i HSB Södertörn innebär ETHOS 
följande:

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

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

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

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

Jag bidrar till samverkan genom att jag:
– erbjuder och ber om hjälp
– vårdar relationer och tar initiativ till kontakt
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MED KUNDEN OCH  
VERKSAMHETEN I FOKUS 

AFFÄRSVERKSAMHET

HSB Södertörn har under året genomfört fler nödvändiga omställningar.  
Inte minst på personalsidan har några av våra kunder märkt av förändringar.  
Gamla relationer har avslutats och nya har etablerats. 

2018 – ETT FÖRÄNDERLIGT ÅR 
Också ledarskapet har förändrats med chefer som sit-
ter närmare verksamheten utan att för den saken alltid 
fronta mot kund. Vi märker redan effekt av hur vi 
utvecklat vår organisation och flera lyckade rekryte-
ringar har kommit med ny energi och kunskap. 

Vår årliga NKI-mätning bekräftade vår känsla men 
överträffade också våra förhoppningar. Årets NKI 
(Nöjd-kund-index) visade sig bli en styrkedemonstra-
tion från företagets sida då vi höjde oss från 59 2017 
till 72 i årets mätning.

 
UTVECKLAD LEVERANS GENOM STARKA KUNDTEAM 
Att vi genomför förändringar kan ibland skava lite i 
verksamheten. Men det är nödvändigt att vi hela tiden 
ser över och optimerar våra leveranser. 

På en allt mer konkurrensutsatt marknad krävs att 
vi snabbt kan ställa om när kundens förväntningar och 
önskemål förändras. I den nya organisationen arbetar 
vi i team runt varje enskild kund med utgångspunkt i 
det specifika avtalet. Utvecklingen av vår organisation 
innebär också att vi stärkt samarbetet inom förvaltningens 
olika tjänsteområden. Sammantaget har vi fått en ökad 
servicenivå såväl som tryggare leveranser och förbättrad 
intern kvalitetskontroll. Med vårt nya upplägg har vi 
ännu bättre förutsättningar att arbeta proaktivit till-
sammans med våra kunder. 

Under året har vi också implementerat nya system 
och vidareutvecklat befintliga. Exempel på system  
som vi implementerat är GPS i våra servicebilar vilket 
leder till ökad trygghet för personal som arbetar själva, 
såväl som en bättre uppföljning av vår klimatpåverkan. 
Vi har också lanserat ett nytt energi statistiksystem.  
Med det nya systemet kan kunden i realtid gå in och 
följa fastighetens energianvändning. System som vi 
vidare utvecklat är bland andra vårt ärendehanterings-
system. Utveckligen har lett till en snabbare återkopp-
ling till de boende såväl som våra kunder, och en  
förbättrad möjlighet till översikt och uppföljning av 
pågående ärenden i den egna fastigheten.

NYCKELN TILL BOSTADEN FINNS I EKONOMIN
Arbetet med att stötta våra föreningar i den ekonomiska 
förvaltningen är en av våra mest uppskattade tjänster. 
År efter år får våra ekonomer högsta betyg av våra  
kunder. Tillsammans med vår interna enhet Verksam-

hetsstöd har de under året arbetet för att förenkla och 
utveckla processer och leveranser. För våra kunder 
märktes det inte minst i arbetet med GDPR och över-
gången till Finansstöd. Genom bolaget Finansstöd, 
som står under Finansinspektionens tillsyn, säkerställer 
vi att vi även fortsättningsvis levererar trygga betalnings-
lösningar till våra kunder. 

KUNDENS KUND I FOKUS  
– BOENDESERVICE GENOM VÅRT KUNDCENTER 
Kundservice är en central funktion för många av våra 
kunder. Vårt kundcenter avlastar brf-styrelsen genom 
att HSB Södertörns medarbetare svarar på frågor och 
hjälper boende rätt. 

Idag bemannas vårt kundcenter av 10 medarbetare. 
Alla med fullt fokus på att leverera service i världsklass 
till våra kunder och deras kunder; det vill säga bostads-
rättsföreningar och de boende. Med hjälp av ny teknik 
och digitala lösningar är kundcenter öppet dygnet runt, 
året runt. Och med den ökande digitaliseringen kan allt 
fler ärenden hanteras utifrån kundens förutsättningar. 
Också kvalitén i leveransen ökar då flöden automatiseras 
och tekniken ger oss möjlighet att kommunicera mer 
direkt med kunden genom våra system. 

FORTSATT STARK KUNDDIALOG 
Dialogen med kunden och den gemensamma avtals-
genomgången, personliga möten som erbjuds alla  
våra kunder, är centrala delar av vårt arbete. Det är 
våra befintliga kunder som är kärnan i vår verksamhet. 
Vår satsning på Kund – och avtalschefer ger oss möjlig-
het att möta den ökande konkurrensen med satsningar 
för att nå nya kunder såväl som att bearbeta andra  
segment av fastighetsmarknaden. Men utan att vi tappar 
fokus på vår kärna; den befintliga kunden. Vi ser med 
till försikt fram mot vad satsningarna kommer att ge 
under 2019. 

MEDLEM I HSB SÖDERTÖRN DEL AV NÅGOT STÖRRE
Som medlem i HSB är man del av något större. Genom 
vår federativa struktur säkerställer vi den lokala närvaron 
samtidigt som vi genom vår gemensamma storlek är  
en aktör på den nationella arenan. HSB har befäst sin 
position inom områden så som bostadsrättens förutsätt-
ningar, medvetna satsningar på klimatsmarta lösningar, 
nyproduktion och hushållens finansiering av sin bostad. 
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Förutom att HSB är en naturlig remissinstans är vi åter  
en tydlig röst i samhällsdebatten, inte minst genom att 
vi kommer med konkreta förslag på förändringar som 
krävs för att långsiktigt lösa bostadsproblematiken. 

TRYGGHET GENOM MEDLEMSKAPET 
Under 2018 hade vi glädjen att hälsa ytterligare två nya 
bostadsrättsföreningar välkomna som medlemmar, brf 
Sjödalen i Huddinge och brf Fyren 31 i Nynäshamn. 
Medlemskapet är en av hörnstenarna i vår verksamhet. 
Genom medlemskapet erbjuder vi stöd och hjälp till 
föreningarna i allt från parlamentariska frågor till 
kompetensstöd på styrelsemötena, främst genom  
HSB-ledamoten. Medlemskapet ger också föreningens 
förtroendevalda och medlemmar rätt till kostnadsfri 
juridisk rådgivning liksom reducerade priser på våra 
utbildningar såväl som tjänsterna i vår Stämmopool, 
tillgång till nätverk av andra förtroendevalda och 
mycket mer. 

LÅNGSIKTIG PARTNER PÅ HET MARKNAD
HSB Södertörn fortsätter att verka långsiktigt på nypro-
duktionsmarknaden. Trots vikande byggkonjunktur 
kan HSB Södertörn se tillbaka på ett ovanligt starkt år. 
Under samma år har vi säljstartat en förening, byggst-
artat en annan och, till sist, överlämnat en tredje till de 
boende. Dock inte i den ordningen. Året inleddes med 
att vi byggstartade brf Visby ängar på Gotland. Därefter 
lämnade vi över brf Sjödalen till de boende. Och till 
sist, säljstartade vi ytterligare en bostadsrättsförening 
på Gotland, HSB brf Visby gärde. Vi ser med tillförsikt 
fram mot möjligheten till ytterligare sälj – och bygg-
starter. 

HSBS HYRESRÄTTER – DUBBEL MEDLEMSNYTTA
Att äga och förvalta hyresrätter är viktigt ur två aspekter. 
Dels har det visat sig att ägande av hyresfastigheter är en 
långsiktigt bra investering av medlemmarnas pengar, 
dels är det en stor medlemsnytta. Idag förmedlas våra 

hyresrätter i stort sett uteslutande till våra bosparande 
medlemmar. Och det är också våra bosparare som har 
möjlighet att först få välja i vår nyproduktion. 

HSB SÖDERTÖRN 2021
Utvecklingen kommer aldrig att gå så här långsamt igen. 
Det ställer stora krav på HSB gemensamt men självklart 
också på HSB Södertörn. Vi är ett företag som under 
lång tid tagit på oss ledartröjan i utvecklingsfrågor.  
Vi har inga planer på att ta av den. 

Den samlade bilden av vår ändå ganska nära framtid 
är att förväntningarna på flexibla lösningar kommer 
att öka. Det ställer krav på oss att fortsätta vår omställ-
ning mot digitala tjänster. Men för oss är det viktigt 
att alla har förutsättningar att kunna hänga med. Vi 
kommer därför att fortsätta skapa arenor för stöd och 
kunskapsutbyte i frågor som rör digitala tjänster. 

Tiden som frigörs, både hos oss och för våra kunder, 
genom den fortsatta digitaliseringen av våra tjänster 
kommer vi att använda till att vässa oss ytterligare. Vi 
ska fortsätta att ligga i framkant vad gäller proaktivitet, 
rådgivning och lösningsförslag. 

NY KUNDPORTAL OCH NYA TJÄNSTER
Under året har vi därför fortsatt förbereda oss för nya 
tjänster. Under 2019 kommer Mitt HSB att lanseras 
tillsammans med en annan efterlängtad tjänst; en  
digital köhantering av bland annat parkeringsplatser. 
Mitt HSB är namnet på vår utvecklade kund – och  
medlemsportal. Under året kommer vi också att imple-
mentera ett nytt ekonomisystem. Övergången påverkar 
inte kunden i första steget men genom att vi går över  
i gemensam HSB-lösning kan vi agera ännu snabbare  
i utvecklingsfrågor. 

Och trots att Mitt HSB i skrivande stund ännu inte 
lanserats till våra kunder pågår redan arbetet med att 
utveckla ytterligare nya tjänster som ska integreras i 
gränssnittet. Vi ser fram mot att få berätta mer om  
vilka det är nästa år. 
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VÅRA GEMENSAMMA  
UTGÅNGSPUNKTER

STYRNING OCH INFLYTANDE

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

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

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

UPPDATERINGAR 2018
Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna 
och ETHOS, se sid 5.

Arbetet med att utveckla och uppdatera våra 
gemensamma styrdokument pågår ständigt. Vid  
HSB-stämman 2015 antogs nya versioner av styrdoku-
menten som gäller från januari 2016 och framåt.  
En uppdaterad version av HSBs kompass antogs på 
HSB-stämman 2017 och gäller från 2018 och framåt.

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

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

STYRDOKUMENT FÖR 2018 OCH FRAMÅT

HSBs KOMPASS
– VÄGEN MOT DET GODA BOENDET

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

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

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT

HSBs VARUMÄRKES-
RIKTLINJER

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT

HSBs KOD FÖR 
FÖRENINGSSTYRNING
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FRAMTIDSSATSNING  
HAR GETT RESULTAT

MILJÖREDOVISNING

HSBs klimatavtal innehåller klimatmålet att vi till år 2023 ska ha minskat vår klimat- 
påverkan med 75 procent per m2 jämfört med år 2008. HSB Södertörn har fram till och  
med 2018 minskat klimatutsläppen med 79,3 procent per m2. 

De totala utsläppen har minskat med nästan 30 procent, 
trots att vi har över 230 procent större yta (ägd samt 
hyrd) att värma upp sedan 2008. Även omsättningen 
har ökat radikalt sedan basåret.

Klimatpåverkan från vår bränsleförbrukning (egen-
ägda fordon och maskiner) har minskat med 16 pro-
cent sedan 2008, trots att vår omsättning har ökat med 
över 70 procent på samma tid. Bättre planering, bättre 
fordon och bättre drivmedel har varit nyckeln för detta.

Vårt kontinuerliga arbete kring drift och utveckling 
i våra egna fastigheter har haft stor effekt. Mellan 2017 
och 2018 minskade elanvändningen i våra egna fastig-
heter och lokaler med 7 procent. Och sedan 2008 har 
totala elanvändningen minskat med 53 procent.

Utöver det egna arbetet har vi haft stor hjälp av  
de fjärrvärmeförbättringar som genomförts i våra  
kommuner, vilket innebär att den fjärrvärme vi trots 
allt använder idag har betydligt lägre klimatpåverkan 
än år 2008.

Det är inte bara HSB Södertörn som har förbundit 
sig till ett klimatavtal med klimatmål, så har även 27  
av våra medlemsföreningar gjort. Av de vi kan följa 
över tid kan vi se att de har minskat sina utsläpp med 
67 procent i snitt.

Tillsammans med de klimatanslutna brf:erna har  
vi minskat utsläppen med 4158 ton CO2-ekvivalenter1) 
motsvarande de årliga utsläppen från nästan 600 el- 
uppvärmda villor2).

Klimatpåverkan 2018 2017
% Förändring 

2017–2018 2008
% Förändring 

2008–2018

Totalt koldioxidutsläpp kg CO2e 288 920 383 770 -24,7% 412 250 -29,9%

Antal Anställda 95 86 10,5% 83 14,5%

Kg CO2e / anställd 3 041 4 462 -31,8% 5 040 -39,7%

Omsättning MSEK 143,3 134,5 6,5% 83,5 71,6%

Kg CO2e / MSEK omsättning 2 016 2 853 -29,3% 5 010 -59,8%

Yta egna fastigheter och lokaler (Atemp) 48 246 48 246 0,0% 14 470 233,4%

Kg CO2e / Atemp 5,99 7,95 -24,7% 28,89 -79,3%

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

1) Koldioxidekvivalent = mängd växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan; 1 kg metan motsvarar till exempel 21 kg koldioxid.
2) Vid antagande om 20 000 kWh energianvändning för snittvilla och klimatutsläpp enligt svensk residualmix.

Klimatpåverkan från vår bränsleförbrukning  
har minskat med 16 procent sedan 2008,  
trots att vår omsättning har ökat med över  
70 procent på samma tid.
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MÅL OCH RESULTAT 2018

LÖNSAMHET

RESULTAT ORDINARIE VERKSAMHET
Mål: 8,0 mkr 
Utfall: 9,0 mkr 
Målet uppnått. 

RESULTAT FÖRVALTNINGEN
Mål: 6,0 mkr
Utfall: 7,2 mkr
Målet uppnått.

ÖKNING RÖRLIGA  
INTÄKTER FÖRVALTNINGEN
Mål: + 10 procent. 
Utfall: +20 procent. 
Målet uppnått.

RESULTAT EGNA FASTIGHETER
Mål: 6,0 mkr 
Utfall: 6,0 mkr  
Målet uppnått.

MARKNAD
NÖJD KUND INDEX
Mål: Vårt NKI ska landa på 4,0 ≈ 70  
(Mätmetod ändrad under året). 
Utfall: 72 
Målet uppnått.

BEFINTLIG KUND 
Mål: Erbjuda alla kunder avtals-
genomgång, resultera i nya avtal 
värda minst 2,5 mkr.  
Utfall: Samtliga kunder erbjudna 
avtalsgenomgång, omsättnings-
volym 2,6 mkr. 
Målet uppnått.

NY KUND 
Mål: Offerera 25 nya kunder som 
resulterar i avtal om minst 2,2 mkr. 
Utfall: 14 stycken kunder  
offererade, omsättningsvolym  
2,2 mkr.  
Målet uppnått.

NÖJD KUND INDEX (GARANTI)
Mål: Garanti ska landa på  
branschindex (66) + 3. 
Utfall: Fagerliden 72, Safiren 75.
Målet uppnått.

NYPRODUKTION
Mål: Arbeta för en byggstart på  
fastlandet under 2019.
Utfall: Ingen byggstart under 2019.
Målet ej uppnått.

FLER MEDLEMS-BRF
Mål: Minst 2 föreningar med  
nytt medlemskap eller prov- 
medlemskap.
Utfall: 1 medlemskap under 2018. 
Målet ej uppnått.

MÅL OCH RESULTAT
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MEDARBETARE 
NÖJD MEDARBETAR INDEX
Vårt NMI ska behållas på  
oförändrad nivå (0,43 ≈ 72).
Mål: 72.
Utfall: 76.  
Målet kvarstår.

KOMPETENSAKTIVITET
Minst en genomförd kompetens- 
aktivitet per medarbetare från  
den personliga utvecklingsplanen. 
Mål: 100 procent. 
Utfall: 100 procent.  
Målet uppnått.

KOMPETENSSATSNING  
– MODERNA ARBETSSÄTT
Mål: Samtliga medarbetare ska ha 
genomfört minst en MOSA-aktivitet 
(Moderna och smarta arbetssätt).
Utfall: 100 procent.  
Målet uppnått.

HÅLLBARHET
UTBILDNING FÖRTROENDEVALDA
Ökning med 20 procent fler  
deltagare jmf med 2017 (366 st).
Mål: + 20 procent (439 st) 
Utfall: 453 st.  
Målet uppnått. 

GRÖNA UTVECKLINGSPLANER
Mål: Teckna 5 gröna utvecklings-
planer. 
Utfall: 4 stycken tecknade. 
Målet ej uppnått.

SAMARBETEN
Mål: Etablera tre samarbeten  
som stärker HSB Södertörns roll  
i samhället.
Utfall: 2 stycken samarbeten. 
Målet ej uppnått.

MINSKA ENERGIANVÄNDNING
Mål: Sälja in 10 återgärder  
som minskar kundernas energi-
användningen 2019.
Utfall: 14 stycken tecknade. 
Målet uppnått.

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

NYA BOSTÄDER
 Minst bibehållen marknadsandel.
 Hyresrätter.

FÖRVALTNING
 Ökad marknadsandel.
 Kvalificerade tjänster.

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

 Fortsatt stabil resultatnivå.

MEDARBETARE
 Hög kompetens.
 Vilja till utveckling.

HÅLLBARHET
  Minskad miljöbelastning hos våra bostadsrätts-
föreningar.

  Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
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STYRELSE

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

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

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

Kristin Ritter 
Ledamot 
Yrke: Pensionär, tidigare biträdande 
stadsdelsdirektör, produktionschef
Bor: Tullinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att vara delaktig i det fortsatta arbetet 
med att utveckla förtrondefulla relationer 
med HSB Södertörns medlemmar.
Arbetsgrupp: HSB-ledamotgruppen 

HSB SÖDERTÖRNS STYRELSE

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

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

Martina Styffe 
Ledamot 
Yrke: Studerande
Bor: Tullinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att bidra med ett perspektiv från den 
generation som är ny på bostadsmark-
naden, samt med normkritiskt tänkande.
Arbetsgrupp: Demokratigruppen

Semina Mujkanovic 
Ledamot
Yrke: Entreprenadingenjör
Bor: Norsborg
Ambition med styrelseuppdraget: 
Nybyggnation är viktigt för mig med vårt 
starka märke, HSB Södertörn samt vill jag 
verka för ökad förståelse och stolthet 
bland våra medlemmar över att vara en 
del av HSB.
Arbetsgrupp: Demokratigruppen 

Leif Aura 
Personalrepresentant fastighet
Yrke: Fastighetsskötare
Bor: Huddinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att tillgodose mina medlemmars intresse.

Benny Hejdenberg 
Personalrepresentant Unionen
Yrke: Förvaltare
Bor: Huddinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Vara en länk mellan Unionens medlemmar 
och HSB Södertörn.

Jonte Söderström Kristin Ritter

Per Kregert

Semina Mujkanovic

Staffan Paulusson Inger AnderssonMartina Styffe

Benny HejdenbergMarie Sandqvist Leif Aura
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ORGANISATIONEN

HSB Södertörns nya arbetssätt speglas i förändringar och utveckling av vår organisation. 

Teknisk  
förvaltning

Kund- 
center

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT

HSB SÖDERTÖRNS STYRELSE 
Under 2018 genomfördes 9 ordinarie styrelsesam-
manträden, 1 styrelsekonferens samt 1 utvärderings-
dag. Utöver ordinarie sammanträden har styrelsen 
träffats i tre olika arbetsgrupper:

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

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

DEMOKRATI 
Arbetar med att bevaka och stärka demokratin och 
transparensen inom HSB Södertörn samt hanterar 
remissfrågor och motioner.

VD
Ulf Tapper

FASTIGHETER
Ulph Lundgren

MARKNAD OCH
KOMMUNIKATION

Anna Söderlind

FASTIGHETS- 
FÖRVALTNING
Jimmy Bergman

Affärsutveckling

HR
Sjunne Andersson

VO ekonomisk  
förvaltning

VO Fastighets- 
service

VO förvaltning  
och kundcenter

VO Fastighetsutveckling
(rot energi, miljö)

SÅ HÄR JOBBAR VI

VERKSAMHETSSTÖD
Kristina Eriksson

Fastighets- 
skötsel

Mark och  
Trädgård
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Styrelsen och vd för HSB Södertörn ekonomisk förening (orgnr 769601-3775) avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01–2018-12-31, föreningens tjugotredje verksamhetsår. 

STYRELSE 
Styrelsen hade vid årets utgång följande  
sammansättning:
Jonte Söderström Ledamot samt ordförande
Staffan Paulusson  Ledamot samt vice ordförande
Per Kregert Ledamot
Kristin Ritter Ledamot
Inger Andersson Ledamot
Marie Sandqvist Ledamot
Martina Styffe Ledamot
Semina Mujkanovic Ledamot
Leif Aura Ledamot, personalrepresentant  
 Fastighetsanställda
Benny Hejdenberg Ledamot, personalrepresentant  
 Unionen

I tur att avgå vid kommande ordinarie fullmäktige- 
sammanträde är ledamöterna Inger Andersson, Marie 
Sandqvist, Semina Mujkanovic och Martina Styffe.

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

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie fullmäktigesammanträde hölls 2018-05-17. 
Styrelsen har under året genomfört nio protokollförda 
sammanträden. Föreningsstämman beslutade anta  
HSB normalstadgar 2011 version 2, utan anpassningar.

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

  Utbildning och tillsättning av HSB-ledamöter.

   Brf-kontakt, kommundelsträffar med brf:s  
ord förande/vice ordförande.

  Demokratigrupp.

  Remissyttranden i olika ärenden. 

REVISORER
Revisor är auktoriserade revisorn Liselotte Herrlander 
samt Erik Davidsson, BoRevision AB, utsedd av HSB 
Riksförbund.

VALBEREDNING
Ordinarie ledamöter är Lennart Olsson (ordförande), 
Lena Ingren, Sune Strålind och Kajsa Wallin. I tur att 
avgå är Lennart Olsson.

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

MEDLEMSUTVECKLINGEN
Vid utgången av 2018 hade HSB Södertörn 22 000 
medlemmar varav 95 utgörs av bostadsrätts-föreningar. 
Dessutom finns två bostadsrättsföreningar registrerade 
för pågående och framtida nyproduktion. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
OCH EFTER DESS UTGÅNG

NYPRODUKTION 

   Brf Sjödalen, Huddinge: inflyttad 2018

   Brf Visby Ängar, Visby: inflyttning etapp 1 mars 2019

   Brf Visby Gärde, Visby: byggstart januari 2019

Marknaden för nyproduktion har i stort sätt avstannat i 
hela Stockholms län och så även i Botkyrka, Huddinge 
och Nynäshamns kommuner samtidigt som inflödet av 
framtida projekt har varit svagt under 2018. Glädjande 
är att Region Gotland ännu har en marknad där nypro-
duktion säljer och vi har kontinuerliga dialoger kring 
nya projektmöjligheter med ledande lokala aktörer. 
HSB Södertörns andra produktion på Gotland, brf 
Visby Gärde, säljstartade under hösten, redan i början 
av 2019 byggstartas föreningen och försäljningen följer 
planen.

HYRESFASTIGHETER
För varje hyresfastighet finns miljöplaner framtagna och 
de ligger till grund för utvecklingsarbetet. En långsiktig 
underhållsplan är framtagen och ligger som underlag 
till den 10-åriga investeringsplan som finns för respek-
tive hyresfastighet och planerna uppdateras årligen. 
Arbetet med energibesparande åtgärder enligt under-
hållsplan är uppstartat med inledningsvis goda resultat.

Under året har vi kontinuerligt sökt av marknaden 
för att hitta fastigheter att förvärva och på Gotland har 
ett par potentiella objekt identifierats och bevakas.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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PERSONAL 
2018 var första året med vår delvis nya personalenkät 
som numera heter Motiverad Medarbetar Index (MMI). 
Vi mäter här två index; Motiverad medarbetare och 
Ledare. Dessa två ska bli gemensamma för hela HSB  
så att vi kan jämföra oss med andra regionföreningar 
framöver. Speciellt glädjande detta första år var att  
vi fick ett högt Ledarindex. Vi tror det är ett resultat  
av att alla chefer har fått en omfattande och gedigen 
ledarutbildning som innebär att våra chefer nu befinner 
sig på samma höga nivå. När det gäller motivation så 
svarade 95 % av medarbetarna att de känner sig mycket 
motiverade i sitt arbete.

Personalomsättningen under 2018 har bestått av 
21 nyanställningar och 12 avgångar. Det är främst en 
utökning av fastighetsskötare men också nysatsning  
på Verksamhetsutvecklare och Energispecialister.

MARKNAD 
Medlemmar 
Medlemstillväxten var fortsatt positiv under 2018.  
Vi ökade med totalt 779 medlemmar. Ytterligare ett 
attraktivt nyproduktionsprojekt på Gotland tillsammans 
med ett ökat antal medlemsföreningar har bidragit  
till medlemsökningen. 

Under 2018 har vi haft ett mål att öka antalet del-
tagare i våra utbildningar med 20 % i jämförelse med 
föregående år. Målet uppnåddes inte minst tack vare att 
vi också arbetat fram nya kommunikationsprodukter till 
våra kunder och medlemmar. Också HSB-ledamoten och 
arbetet med att öka kunskap om och intresset för upp-
draget har getts utrymme. HSB Södertörn har också del- 
tagit i det gemensamma utvecklingsprojektet Mitt HSB. 

Kunder 
Verksamhetsåret 2018 har ur ett kundperspektiv, utöver 
vardaglig leverans av köpta förvaltningstjänster, känne-
tecknats av fortsatt utveckling och anpassningar till en 
digital vardag och nya regelverk. Exempel på utveck-
ling som skett och som kommit kunder till nytta är:
   HSB Södertörn har valt att bli medlemmar i HSB 
Finansstöd som säkerställer Finansinspektionens  
tillstånd för betaltjänster samtidigt som processerna 
är kostnadseffektiva. Kunderna har under året endast 
märkt av denna ändring genom att nya avtal för  
hanteringen är tecknade, annars är betalningsför-
faranden ur ett kundperspektiv oförändrade.

   Anpassningar för nya regler kring GDPR har vid-
tagits inom HSB Södertörn för de personuppgifter 
som hanteras för kunders räkning, samtidigt som 
kunder har utbildats och fått stöd i hantering av  
personuppgifter i sin bostadsrättsförening. 

   Utbildning av kunder har pågått under året och vid 
många av utbildningstillfällena är HSB Södertörns 
medarbetare föredragande. Nytt för 2018 var bl.a. 
konceptet med ”Webbstugor” vilka gav kunder den 

unika möjligheten att komma med sin dator för att 
få praktisk hjälp och guidning i olika system från 
våra medarbetare.

   Kunder har erbjudits nya och smarta digitala lös-
ningar för att boka sig på föreläsningar och möten. 
Digitala kalendrar hanterar bokningar och bekräf-
telser i realtid utan en massa mailväxlingar.

   Allt fler kunder har under året gjort förflyttning av 
dokumenthantering till HSB Föreningsdokument. 
Föreningsdokument ger möjligheten att spara/dela 
dokument mellan styrelsemedlemmar, mellan  
styrelsemedlemmar och boende och mellan styrelse-
medlemmar och HSB, samtidigt som det finns en 
behörighetsstyrning så att den styrelsemedlem som 
avgår automatiskt stängs av från dokumenttillgång. 
Smart och tidssparande för kunderna.

   Kunderna möttes under 2018 av lanseringen av en 
ny tjänst från HSB Södertörn, EnergiTrygg. Den nya 
tjänsten har till syfte att hjälpa bostadsrättsfören-
ingar att strukturerat och långsiktigt arbeta med 
energifrågan.

   Inom fastighetsservice har HSB Södertörn under 
året med hjälp av smarta digitala lösningar tagit 
ytterligare steg för att kvalitetssäkra utförande  
enligt avtal. HSB Södertörn har infört en checklista  
i OneNote för statuskontroller som skickas till  
kunderna digitalt.

   HSB Södertörn har investerat i ett nytt system för 
energistatistik vilket gör det enklare för kunder att 
följa sin mediaförbrukning, jämföra sig med andra 
och simulera olika scenarier. 

Under året har HSB Södertörn, precis som övriga 
aktörer i branschen, sett utmaningar med ökad rörlig-
het bland medarbetare. Under 2018 har följande 
åtgärder vidtagits:
   Säkerställa rekryterings och introduktionsprocessen 
för ny personal.

   Erbjudit samtliga kunder genomgång av sina  
förvaltningsavtal för att säkerställa ställda förvänt-
ningar på relationen.

Genom den årliga kundundersökningen och dagliga 
kund-medarbetardialoger har mycket förankring och 
avstämning mellan HSB Södertörn och kunderna skett, 
men också via tillfällen som vid utbildningar, tema-
föreläsningar, ordförandekonferens och julluncher. 
Från årets kundundersökning (NKI) har vi ingen  
möjlighet att göra en säkerställd jämförelse mot tidigare 
år eftersom undersökningsmetod byttes inför detta år 
men vi konstatera är att vi har ett fortsatt högt och  
stabilt kundförtroende, samtidigt som kunder inom 
vissa tjänsteområde efterfrågar förbättring.
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TRENDER I ÅRETS UNDERSÖKNING

   Hög svarsfrekvens - HSB Södertörns kunder är 
engagerade och vill medverka till att utveckla  
verksamheten. Hela 76 % (58 %) av alla kunder  
har svarat på enkäten vilket är oerhört värdefullt  
för HSB Södertörn som med större precision kan 
vidareutveckla verksamheten tillsammans med  
kunderna. 

   Mycket bra resultat för Ekonomisk förvaltning  
och Fastighetsskötsel. Samtliga frågor inom dessa 
områden uppnår goda resultat och kunderna är 
framförallt nöjda med ekonomernas kompetens  
och fastighetsskötarnas tillgänglighet.

   Nytt i årets undersökning är att vi frågade om hur 
man upplever den verksamhetsutveckling som bedrivs 
inom HSB Södertörn. Här kan vi konstatera att kun-
derna vill ha mer information om utvecklingstakten 
och ser positivt på utökad digital utveckling. 

HSB Södertörn har vuxit med nya kunder under 2018. 
Åtta helt nya kunder (bostadsrättsföreningar och sam-
fällighetsföreningar) har anslutit sig till HSB Söder-
törns verksamhet genom att man börjat köpa förvalt-
ningstjänster och drygt 40 kunder har valt att utöka 
sina förvaltningssamarbeten i stort och smått. Vid 
avtalsomförhandlingar har fem kunder valt att helt 
köpa tjänster från annan aktör än HSB Södertörn för 
2019 och ett fåtal andra kunder har valt att avsluta ett 
enstaka samarbete.

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

HÅLLBARHET 
Hållbarhet
I maj gick vi igenom den externa revisionen av vårt  
miljöledningssystem enligt den nationella standarden 
Svensk Miljöbas, som är baserad på ISO 14001. Därmed 
förlängdes vårt miljödiplom ytterligare ett år, som vi har 
haft sedan 2011. Miljödiplomet är ett bevis på att HSB 
Södertörn arbetar systematiskt för att minska miljö-
påverkan från verksamheten. Vi arbetar dessutom aktivt 
för att hjälpa medlemmar och kunder att minska miljö-
påverkan från sina fastigheter. 

Under året har energikartläggningar och energi-
deklarationer av två av våra hyresfastigheter genomförts 
som ett led i att hitta ytterligare åtgärder för att minska 
påverkan på vår yttre miljö.

Kvalitet
Tidigare år, 2016 och 2017, genomfördes ett stort 
arbete med att kartlägga verksamhetens samtliga  
processer. Stora delar av medarbetarna involverades i 
workshops för att visualisera HSB Södertörns lednings-, 
huvud- och stödprocesser. Processkartan visualiserar 
hur våra intressenters behov av bostäder och förvalt-
ningstjänster ska tillgodoses och bli till medlemsnytta 
och nöjda kunder. Detta sker genom huvudprocesserna 
att skapa bostäder, hantera och utveckla medlemskap 
samt förvalta och utveckla egna och kunders fastig-
heter. Totalt kartlades ungefär 200 processer vilket  
har gett oss en fantastisk överblick över verksamheten, 
och inte minst en inblick i allt som medarbetarna på 
HSB Södertörn gör för att uppnå medlemsnytta och 
nöjda kunder.

Under 2018 påbörjades arbetet med att dra nytta 
av kartläggningen i utvecklings- och förbättringsarbetet. 
Det skedde genom att arbeta fokuserat med två pilot-
processer, där en av de utvalda processerna är en av 
våra största och mest komplicerade processer – nämligen 
flödet från försäljning till stabil leverans. Pilotprojektet 
visade både att arbetssättet fungerade som förväntat 
samt att behovet är stort av att ha struktur kring för-
bättringsarbetet.

Under året innebar också flytten av huvudkontoret 
till nya lokaler en översyn och fortsatt utveckling av 
våra processer kring egna lokaler. Även vårt arbetssätt 
kring verksamhetsutveckling genom projekt omforma-
des och implementerades i slutet av året. 

Försäljning av bolag 
Ingen försäljning har skett under året.
 
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
NYPRODUKTION 

   Brf Visby Ängar: inflyttning av resterande etapp 
under augusti 2019

  Brf Visby Gärde: inflyttning 2020.
  Planarbete Sändaren i Trångsund klart under 2020
   Planarbete Fabriken 14, Storängen Huddinge  
klart under 2020.

Marknadsläget i Stockholms län är mycket svagt. I 
Huddinge kommun fortsätter utvecklingen av Storängen 
och i området har HSB ytterligare exploateringsfastig-
heter. Vidare är det Spårväg Syd som starkt kan bidra 
till bostadsutvecklingen i Huddinge kommun och ge 
framtida kommunala projekt och planerna kommer 
förtydligas under 2020. 

Vi fortsätter samarbetet med både våra kommun-
politiker och de kommunala bolagen inom vårt verk-
samhetsområde för att fortsätta vara en stabil partner  
i samhällsutvecklingen.
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HYRESFASTIGHETER 
Under 2019 fortsätter utvecklingen av HSB som bostads-
aktör på Gotland. 

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

MARKNAD
Medlemmar 
Under 2019 lanseras Mitt HSB. Ett välbehövligt lyft av 
det så kallade inloggade läget där kunder och med-
lemmar når våra digitala tjänster. Mitt HSB ersätter 
Portalen och erbjuder både kunder och medlemmar 
nya och utvecklade tjänster såväl som en utvecklad 
navigation. Sammantaget kommer både kunder och 
medlemmar att snabbare och enklare kunna uträtta 
ännu fler tjänster via dator och mobil. Exempel på nya 
tjänster och funktioner är en direkt kanal för styrelsen 
att kommunicera med sina medlemmar, en ekonomisk 
översikt och ständigt uppdaterad information om  
föreningens kassaflöde. I och med lanseringen av  
Mitt HSB har HSB också den gemensamma plattform 
som krävs för en fortsatt snabb digital utveckling. För 
oss innebär också Mitt HSB nya möjligheter att kom-
municera med såväl våra kunder som våra enskilda 
medlemmar. 

Under 2018 har stora ansträngningar gjorts för att 
öka intresset för nyproduktionen i Stockholmsområdet. 
Ett arbete som HSB Södertörn följt och stöttat. Det 
bärande argumentet i kommunikationen är även fort-
sättningsvis den tryggheten det innebär att vara kund 
hos HSB och HSB Södertörn. Argument som vi sett 
varit framgångsrika på Gotland. 

I samband med aviseringen av medlemsavgiften  
till medlemsgruppen i februari tipsar vi om fördelarna 
med vårt medlemskap och passar också på att lyfta våra 
juristtjänster samt vårt bosparande som vi ser är skäl 
att fortsätta vara medlem. 

Kunder 
Under 2019 fortsätter omställningen och anpassning 
mot smarta och digitala hjälpmedel, samtidigt som  
tillväxt inom förvaltningsaffären är i fokus. Kunderna 
kommer att märka förflyttningen genom fortsatt  
kompetenssatsning på våra medarbetare, effektivare 
arbetssätt samt även genom:
   HSB Portalen byts ut mot Mitt HSB, ett modernt 
och användarvänligt gränssnitt.

   Förvaltningsverksamhet kommer att startas upp  
på Gotland.

   Ökad tillgänglighet för kunder digitalt och via  
telefon genom specialisering i kundmottagande.

   HSB Södertörn kommer erbjuda samtliga kunder 
avtalsgenomgångar för att stämma av förväntningar 
på vad det är som ska levereras i varje enskilt  
uppdrag.

   Snabbare utveckling av digitala tjänster.

I HSB Södertörns mål för 2019 har vi en uttalad strävan 
efter en ökad tillväxt av nya och utökade förvaltnings-
samarbeten. Inför 2019 finns en kundbearbetnings- 
plan innehållande potentiella HSB Södertörnkunder 
samt befintliga samarbeten som bör utökas eftersom 
man ser att HSB Södertörns förvaltningsupplägg skulle 
gynna kunden. 

HÅLLBARHET 
Hållbarhet
Vi kommer att fortsätta arbeta för en minskad miljö-
påverkan från både egna fastigheter, lokaler och våra 
kunders fastigheter. Utvecklingen följs genom klimat-
beräkningar för HSB Södertörn och de bostadsrätts-
föreningar som är anslutna till klimatavtal, liksom 
genom våra miljörelaterade nyckeltal. Energikartlägg-
ningar och energideklarationer av våra hyresfastigheter 
kommer att fortgå under 2019, vilket ger ett gott 
underlag att hitta vilka investeringsåtgärder som ger 
bäst utfall i form av energibesparingar.

Kvalitet
Vi fortsätter det ständiga förbättringsarbetet kring våra 
processer för att kunna bli ännu bättre 2019. Ambitio-
nen är att implementera ett strukturerat och systema-
tiskt arbetssätt för att både förvalta och utveckla våra 
processer.

STYRDOKUMENT INOM HSB 
Vid Riksförbundets årsstämma 2017 antogs en upp-
datering av styrdokumentet HSB Kompass. Genom 
uppdateringarna förtydligades och målsattes HSBs 
gemensamma arbete med och i hållbarhetsfrågor.  
Styrdokumenten gäller från 2016 och redovisas nedan. 
Den uppdaterade HSB Kompass gäller från 2018. 

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 
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KONCERNEN
MODER- 

FÖRENINGEN

Belopp vid årets ingång 239 931 222 208

Vinstdisposition 0 0

Obeskattade reserver förändring -153 0

Andelskapital ökning/minskning 397 397

Årets resultat 3 420 13 806

Eget kapital vid årets utgång 243 595 236 411

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.

I samband med lanseringen av Mitt HSB kommer 
mallarna för HSB kod att flyttas över till det nya inlog-
gade läget. 

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

HSBs kompass innehåller vårt gemensamma  
erbjudande till medlemmarna och sätter fokus på  
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 över-
gripande nyckeltal som underlättar för HSB-förening-
arna 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 med-
lemmar 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, 
kommunikationen blir kostnadseffektiv och under-
stödjer HSBs övergripande vision att vara den aktör  
i landet som har det bästa anseendet när det gäller 
boendet.

HSB Riksförbund ansvarar för uppdateringen av 
varumärkesriktlinjerna. Eventuellt kommer ett sådant 
arbete att påbörjas under 2019.

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 2018-12-31 (tkr):
Avistamedel 440 678
Bunden inlåning 60 775

 501 453

80 %  401 162

Avistamedel, kassa och bank 127 121
Finansiella instrument, marknadsvärde 248 547
Outnyttjat kreditlöfte hos Swedbank:
Ladan 2 46 000
Slätten 3 50 000

 471 669

Belåningsutrymme av egna lägenheter  
och obelånade fastigheter  199 514 

 671 183

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

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

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

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL



 HSB SÖDERTÖRN – ÅRSREDOVISNING 2018 | 19

20182017201620152014 20182017201620152014

20182017201620152014

% %

Tusental

0

10

20

30

40

50

0

12

24

36

48

60

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

Lönsamhet Koncernen Soliditet Koncernen

Eget kapital Koncernen

Tusental

Resultat före skatt Koncernen 58 196

20182017201620152014

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING ÅRET 2014– 2018, tkr

Moderföreningen 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat före skatt 11 659 8 502 11 756 55 752* 14 034

Nettoomsättning 95 590 100 017 103 969 108 615 115 735

Balansomslutning 584 521 650 582 733 068 827 664 888 406

Eget kapital 146 135 154 879 166 840 222 208 236 411

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 51,15% 53,86% 51,17% 56,95% 61,29%

Soliditet, inkl. brf:s inlåning 25,19% 23,97% 22,91% 27,04% 26,68%

Koncernen 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat före skatt 10 851 11 018 10 406 58 196* 3 632

Nettoomsättning 110 944 115 059 124 890 131 604 139 046

Balansomslutning 586 131 652 475 745 145 852 613 898 984

Eget kapital 157 334 169 367 180 874 239 931 243 595

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 54,35% 58,11% 53,16% 57,60% 61,30%

Soliditet, inkl. brf:s inlåning 26,84% 25,96% 24,27% 28,14% 27,10%

*efter återbäring

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

VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel (tkr): 

Balanserat resultat 199 877 
Årets resultat  13 806 

 213 683

Styrelsen och verkställande direktören  
föreslår att vinstmedlen disponeras så att;

Till reservfonden avsätts 0 
I ny räkning överförs 213 683

 213 683

Resultat före skatt/nettoomsättning  Inklusive avräkning  Exklusive avräkning

Visar förändringen av eget kapital mellan åren.
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RESULTATRÄKNINGAR
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr Not 2018 2017 2018 2017

Nettoomsättning 2 139 046 131 604 115 735 108 615

Kostnad för sålda tjänster  -117 695 -102 532 -113 519 -99 807

Fastighetskostnader  -13 856 -15 535 -3 249 -3 021

Bruttoresultat  7 495 13 537 -1 034 5 787

Administrativa och försäljningskostnader -19 502 -17 503 -18 811 -17 069

Övriga rörelseintäkter 1 761 692 1 642 537

Rörelseresultat 3,4 -10 247 -3 274 -18 203 -10 745

Resultat fr finansiella anläggningstillgångar 5 14 657 55 996  27 316  55 996 

Ränteintäkter och liknande res.poster 6 377 6 540 376 6 539

Räntekostnader och liknande res.poster 7 -1 343 -1 432 -1 342 -1 430

Resultat efter finansiella poster 3 445 57 829 8 148 50 360

Erhållna koncernbidrag 8 – –  5 699  5 026 

Återföring periodiseringsfond  187  367  187  367 

Resultat före skatt 3 632 58 196 14 034 55 752

Övriga skatter 9 -212 -455 -227 -389

ÅRETS RESULTAT 10 3 420 57 741 13 806 55 364

Inlösen av aktier HSB Projektpartner mot  
medlemsinsatser i HSB Riksförbund 37 144 37 144

Resultat före inlösen 3 420 20 597 13 806 18 220
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BALANSRÄKNINGAR
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 11

Immateriella anläggningstillgångar 2 052 2 637 2 052 2 637

2 052 2 637 2 052 2 637

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12  338 997  343 803  77 877  77 773 

Maskiner och inventarier 13  6 157  5 766  6 157  5 766 

Pågående nyanläggningar 1 063 2 635  525  2 357 

346 217 352 204 84 559 85 897

Finansiella anläggningstillgångar 14

Andelar i koncernföretag – –  42 319  42 319 

Fordringar koncernföretag – – 158 302 158 302 

Andra långfristiga Värdepappersinnehav  130 511  129 131  130 510  129 130 

Andra långfristiga fordringar 14 566 14 880 1 518 1 563

145 077 144 011 332 649 331 313

Summa anläggningstillgångar 493 346 498 852 419 260 419 847

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 

Pågående arbete för annans räkning – 13 103 – 13 103

0 13 103 0 13 103

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 22 704 24 175 22 668 24 741

Avräkning förvaltade företag  176  215  176  215 

Fordran koncernföretag – – 67 744 57 908

Skattefordringar 1 472 1 460 – –

Övriga fordringar  2 705  2 102  1 145  304 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 2 422 2 138 1 937 1 661

Kortfristiga placeringar 242 985 232 565 242 985 232 565

Kassa och bank 133 174 78 003 132 491 77 322

405 638 340 658 469 146 394 715

Summa omsättningstillgångar 405 638 353 760 469 146 407 818

Summa tillgångar 898 984 852 613 888 406 827 665
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KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 16

Bundet eget kapital

Andelskapital 12 066 11 669 12 066 11 669

Reservfond – – 10 662 7 894

Bundna reserver  11 334  8 720 – –

23 400 20 389 22 728 19 563

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 216 775 161 802 199 877 147 281

Årets resultat 3 420 57 741 13 806 55 364

220 195 219 543 213 683 202 645

Summa eget kapital 243 595 239 931 236 411 222 208

OBESKATTADE RESERVER 17 – – 821 1 008

AVSÄTTNINGAR 18 18 372 20 750 2 581 2 414

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 19 10 000 10 000 10 000 10 000 

 10 000 10 000 10 000 10 000 

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut  77 607  78 506  77 607  78 506 

Förskottsbetalda hyror  2 855  3 247  678  707 

Leverantörsskulder  8 632  10 779  7 429  8 821 

Skulder koncernföretag – – – –

Avräkning förvaltade företag 20 501 628 436 083 501 628 436 083 

Avräkning dotterbolag – –  15 357  30 048 

Skatteskulder  328  75  328  1 

Övriga skulder  5 282  7 031  5 012  6 726 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21  30 685  46 211  30 554  31 144 

Summa kortfristiga skulder 627 017 581 931 638 593 592 035

Summa eget kapital och skulder 898 984 852 613 888 406 827 665

BALANSRÄKNINGAR
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr 2018 2017 2018 2017

Löpande verksamheten   

Rörelseresultat -10 247 -3 274 -18 203 -10 745

Övriga finansiella intäkter 15 034 62 536 27 692 62 535

Övriga finansiella kostnader -1 343 -1 432 -1 342 -1 430

Erhållna koncernbidrag – – 5 699 5 026

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 10 418 8 782 6 394 6 003

Överlåtelse aktier till medlemsinsatser i Riksförbundet  -3 376 -37 145 -3 376 -37 145

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av pågående arbeten 13 103 20 13 103 20

Förändring av hyres- och kundfordringar 1 471 -16 524 -12 598 -16 811

Förändringar av övriga omsättningstillgångar -900 -594 3 717 -16 067

Förändring av leverantörsskulder -2 147 -602 -1 392 2 760

Förändring av övriga rörelseskulder -17 474 7 314 -16 757 6 232

Kassaflöde från den löpande verksamheten 4 539 19 081 2 937 378

Investeringsverksamheten

Investesteringar i immateriella och materiella ansläggningstillgångar -6 384 -23 000 -4 783 -4 297

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  311  496  311  496 

Investeringar i finansiella anläggningstillg. exkl andra långfristiga värdepapper – – – –

Förändringar i andra långfristiga värdepappersinnehav -12 959 36 -12 959 36

Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 032 -22 468 -17 431 -3 765

Finansieringsverksamheten

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar 65 585 31 139 65 585 31 139

Förändring av andelskapitalet  397  4  397  4 

Ökning/minskning av lån -899 -959 -899 -959

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 65 083 30 184 65 083 30 184

Årets kassaflöde 50 590 26 797 50 589 26 797

 

Likvida medel vid årets ingång 325 568 298 771 324 887 298 090

Likvida medel vid årets slut 376 159 325 568 375 477 324 887

I likvida medel vid årets utgång, ingår:

Kassa och bank 133 173 78 003 132 491 77 322

Kortfristiga placeringar 242 985 232 565 242 985 232 565

Långfristiga placeringar 0 15 000 0 15 000



 HSB SÖDERTÖRN – ÅRSREDOVISNING 2018 | 25

NOTER 
MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
(BELOPP I TKR DÄR EJ ANNAT ANGES)

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

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

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

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

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

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

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

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Fordringar 
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell 
nedskrivning.

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

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

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

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

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

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

Moderföretag
Del av moderföretagets redovisade nettoomsättning avser hyresintäkter. 
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför 
så att endast den del av hyrorna som löper på perioden redovisas som 
intäkter. Resterande del av nettoomsättningen avser intäkter från förvalt- 
ningstjänster samt medlemsavgifter. Intäkterna faktureras både som för- 
skott och i efterskott och periodisering av intäkter sker därför så att endast 
den del av intäktera som löp er på perioden redovisas som intäkter.
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Medelantalet anställda

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018 2017 2018 2017

Totalt antal anställda 97 92 90 92
Varav män 50 44 46 44

Sjukfrånvaro Moderföreningen 

MODERFÖRENINGEN

2018 2017

Korttidsfrånvaro 2,12% 1,57%

Långtidsfrånvaro 2,80% 1,44%

4,92% 3,01%

Kvinnor 2,85% 3,10%

Män 2,07% 2,90%

29 år och yngre 0,18% 5,90%

30 – 49 år 2,51% 1,90%

Äldre än 50 år 2,23% 3,50%

Löner och ersättningar samt sociala kostnader

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018 2017 2018 2017

Löner och ersättningar
Styrelse och VD  2 935  2 507  2 935  2 507 

Övriga  46 641  41 550  46 641  41 550 

Sociala avgifter
Styrelse och VD  806  792  806  792 

Övriga  13 546  13 074  13 546  13 074 

Varav pensionskostnader
Styrelse och VD  418  91  418  91 

Övriga  5 841  5 423  5 841  5 423 

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

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

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

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

I koncernen ingår förutom moderföretaget:
Det helägda dotterbolaget Erax Service AB org.nr. 556434-7978. 
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och därmed 
förenlig verksamhet.

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

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

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

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

Den 1 april 2016 förvärvades Visbyvägen AB org nr 559031-2632. 
Fastighets AB Båset org nr 556493-6416 innehåller 77 hyresrätter  
i Hemse och Roma på Gotland. Bolaget ägs av Visbyvägen AB.  
Skörden AB org nr 556333-0983 innehåller 16 hyresrätter i Katt-
hammarsvik på Gotland. Bolaget ägs av Visbyvägen AB. Länstrio AB  
org nr 556384-8984 innehåller 6 hyresrätter i Visby på Gotland. 
Bolaget ägs av Visbyvägen AB. Blåanden AB org nr 556298-6595 
innehåller 6 hyresrätter och 4 lokaler i Hemse på Gotland. Bolaget ägs 
av Visbyvägen.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposi-
tion i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har 
påverkat företagets aktuella skatt. 

Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledningen 
och styrelse gör antagen om framtiden och andra viktiga källor till 
osäkerhet i uppskattningarna på balansdagen som innebär en etydande 

risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar 
och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har 
betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och 
andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. 
Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan 
för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte 
framgår tidligt från andra källor. Uppskattningar och bedömningar ses 
över årligen. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och 
skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräkning 
av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskatt-
ningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till 
skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder 
och motsvarande skattemässiga värden. Uppskattningar inkluderar även 
att skattelagar kommer att vara oförändrade samt att gällande regler 
för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras. Vid beräkning 
av uppskjuten skatt har skattesats 21,4% använts.
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NOT 2 NETTOOMSÄTTNING

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018 2017 2018 2017

Egna fastigheter  38 385  37 286  9 495  9 415 

Förvaltning administrativ  47 540  43 636  48 463  44 419 

Förvaltning skötsel  39 763  37 231  41 178  38 537 

Medlemsavgifter  7 366  7 521  7 366  7 518 

Övriga intäkter  5 992  5 931  9 233  8 726 

Nettoomsättning 139 046 131 604 115 735 108 615

NOT 3 AVSKRIVNINGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018 2017 2018 2017

Avskrivningar fördelas på:   

Kostnad för sålda tjänster -6 621 -7 140 -3 201 -5 102 

Administration och  
fösäljningskostnader -1 168 -1 260 -565 -900 

Summa -7 789 -8 401 -3 765 -6 003 

NOT 4  REVISIONSARVODE, BOREVISION AB  
OCH HERRLANDER REVISION AB

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018 2017 2018 2017

Revisionsuppdrag -285 -255 -285 -277 

Andra uppdrag –  – –  –

Summa -285 -255 -285 -277 

NOT 5   RESULTAT FRÅN FINANSIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018 2017 2018 2017

Utdelning aktier och andelar 
andra företag – – 14 058 – 

Vinst försäljning dotterföretag  1 399 – – –

Utdelning aktier och andelar 
andra företag 13 258 55 996 13 258 55 996 

Summa 14 657 55 996 27 316 55 996 

NOT 6  RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter -13 5 626 -14 5 626 

Föreningsavgäld 390 913 390 913 

Summa 377 6 540 376 6 539 

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018 2017 2018 2017

Räntekostnader -1 343 -1 432 -1 342 -1 430 

Summa -1 343 -1 432 -1 342 -1 430 

NOT 8  KONCERNBIDRAG

 MODERFÖRENINGEN

  2018 2017

Koncernbidrag     

Erax Service AB, 556434-7978  2 500  2 725 

Visbyvägen AB, 559031-2632  1 800  2 301 

Östliden i Tullinge Holding AB, 
556848-8364  658 –

Fagerlidsvägen Holding AB, 
556764-8299  741 –

Summa   5 699 5 026

NOT 9  SKATT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018 2017 2018 2017

Uppskjuten skatt -212 -455 -227 -389

Aktuell skatt – – – – 

Summa -212 -455 -227 -389

NOT 10  FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

 MODERFÖRENINGEN

  2018 2017

Till föreningsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel:    

Balanserat reultat 199 878 147 282

Årets resultat 13 806 55 364

   213 684 202 646

Avsätts till reservfond   – 2 768

Överförs i ny räkning   213 684 199 878

Summa   213 684 202 646

Förmåner till ledande befattningshavare
För VD i HSB Södertörn ek.för. gäller att vid anställningens upphörande 
på initiativ av företaget utgår 24 månaders avgångsersättning. 
Pensionsavsättning görs med 30 % av utgående 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.
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NOT 11  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 8 641 8 641 8 641 8 641

Nyanskaffningar – – – –

Årets försäljningar/utrangeringar – – – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 641 8 641 8 641 8 641

Ingående avskrivningar -6 004 -3 114 -6 004 -3 114

Årets avskrivningar -585 -2 890 -585 -2 890

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 589 -6 004 -6 589 -6 004

Utgående planenligt restvärde 2 052 2 637 2 052 2 637

NOT 12  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 304 363 247 267 80 751 80 751

Nyanskaffning  1 832  59 445  880 –

Årets försäljningar/utrangeringar -42 -2 349 – –

Mark

Ingående anskaffningsvärde 75 786 75 786 8 204 8 204

Nyanskaffning – – – –

Årets försäljningar/utrangeringar – – – –

Förbättring på fastighet

Ingående anskaffningsvärde 12 993 12 993 9 532 9 532

Nyanskaffning  850 –  600 –

Årets försäljningar/utrangeringar -594 – -594 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 395 188 393 142 99 373 98 487

Ingående avskrivningar -49 340 -47 609 -20 714 -19 338

Ack avskrivningar nyanskaffade bolag – – – –

Återföring avskrivn. försälj./utrangering  635  2 349  594 –

Årets avskrivningar byggnader -7 044 -3 645 -1 109 -1 114

Årets avskrivningar övrigt -442 -435 -267 -261

Utgående ackumulerade avskrivningar -56 191 -49 340 -21 496 -20 714

Utgående planenligt restvärde 338 997 343 803 77 877 77 773

Fastigheter i moderföreningen
En värdering har gjorts av de egna fastigheterna i 
moderbolaget av en extern värderingsman i februari 
2019. Värdeindikationen visar ett bedömt marknads-
värde om 166 mkr.    
    
Slätten 3, Botkyrka Kommun
Polstjärnan 1, Botkyrka Kommun
Kronan 3, Nynäshamn Kommun
Fyren 30, Nynäshamn Kommun

MODERFÖRENINGEN

2018 2017

Taxeringsvärde byggnader 61 913 61 913

Taxeringsvärde mark 16 069 16 069

Fastigheter i koncernen 
Marknadsvärdet på fastighetern i koncernen har i februari 2019 värderats av extern 
värderingsman. Värdeindikationen visar ett bedömt marknadsvärde för samtliga 
fastigheter i dotterbolagen om 416,5 mkr     
  

Fastigheter i dotterbolag

Huddinge kommun:
Forellen 6
Ladan 2
Traktorn 1

DOTTERFÖRETAG

2018 2017

Taxeringsvärde byggnader 132 116 128 642

Taxeringsvärde mark 54 145 53 740

Gotlands kommun:
Hemse Flugsnapparen 1
Hemse Kajan 11
Hemse Vakteln 1 
Roma Kloster 1:20
Östergarn Ganne 1:25
Visby Berget 18
Hemse Anden 11
Hemse Anden 12
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NOT 13  MASKINER OCH INVENTARIER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 18 250 16 793 18 250 16 793

Nyanskaffningar 2 844 2 337 2 844 2 337

Årets försäljningar/utrangeringar -1 345 -880 -1 345 -880

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 749 18 250 19 749 18 250

Ingående avskrivningar -12 484 -11 262 -12 484 -11 262

Återföring avskrivning försäljning/utrangering 766 518 766 518

Årets avskrivningar -1 874 -1 740 -1 874 -1 740

Utgående ackumulerade avskrivningar -13 592 -12 484 -13 592 -12 483

Utgående planenligt restvärde 6 157 5 766 6 157 5 766

NOT 14  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MODERFÖRENINGEN

2018-12-31 2017-12-31

Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde 42 319 350

Årets anskaffning –  41 969 

Utgående anskaffningsvärde 42 319 42 319

Andelar i intresseföretag

Fordringar koncernföretag

ERAX Service AB, 556434-7978 130 593  130 593 

Visbyvägen AB, 559031-2632 27 709  27 709 

158 302 158 302
Andra långfristiga  
värdepappersinnehav

HSB Riksförbund 60 616 57 240

Bostadsrätter i Brf Paradisbacken 6 085 6 085

HSB Bostad AB 63 766 50 762

Olika mindre andelsinnehav 43 43

130 510 114 130

Långfristiga placeringar 0 15 000

Andra långfristiga fordringar 1 518 1 563

Summa 332 649 331 313

Företag Org. Nummer
Antal  

andelar
Kapital- 
andel %

Bokfört  
värde

Eget  
kapital Resultat

Erax Service AB 556434-7978 20 100 200 677 0

Fagerlidsvägen Holding AB 556764-8299 1 000 100 100 8 597 0

Östliden i Tullinge Holding AB 556848-8364 500 100 50 5 618 0

Visbyvägen AB 559031-2632 50 000 100 41 969 49 -1

Fastighets AB Forelltorget 2 556642-3793 1 000 100  – 2 398  96 

Fastighets AB Sågstuvägen 4 556642-4197 1 000 100  – 10 786  2 969 

Fastighets AB Båset 556493-6416 1 000 100  – 838  101 

Skörden AB 556333-0983 1 000 100  – 256  165 

Länstrio AB 556384-8984 1 500 100  – 513 -7

Blåanden AB 556298-6595 1 000 100  – 612  149 

42 319
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NOT 15  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Hyresutgifter 901 490 893 490

Försäkringspremier 458 325 356 225

Kabel-TV 89 89 52 51

Inkomsträntor  66 –  66 –

Övrigt 908 1 234 571 895

Summa 2 422 2 138 1 937 1 661

NOT 16  EGET KAPITAL

BUNDET KAPITAL FRITT KAPITAL

Koncernen Andelskapital
Bundna 

reserver
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 11 669 8 720 161 802 57 741 239 931

Vinstdisposition  2 768 54 973 -57 741 0

Obeskattade reserver förändring -153 -153

Andelskapital, ökning/minskning under året 379 397

Årets resultat 3 420 3 420

Belopp vid årets utgång 12 066 11 335 216 775 3 420 243 595

BUNDET KAPITAL FRITT KAPITAL

Moderföreningen Andelskapital
Reserv- 

fond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 11 669 7 894 147 281 55 364 222 208

Vinstdisposition 2 768 52 596 -55 364 –

Andelskapital, ökning/minskning under året 397 397

Årets resultat 13 806 13 806

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

NOT 17  OBESKATTADE RESERVER

MODERFÖRENINGEN

  2018-12-31 2017-12-31

Periodiseringsfond     

Ingående balans   1 008 1 375

Återfört   -187 -367

Summa   821 1 008

NOT 18  AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Garantiåtaganden – 60 – 60

Latent skatteskuld 28 880 29 134 2 581 2 354

Ack avskrivningar koncernen -10 656 -8 626 – –

Obeskattade reserver 148 182 – –

Summa 18 372 20 750 2 581 2 414
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NOT 19  SKULDER TILL KREDITINSTITUT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Swedbank 76 238 77 013 76 238 77 013

Stadshypotek 11 369 11 493 11 369 11 493

87 607 88 506 87 607 88 506

Varav kortfristig del -77 607 -78 506 -77 607 -78 506

Summa 10 000 10 000 10 000 10 000

Om fem år beräknas skulder till kreditinstitut uppgå till 83 110 tkr.

Ställda säkerheter

Uttagna pantbrev varav:
Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut 150 774 150 774 150 774 150 774

Eget förvar 104 206 104 206 104 206 104 206

       

NOT 20  AVRÄKNING FÖRVALTADE FÖRETAG

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Avräkningsskulder förvaltade företag 440 853 364 408 440 853 364 408

Inlåning förvaltade företag 60 775 71 675 60 775 71 675

Summa 501 628 436 083 501 628 436 083

NOT 21  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Semesterlöner 5 672 4 955 5 672 4 955

Sociala avgifter 3 097 2 632 3 097 2 632

Räntekostnader 86 109 86 109

Beräknat arbete för revision 190 170 190 170

IT-kostnader 463 491 463 491

Förskottsfakturerade avtalsintäkter 15 285 14 298 15 285 14 298

Övrigt 5 891 23 556 5 759 8 489

Summa 30 685 46 211 30 554 31 144

NOT 22  EVENTUALFÖRPLIKTELSER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Ansvarsförbindelser 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

2 % av pensionsskuld hos Folksam 1 032 971 1 032 971

Säkerhet för inbetalade insatser med garanti hos Länstyrelsen 6 030 8 840 6 030 8 840

Fastigo, (Fastighets. arbetsgivarorg.) 855 827 855 824

Summa 7 917 10 638 7 917 10 635
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Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens
allmänna råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat 
samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen 
står inför.

STYRELSENS UNDERSKRIFTER

Liselotte Herrlander
Auktoriserad revisor

Av föreningen vald revisor

Erik Davidsson
BoRevision i Sverige AB

Stockholm den 26 mars 2019

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 26 mars 2019.

Jonte Söderström  
Ordförande

Staffan Paulusson Per Kregert Kristin Ritter

Semina Mujkanovic Inger Andersson Marie Sandqvist

Ulf Tapper
Verkställande direktör

Martina Styffe Benny Hejdenberg 
Unionen

Leif Aura 
Fastighetsanställda
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen för HSB Södertörn ek för för  
år 2018. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 
14 – 32 i den tryckta versionen av detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 
den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningen och koncernredovisningens övriga delar.

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

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

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

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

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

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

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet.

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

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

Till föreningsstämman i HSB Södertörn ekonomisk förening, organisationsnummer 769601-3775
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REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.

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

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

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slut-

satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och  
koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på  
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla  
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi  
identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR,  
ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR

UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för HSB 
Södertörn ek för för år 2018 samt av förslaget till dis-
positioner beträffande föreningens vinst eller förlust.

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

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

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

Auktoriserad revisor  
Av föreningen vald revisor

  

Erik Davidsson

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund förordnad revisor

Producerad av HSB Södertörn 2019

Grafisk form: Lotta Klöverbäck

Foto: HSBs bildbank

Tryck: Strömberg Distribution

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

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

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

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

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

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

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

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispo-
sitioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.

Stockholm den 26 mars 2019
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