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EN RESA MED 
TYDLIGA MÅL
MIN FRÄMSTA UPPGIFT som vd för HSB Norra Stor-Stock-
holm är att se till att den inriktning och de mål styrelsen 
lagt fast uppnås. Det kan ingen klara på egen hand, utan 
det måste göras tillsammans. Det är därför ingen tillfällig-
het att målbilden för vårt förändringsarbete kan sam-
manfattas i denna mening: År 2022 har vi branschens mest 
engagerade medarbetare och tillsammans skapar vi en proaktiv, 
trygg och lönsam leverans. 

I DEN HÄR ÅRSREDOVISNINGEN kan du läsa om vår 
Förändringsresa som inleddes 2019, där ett omfattande 
kartläggnings- och analysarbete gett oss skarpa förslag 
som nu omsätts i nya arbetssätt, främst i förvaltningsverk-
samheten.

Vidare berättar vi om den gemensamma digitaliserings-
satsningen inom HSB och speglar läget inom nyproduk-
tion och bostadspolitik. Dessutom redovisar vi – förutom 
löpande verksamhet inom våra affärsområden – insatser 
inom bland annat hållbarhetsarbete i bostadsrättsfören-
ingar, värdegrundsprojekt i skolor och, naturligtvis, för-
valtningsberättelsen med den ekonomiska redovisningen 
för 2019.

EN FRÅGA SOM JAG FÅTT är om allt förändringsarbete 
innebär att vi i HSB Norra Stor-Stockholm varit helt 
fel ute tidigare. Det är inte min bild. Det är i hög grad 
omvärlden som förändrats. Ett drömläge är så klart att 
kunna förutse utvecklingen och ligga steget före, inte rea-
gera i efterhand. Så är det inte alltid, varken hos oss eller 
andra. Kompetenta och engagerade medarbetare, nöjda 
medlemmar och kunder, ger oss ändå goda förutsättning-
ar att lyckas i vårt förändringsarbete. För vår långsiktiga 
överlevnad är det nödvändigt att vi lyckas!

DEN VERKSAMHETSPLAN styrelsen lagt fast för 2020 och 
framåt innehåller en rad ambitiösa mål. Jag ser ingen 
motsättning att ena stunden prata om effektivitet och  
lönsamhet och i nästa stund om samhällsansvar och 
kooperativ idégrund. För mig är det två ben på samma 
kropp. Båda benen behövs för 
att vi ska röra oss framåt.

Catherina Fored, Vd 
HSB Norra Stor-Stockholm
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FÖRENINGSFAKTAFÖRENINGSFAKTA

HSBs VÄRDEGRUND ETHOS  
VÄGLEDER I VARDAGEN

Engagemang
Trygghet

Hållbarhet
Omtanke

Samverkan

■■ Är en del av Sveriges största 
bostadskooperativa organisation. 
HSB bildades 1923 och har sedan 
dess över hela landet verkat för att 
det goda boendet ska bli en möjlig-
het för alla.

■■ Verkar i ett av landets mest 
dynamiska områden, med en stark 
lokal förankring i kommunerna 
Järfälla, Sigtuna, Sollentuna,  
Upplands Väsby och Upplands-Bro.

■■ Har drygt 27 700 medlemmar. 
Vi har lång erfarenhet av bostads-
byggande och förvaltning av fastig-
heter, med förvaltningsuppdrag i 
127 bostadsrättsföreningar.

Läs mer om oss på www.hsb.se

HSB NORRA  
STOR-STOCKHOLM:

■■ DIGITALISERINGSSATSNING
En gemensam nationell digitaliseringssatsning 
under ledning av HSB Affärsstöd inleddes. Den 
innefattar bland annat IT- och affärssystem för 
administration, ekonomi, förvaltning av bostads-
rättsföreningar samt digitala tjänster för enskilda 
medlemmar. Digitaliseringssatsningen fortsätter 
2020. 

■■ MEDLEM OCH KUNDSERVICE
Ett nytt Medlem och Kundservice inrättades, 
för ökad tillgänglighet och mer effektiv ärende-
hantering.

■■ UPPSKATTAD STYRELSEKONFERENS
Ett hundratal personer från bostadsrättsförening-
arnas styrelser deltog på en tvådagars konferens 
med föreläsningar, panelsamtal och gemenskap.

■■ FÖRÄNDRINGSRESA
Efter ett omfattande analysarbete 
inleddes HSB Norra Stor-Stock-
holms Förändringsresa, som 
främst fokuserar på att forma en 
förvaltningsverksamhet som kom-
binerar hög kvalitet, kundnöjdhet 
och långsiktig ekonomisk hållbar-
het. Förändringsresan berör alla 
medarbetare.

■■ FLER MEDLEMMAR
Antalet medlemmar i HSB Norra 
Stor-Stockholm ökade något, 
till 27 724 medlemmar.

■■ FORTSATT KÄRVT FÖR NYPRODUKTION
Nyproduktionstakten av bostäder var fortsatt låg. 
Tre projekt pågick 2019. HSB Brf Trim i Kallhäll, 
med 56 lägenheter, byggstartade i september. 

■■ OPINIONSARBETE FÖR FÖRÄNDRAD 
BOSTADSPOLITIK
HSB intensifierade opinionsarbetet för en föränd-
rad bostadspolitik. Fokus är framför allt de kre-
ditrestriktioner och amorteringskrav som gör det 
svårt, främst för unga, att efterfråga bostäder.

■■ SATSNING PÅ BYGGPROJEKT
HSB Norra Stor-Stockholm utvecklade verksam-
heten med stöd till bostadsrättsföreningar som 
genomför större ombyggnader och renoveringar 
i sina fastigheter. Flera lyckade projekt genom-
fördes.

ÅRET I 
KORTHET

UPPLANDS-BRO
UPPLANDS VÄSBY

JÄRFÄLLA

SOLLENTUNA

SIGTUNA
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FÖRENINGSFAKTAFÖRENINGSFAKTA

Övriga bostadsrätts-
föreningar i Upplands- 
Bro är organiserade 
till HSB Stockholm.

VI LÅTER VINSTEN  
GÅ TILLBAKA TILL  
BOENDET
■■ Vi bygger och säljer bostäder.

■■ Vi tillhandahåller kvalificerade förvaltnings- 
tjänster till bostadsrätts föreningar och 
andra fastighetsägare.

■■ Vi erbjuder medlemskap med attraktiva 
fördelar.

MEDLEMSFÖRENINGAR
Medlemmar i HSB Norra Stor-Stockholm med  
ett totalt lägenhetsbestånd på 14 995 lägenheter.

Järfälla
Allmogen
Aspnäs  
Beckasinen 
Boken  
Dalen  
Eken  
Emaljeraren
Enen
Engelbrektshöjden  
Fjället  
Fransborg  
Fågelsången
Gjutarmästaren  
Granen 
Högby 
Jakobsberg  
Kolarängen  
Kopparskölden 
Kvarnen
Kvarnstugan  
Källtorp  
Lilla Torget  
Mälarängen  
Norrby  
Nydal  
Orgona 
Pinjen

Pumpen  
Rondellen 
Rönnen 
Sagoängen  
Sture 
Svetsaren 
Tallen 
Trehöjden  
Trollberget 
Vattmyra  
Vålberga  
Västerby 
Västerby 2  
Vävstolen 
Wibbla Äng 
Ynglingen  
Östra Polhem

Sigtuna
Arenberga
Dragonen
Husaren
Stinsen 
Sätuna Torg
Aspen
Tallen
Granen
Björken

Boken
Enen
Rönnen
Syrenen
Tågmästaren
Ärlinghundra

Sollentuna
Alboda 
Annelund
Astrakan 
Bagarby  
Edsbacka  
Engelbrekt  
Hagen 
Härden 
Hästskon 
Kärrdal 
Nålen 
Rösjö Ängar 
Sjöberg 
Sjöhästen 
Solrosen  
Traversen 
Viden  
Vitlöken 
Vitmåran 
Ängstorp

Upplands Väsby
Apoteksskogen 
Bollstanäs 
Dragonen 
Hackspetten  
Herrgården  
Hjorten 
Odenslunda  
Optimus  
Prästgården  
Runby Backe  
Runby Höjd 
Smedby 
Terrassen 
Vilunda 
Violen 
Övre Runby 

Upplands-Bro
Kungsängen 
Norrhöjden 
Utsiktshöjden 

VI HAR FÖRVALTNINGSAVTAL MED

127
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

MOTSVARANDE

17 263
LÄGENHETER

I SIFFROR 
■■ HSB Norra Stor-Stockholm  
bildades 1947

■■ 99 anställda

■■ 27 724 medlemmar

■■ Har förvaltningsavtal med  
127 bostadsrättsföreningar 
motsvarande 17 263 lägenheter 
samt förvaltningsuppdrag för  
ytterligare ett tiotal andra kunder

■■ Har ett eget lägenhetsbestånd  
med 118 hyresrätter

■■ Medlemsverksamhet för 
boende och bosparande 
medlemmar

■■ Medlemsverksamhet för 
bostadsrättsföreningar

■■ Nyproduktion av bostäder 
bedrivs i HSB Bostad AB, 
ett företag som ägs gemen-
samt av HSB-föreningar  
i Stockholms län

■■ Gjutaren, Järfälla, 
60 lägenheter

■■ Margaretavägen, Järfälla, 
58 lägenheter

■■ HSB-kontoret, Järfälla

■■ HSB-kontoret, Märsta

■■ Förvaltning fastighet

■■ Fastighetsdrift och energi

■■ Ekonomisk förvaltning

■■ Medlem och Kundservice

FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

MEDLEMSVERKSAMHET

NYPRODUKTION

4 98

EGNA FASTIGHETER

VERKSAMHETSOMRÅDEN
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

SE BAKÅT – SIKTA FRAMÅT
”OM MAN VÄGRAR att se bakåt och inte vågar se framåt, då 
måste man se upp.” Tage Danielssons finurliga ordspråk 
från förra seklet är fortfarande giltigt. Att vara i rörelse, 
våga ompröva men inte glömma sin historia – det tror jag 
är en förutsättning för att nå framgång. Det är också vår 
hållning i HSB Norra Stor-Stockholm.

God ekonomi lägger grunden för vårt handlingsutrym-
me. Några nyckeltal från 2019 sammanfattar det ekono-
miska läget:
■■ Årets resultat är -1,3 mkr
■■ Omsättningen är 121,3 mkr
■■ Soliditeten är 34,4%
■■ Disponibla likvida medel, kortfristiga placeringar samt  

 omsättningsbara finansiella värdepapper är 415,6 mkr
■■ Eget kapital är 234,2 mkr
Ekonomin är stabil i HSB Norra Stor-Stockholm. Så 

vill vi att det ska fortsätta. Just därför måste vi också våga 
och vilja förnya oss. När intäkterna från nyproduktion av 
bostäder minskar, vilket skett på senare tid, måste vi se till 
att den ekonomiska bärkraften stärks inom andra delar 
av organisationen. Det gäller särskilt förvaltningsverksam-
heten, där vi nu ser en ökad konkurrens från nya aktörer.

Det är särskilt tre faktorer jag vill lyfta fram som präglat 
året 2019 och kommer att påverka oss framöver:

■■ FÖRÄNDRINGSRESAN

Förändringsresan är en stor satsning där vi, med ett 
gediget analysunderlag, tagit ut riktningen för fram-
tiden. Styrelsens verksamhetsplan anger tydliga mål. 
Utgångspunkten är våra medarbetares kompetens och 
utvecklingskraft. Alla deltar på resan. Redan nu börjar vi 
se resultatet i form av en mer effektiv, slimmad och ännu 
mer kund- och medlemsinriktad organisation.

■■ DIGITALISERING

Den stora digitaliseringssatsningen fortsätter tillsammans 
med HSB Affärsstöd. Det känns tryggt att HSB byggt upp 
egna resurser på detta område. Men att utveckla system 
är en sak, att använda dem i vardagen är en annan. Den 
digitala omställningen innebär förändringar för oss 
alla – anställa, förtroendevalda och medlemmar. Nya 
kompetenser krävs för att vi till fullo ska se möjligheter-
na och dra nytta av fördelarna med de system som nu 
byggs upp.

■■ OPINIONSARBETE – FÖR DET GODA BOENDET

Vi från HSB och andra i fastighetsbranschen har under 
2019 efterfrågat krafttag i bostadspolitiken för att få igång 
byggandet. Det råder stor bostadsbrist, särskilt på lägen-
heter som unga har möjlighet att efterfråga. Ett statligt 
ungdomslån, stimulans för bosparande och lättnader i 
amorteringsreglerna är några av de förslag vi fört fram. 
Vi behöver en politik som möjliggör, inte förhindrar, det 
goda boendet. 

VI LÅTER VINSTEN gå tillbaka till boendet. Så säger vi i 
HSB. Det är en tanke som jag är beredd att försvara alla 
dagar i veckan. Den vackra devisen förutsätter dock en 
sak: Att det finns någon vinst som kan gå tillbaka.

På en konkurrensutsatt marknad måste vi kunna prata 
effektivitet, lönsamhet och kundnytta. Ekonomisk hållbar-
het är en förutsättning för långsiktig överlevnad. Sam-
tidigt ska vi värna och utveckla det som är vår identitet 
– den kooperativa grundtanken, medlemsengagemanget, 
gemenskapen och den omtanke vi visar – både inom HSB 
och för vår omvärld. Kanske kan man sammanfatta det 
hela i de två orden idéburen lönsamhet.

Vi närmar oss nu 2023 och HSBs hundraårsjubileum. 
Genom historien har vi, med Tage Danielssons ord, visat 
att vi inte vägrat att se bakåt och vågat se framåt. Vi har 
varit trogna vår kooperativa idégrund, tanken att ett gott 
boende för alla är av avgörande betydelse för livskvalitet 
och gemenskap i samhället. Vi har också vågat se framåt. 
Exemplen är många genom historien, och nu gör vi det 
igen, genom vårt starka engagemang för ett hållbart och 
klimatsmart boende.

Det är många – styrelsekolleger, förtroendevalda i 
bostadsrättsföreningarna, medlemmar, medarbetare och 
många fler – som bidrar till HSB Norra Stor-Stockholms 
framgång. Jag tycker att vi kan rikta ett tack till varandra 
i vår strävan att förena med-
lemsnytta, samhällsnytta och 
lönsamhet – i vårt HSB.

Bo Kjellberg  
Ordförande  
HSB Norra Stor-Stockholm

         På en konkurrensutsatt marknad måste vi kunna 
prata effektivitet, lönsamhet och kundnytta. Ekonomisk  
hållbarhet är en förutsättning för långsiktig överlevnad.  
Samtidigt ska vi värna och utveckla det som är vår  
identitet – den kooperativa grundtanken, medlems- 
engagemanget, gemenskapen och den omtanke vi visar  
– både inom HSB och för vår omvärld.

”
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REVIS IONSBERÄTTELSE UTVECKLING

Det omfattande förändringsarbete som inleddes 2019 går under namnet Förändringsresan.  
Siktet är inställt på ett HSB Norra Stor-Stockholm som står starkt inför framtiden. Namnet Föränd-
ringsresan visar att det handlar om en varaktig förflyttning – att införa nya arbetssätt i vardagen.

Kartläggning och analys
Arbetet med Förändringsresan inleddes med ett omfat-
tande kartläggnings- och analysarbete som bland annat 
innefattade:
■■ Kundanalys genom intervjuer med kunder om deras  

 behov och vår förmåga att tillfredsställa dessa.
■■ Marknadsanalys av konkurrensläget och i vilken  

 riktning förvaltningsmarknaden utvecklas.
■■ Medarbetarintervjuer om kunders behov och förvänt- 

 ningar samt om ledarskap och arbetssituation i HSB. 
■■ Finansiell analys över intäkter och kostnader inom   

 olika delar av verksamheten. 

Nuläge
Arbetet resulterade i en nulägesanalys som bildat under-
lag för olika konkreta åtgärder. Några nyckelfaktorer i 
nulägesanalysen: 
■■ Vikande intäkter från nyproduktion och svag  

 lönsamhet i förvaltningsverksamheten innebär ett  
 riskabelt ekonomiskt läge.
■■ Ökad konkurrens inom förvaltningsverksamheten och  

 snabb utveckling av digitaliserade tjänster kräver nytän- 
 kande och breddad kompetens för säkrad lönsamhet.
■■ En relativt hög personalomsättning tar resurser i  

 anspråk och påverkar kontinuitet i kundrelationerna.
■■ Nulägesanalysen visade att HSBs kunder i förvaltnings- 

 verksamheten överlag är nöjda. Priset har visserligen  
 betydelse när bostadsrättsföreningar väljer förvaltare,  
 men kvalitet i tjänsterna och i leveransen är centralt.

Förändring
Analysarbetet har resulterat i en lång rad förbättringsför-
slag som nu utvecklas, testas och successivt införs i den 
löpande verksamheten. En central tanke i hela Föränd-
ringsresan är ökad samverkan och koordinering mellan 
olika avdelningar inom förvaltningsverksamheten. Att 
tänka hängrännor i stället för stuprör bidrar till samord-
nad effektivitet.

En annan konkret del i förändringsarbetet är att 
utveckla tydliga avtal och prismodeller inom förvaltnings-
verksamheten. Det underlättar relationerna och klargör 
för kunderna vad som ingår i de tjänster de köper och 
vad vi förväntas leverera.

Ytterligare en åtgärd är att förstärka förmågan att 
planera och leda större projekt i samråd med bostads-
rättsföreningarna. Många behöver stöd inför ombyggna-
tioner och renoveringar. Genom förstärkt kompetens och 
kapacitet på detta område, kopplat till gynnsamma avtal 
med underleverantörer, kan denna del av verksamheten 
bli till fördel både för HSB Norra Stor-Stockholm och de 
bostadsrättsföreningar som anlitar oss.

Ett starkare HSB
Det övergripande målet med hela Förändringsresan är att 
HSB Norra Stor-Stockholm ska fortsätta vara ett fram-
gångsrikt och lönsamt kooperativt företag – i en föränder-
lig värld.
■■ Hårdnande konkurrens om förvaltningskunderna   

 kräver en effektiv organisation och ett tydligt fokus av  
 leverans på tjänster som kunderna efterfrågar.
■■ Den digitala omställningen kommer att omstöpa stora  

 delar av förvaltningsverksamheten. Nya system måste  
 komma på plats och snabbt implementeras så att de gör  
 nytta i vardagen.
■■ Kompetensförsörjningen måste säkras.
■■ Nyproduktionen måste på sikt komma igång, och vi   

 ska ha en beredskap för byggande i de kommuner där  
 vi verkar.
■■ Arbetet för en långsiktig hållbar utveckling – ekolo-  

 giskt, socialt och ekonomiskt – lägger en grund för allt  
 vårt arbete, med stora utmaningar och möjligheter.

Förändringsresan berör alla medarbetare har alla har 
involverats. De allra flesta ser förändringsarbetet som  
något positivt, och deltar aktivt i arbetet. Det är kanske 
den tydligaste signalen om att resan kommer att nå sitt 
mål.

FÖRÄNDRINGSRESA PÅGÅR

VERKSAMHET 
I UTVECKLING 

2019 har HSB Norra Stor-Stockholm präglats av ett omfat-
tande utvecklingsarbete, med tydligt fokus på konkreta för-
bättringar i arbetsrutiner och utveckling av våra förvaltnings-
tjänster. Alla medarbetare berörs – och alla deltar i arbetet. 

■■ OK
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UTVECKLING UTVECKLING

FASADRENOVERING, STAMBYTE, NYTT TAK, nya hissar… 
Förr eller senare måste alla bostadsrättsföreningar ge-
nomföra större projekt i fastigheten. Det finns fallgropar 
på vägen. Brf Ulvsättra i Kallhäll valde att anlita HSB 
Norra Stor-Stockholm som projektledare när taken skulle 
bytas och byggas om. De nya taken blir bredare och högre 
på föreningens fyra fastigheter med 115 lägenheter.

– Det är svårt att göra en upphandling på rätt sätt. Vi i 
styrelsen har varken tid eller kompetens, och samarbetet 
med HSB har fungerat smidigt, säger Peter Aldenbro, 
ordförande i Brf Ulvsättra.

JÖRGEN FORSGREN PÅ HSB Norra Stor-Stockholm har 
hjälpt Brf Ulvsättra, och ett trettiotal andra bostadsrätts-
föreningar, med upphandlingar och projektledning – för 
både större och mindre projekt.

– Det handlar ofta om stora investeringar för föreningar-
na, så det gäller att göra rätt från början, säger han.

Peter Aldenbro har tidigare haft dåliga erfarenheter av 
konsulter.

– Det är lätt att missa saker som kan stå en dyrt i efter-
hand, säger han.

Det var också skälet till att de valde att anlita HSB för 
att projektleda takbytet, från början till slut. Det handlar 
bland annat om nya takstolar, isolering, ny ventilations- 
lösning och ett nytt tak förberett för solpaneler.

TOLERANSUTBILDNING 
– nu i Märsta
FÖR TOLERANS OCH mot främlingsfientlighet. Att arbeta 
med värdegrundsfrågor är viktigt, inte minst tillsammans 
med barn och ungdomar. Och särskilt i vår tid, när polari-
seringen i samhället tilltar och grundläggande humanistis-
ka värden hotas.

Sedan 2017 har HSB Norra Stor-Stockholm arbetat med 
Lika Olika-metoden och Mary Juusela kring dessa frågor.

Toleransutbildningar har genomförts på fem skolor i 
Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby. Hösten 2019 
hade turen kommit till Märsta. Lika Olika-metoden bygger 
på föreläsningar, workshops och samtal som involverar 
både elever och personal på skolorna.

BRF ULVSÄTTRA VALDE  HSB VID TAKBYTE
– Vi är nöjda och den hjälp vi fått av Jörgen har 

underlättat för oss i styrelsen, säger Peter Aldenbro.
Jörgen Forsgren på HSB anpassar sitt arbete till varje 

enskild bostadsrättsförenings behov, men ofta följer pro-
cessen ett likartat mönster, som kortfattat ser ut så här:
■■ Statusbesiktning och bedömning av vad  

 som behöver göras.
■■ En tydlig anbudsförfrågan till olika leverantörer.
■■ Granskning och utvärdering av anbuden.
■■ Val av entreprenör.
■■ Genomförande med kontinuerlig uppföljning  

 av hur arbetet fortskrider.
Kopplat till detta kan HSB bistå med ekonomiska 

kalkyler för projektet. Processen kan låta enkel, men 
i vart och ett av stegen finns fallgropar.

– Jag har ju varit med ett tag och kan ofta ge råd 
till styrelsen i varje enskilt beslut, även om det alltid 
är de själva som avgör.

Peter Aldenbro är nöjd med hur arbetet har utförts 
hittills. Snart kommer fastigheterna ha fått nya tak.

– En styrelse i en bostadsrättsförening måste själv-
klart tänka på ekonomin, men det gäller att inte bli 
”dumsnål”, för går man alltid på lägsta offerten, kan 
det kosta mer i slutänden.

Stor 
DIGITALISERINGS-
SATSNING
HSB HAR BEHOV av att utveckla nya digitala 
tjänster för enskilda medlemmar och för 
bostadsrättsföreningar. Därför inleddes 2019 
en gemensam nationell digitaliseringssatsning 
under ledning av HSB Affärsstöd. Satsningen 
innefattar bland annat IT- och affärssystem 
för administration, ekonomi, förvaltning av 
bostadsrättsföreningar samt digitala tjänster 
för enskilda medlemmar. Digitaliserings-
satsningen fortsätter 2020. HSB Norra 
Stor-Stockholm planerar för kompetens- och 
kapacitetsförstärkning för att implementera 
de nya systemen för medarbetare och  
kunder/medlemmar.

Hjälp och stöd vid större byggprojekt

Stöd till 
BARN OCH  
UNGAS 
SKAPANDE

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM stödjer barn och 
ungdomars skapande genom NovaStipendiet. 
Några av 2019 års stipendiater och deras projekt var:
■■ Fjällenskolan – Läslust och skrivglädje.
■■ Berghemsskolan – Nyfiken på Nationalmuseum.
■■ Orio Herrestaskolan – Skapande musik.

NovaStipendiet delas ut av Järfälla Kultur, HSB Norra 
Stor-Stockholm, Jakobsbergs centrum och Järfällahus.

ENERGINÄVERKSTRÄFF
I hållbarhetens tecken
I MARS DELTOG 40 kunder och medlemmar på en energi- 
nätverksträff arrangerad i samarbete med HSB Energi.  
Temat för kvällen var laddstolpar och energioptimering.

Förändringsresa pågår
I LUNCHRUMMET på HSB-kontoret i Jakobsberg 
finns denna vägg. Lappar, pilar och tidplaner 
vittnar om att förändringsarbete pågår.
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REVIS IONSBERÄTTELSE MEDLEM I  HSB

En kooperativ och demokratisk medlemsorganisation. Ett professionellt företag på  
en konkurrensutsatt marknad. Med denna kombination möter HSB framtiden  
– i ett samhälle som ständigt förändras.

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM är en av de självständiga 
HSB-föreningar som ingår i federationen HSB. Stöd och 
service för förtroendevalda och boende i de bostads-
rättsföreningar som är medlemmar i HSB är centralt i 
medlemsverksamheten. Antalet medlemmar i HSB Norra 
Stor-Stockholm växte under 2019 till drygt 27 700.

HSB ska verka för medlemmarnas bästa. Bosparandet 
har stor betydelse för människors möjlighet att bli ägare 
till en bostadsrättslägenhet. Medlemskapet ger många 
fördelar, både för enskilda medlemmar och för bostads-
rättsföreningar, vilket framgår av rutan här intill.

Det främsta uttrycket för gemenskapen i HSB är det 
som sker i våra bostadsrättsföreningar, i styrelsearbetet 
och bland många aktiva medlemmars insatser för sitt eget 
och sina grannars boende. Det finns mängder av goda 
exempel på aktiviteter i bostadsrättsföreningarna – från 
odlingsgrupper till fritidsverksamheter och praktiskt 
miljöarbete.

Detta vardagsengagemang gör skillnad, både i det lilla 
och i samhället i stort. Det skapar tillit och gemenskap 
i närmiljön, vilket är viktigt i en tid när polariseringen i 
samhället tilltar, klyftorna växer och många känner främ-
lingskap och otrygghet.

HSB Norra Stor-Stockholms medlemsverksamhet tar 
sikte på att underlätta för de förtroendevalda i bostads-
rättsföreningarna. Att sitta i styrelsen för en bostadsrätts-
förening är ett stort ansvar. Vi bidrar med utbildningar, 
HSB-ledamoten i styrelsen, nätverk och omvärldsbevak-
ning.

Genom funktionen Medlem och Kundservice som 
inrättades 2019 förbättras ärendehanteringen och det blir 
enklare för medlemmarna att kontakta HSB.

Alla medlemmars demokratiska rätt att påverka HSB 
återspeglas i våra årliga föreningsstämmor. 

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM tillhör en riksomfattande 
organisation, och har samtidigt en stark lokal förankring. 
I mer än sjuttio år har vi verkat i vår del av Stockholms 
län, i nära dialog med kommuner och medborgare. Det 

lokala engagemanget får sina konkreta uttryck främst 
genom nyproduktion av bostäder, men även i form 
av aktiva insatser i frågor som rör samhällsplanering, 
stadsförnyelse, kultur och fritid. En central utgångspunkt 
är vår strävan till ett mer långsiktigt hållbart samhälle, 
utifrån hållbarhetens ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensioner.

ENGAGEMANG GÖR SKILLNAD

MEDLEM I HSB
HSB har cirka 650 000 medlemmar i Sverige, och är  
därmed en av landets största kooperativa företag.  
Medlemskapet är centralt, och vinsten används för  
medlemmarnas bästa.

MEDLEM I HSB
HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har 27 724 enskilda 
medlemmar. För både bostadsrättsföreningar och enskilda 
ger medlemskapet fördelar.

MEDLEMSFÖRDELAR FÖR 
BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR:

■■ HSB-ledamot i styrelsen, för råd och stöd  
i styrelsearbetet.

■■ Utbildningar för styrelsen.

■■ Aktuell information, via NorrNytt, Mitt HSB etc.

■■ Juridisk rådgivning till styrelsen.

■■ Egen webbplats för de föreningar som önskar.

■■ Samordnade upphandlingar av olika tjänster.

MEDLEMSFÖRDELAR FÖR 
ENSKILDA:

■■ Medlemstidningen Hemma i HSB.

■■ Medlemsrabatter för varor och 
tjänster som rör boendet.

■■ Ny bostad – tillgång till utbud 
i hela landet.

■■ Hemförsäkring till låg kostnad.

■■ Juridisk och familjerättslig  
rådgivning av HSBs experter.

■■ Lokala medlems aktiviteter.
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MEDLEM I  HSB

Styrelsekonferens med
kunskap och gemenskap
NY KUNSKAP OCH GOD GEMENSKAP. Så kan 
2019 års styrelsekonferens i sammanfattas. Över  
100 personer deltog och fick ta del av en mix av 
föreläsningar, panelsamtal och seminarier.
■■ Emma Sarin presenterade HSB Living Lab,  
HSBs innovativa satsning på hållbart boende.
■■ Carl Heath från forskningsinstitutet Rise pratade  
om digitalisering och demokrati.
■■ Erik Stjärnborg från HSB Energi föreläste om  
smarta energilösningar i bostäder.
■■ Katharina Paoli presenterade nudging, hur vi  
kan styra våra beteenden i mer hållbar riktning.
Utöver detta fanns tid för diskussion och erfaren-

hetsutbyte mellan aktiva i HSB Norra Stor-Stockholms 
bostadsrättsföreningar.

HSB bytte bank  
för bosparandet
I SEPTEMBER 2019 blev det officiellt att HSB inleder 
ett nytt samarbete för bosparandet med Danske Bank. 
Det är ett sexårigt avtal som tecknats. För HSBs 
bosparare innebär det mer förmånliga sparvillkor och 
fler fonder att välja på. HSBs cirka 140 000 bosparare 
med ett kapital på runt 3,8 miljarder kronor kommer 
att erbjudas en överflyttning till Danske Bank med start 
våren 2020.

KUND- OCH NÄTVERKSTRÄFF I VÄSBY 
KONTAKTER MED KUNDER och medlemmar sker löpande – och ibland 
även genom större sammankomster. I december deltog ett trettiotal 
medlemmar och kunder på HSBs nätverksträff i Messingen, Upp-
lands Väsby. Kvällen bjöd på nyheter från HSB samt information om 
lagar och regler vid sop- och källsortering av Elin Hagberg, Upplands 
Väsby kommun. På plats fanns också Home Solutions och Energien-
gagemang som informerade om individuell mätning (IMD) och 
solceller.

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har 
ett brett utbud av kurser, främst 
inriktat på behoven i bostadsrätts-
föreningarnas styrelser. Under 2019 
genomfördes ett tjugotal utbildning-
ar, bland annat för kassörer, valbe-
redningar, sekreterare och för nya 
förtroendevalda i bostadsrättsfören-
ingarnas styrelser. Samtliga utbild-
ningar presenteras på webbplatsen.

KURSER & UTBILDNINGAR  
för bostadsrättsföreningarnas styrelser

Sida 1

KURSER 
2019

MEDLEM I  HSB

STÄMMA med föreläsningar  
DEN 8 APRIL hölls föreningsstämma i HSB Norra Stor-Stockholm.  
Närmare 100 personer, varav 72 ombud, var på plats. Kvällen  
inleddes med inspirationsföreläsningar av tre intressanta föreläsare:
■■ Thomas Ardenfors (M), politiker i Sollentuna kommun och författare  
till boken En extra plats i hjärtat.
■■ Anders Berg, stadsarkitekt i Järfälla kommun.
■■ Jesper Josbrandt, vd HSB Affärsstöd, med ansvar 
för HSBs digitala satsning.
Vid stämman omvaldes Bo Kjellberg till ordförande. Bengt Andersson  

från Brf Rönnen i Märsta invaldes som ny ledamot. Marie Cronström  
samt de två adjungerade ledamöterna Bo Albrektsson och Lars Keding 
avgick.

HSB-ledamot
HSB-LEDAMOTEN ÄR EN UNIK – och uppskat-
tad – förmån för de bostadsrättsföreningar som är 
medlemmar i HSB. HSB-ledamoten är en fullvärdig 
extra ledamot i styrelsen, med bred sakkunskap 
och erfarenhet om hur det är att leda en bostads-
rättsförening. HSB-ledamoten ska stödja och ge råd 
utan att dominera. De slutgiltiga beslut som fattas  
i bostadsrättsföreningen står hela styrelsen för.

Anders Lago och  
Catherina Fored i  
HSBs förbundsstyrelse
ANDERS LAGO OMVALDES till förbundsordföran-
de för HSB vid förbundsstämman i maj. Han går 
därmed in på sin tredje period som ordförande.

– Det känns härligt att få förnyat förtroende och 
att fortsätta resan framåt tillsammans med HSB, 
sade han.

Den nya förbundsstyrelsen är mer jämställd än 
tidigare, med åtta män och fem kvinnor. En av 
dem är HSB Norra Stor-Stockholms vd Catherina 
Fored som omvaldes till förbundsstyrelsen. KOOPERATIVA  

GRUNDPRINCIPER
Kooperativa föreningar finns över hela 
världen. Alla bygger på grundvärde-
ringar om självhjälp, personligt ansvar, 
demokrati, jämlikhet, rättvisa och 
solidaritet. Tillsammans med andra 
kooperativa organisationer delar HSB 
sju kooperativa grundprinciper, antag-
na 1937 av International Co-operative 
Alliance (ICA). 

1. MEDLEMSKAP
I kooperativet blir du medlem om du 
själv vill. 

2. DEMOKRATI
Kooperativ styrs av aktiva medlemmar, 
inte passiva ägare. Principen är enkel 
– en medlem, en röst.

3. EKONOMISKT DELTAGANDE
Medlemmarna bidrar på ett rättvist 
sätt till den kooperativa föreningens 
kapital.

4. SJÄLVSTÄNDIGHET
Kooperativa föreningar är fristående, 
styrda av medlemmarna. Om de ingår 
avtal ska demokratin säkras.

5. UTBILDNING
Kooperativa föreningar erbjuder utbild-
ning och praktik till sina medlemmar. 
De informerar också om kooperatio-
nens särart och fördelar.

6. SAMARBETE
Kooperativa föreningar samarbetar 
över gränserna med andra kooperativa 
verksamheter för att skapa gemensam 
medlemsnytta.

7. SAMHÄLLSSYN
Kooperativa föreningar tar hänsyn till 
det omgivande samhället. De arbetar 
för en hållbar utveckling enligt de rikt-
linjer som godtagits av medlemmarna.
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ÅRET I  HSB

Under 2019 har förvaltningsverksamheten stått i fokus för vårt förändringsarbete. Höga 
förväntningar från medlemmar och kunder gör att vi nu formar en förvaltningsverksamhet 
som svarar mot varje bostadsrättsförenings unika behov.

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har förvaltningsuppdrag 
för 127 bostadsrättsföreningar i Järfälla, Sigtuna, Sollen-
tuna, Upplands Väsby och i Kungsängen i Upplands-Bro.

Det är stor konkurrens vad gäller förvaltningstjänster 
till bostadsrättsföreningar. Vår framgång på marknaden 
vilar på en kombination av yrkeskompetens, gott bemö-
tande, tillgänglighet och lokal närvaro. I förvaltningsverk-
samheten arbetar vi i fyra affärsområden: 
■■ Förvaltning fastighet
■■ Fastighetsdrift och energi
■■ Ekonomisk förvaltning
■■ Medlem och Kundservice 

Vi erbjuder ett brett utbud av service och tjänster, med 
målet att möta kundernas behov och förväntningar. Ly-
hördhet och dialog är nyckelbegrepp i arbetet. Det stora 
förändringsarbete som präglat HSB Norra Stor-Stock-
holm 2019 har inte minst omfattat förvaltningsverksam-
heten.

KÄRNAN I ETT FRAMGÅNGSRIKT förvaltningsarbete är 
nära, förtroendefulla relationer mellan HSBs medarbeta-
re och bostadsrättsföreningarna. Som en del av vårt för-
ändringsarbete beslutades att arbeta mer kundcentrerat i 
stället för som tidigare i geografiska kundteam.

Det innebär ett tydligare fokus på varje bostadsrätts-
förenings behov. Eftersom dessa behov varierar kraftigt, 
formas nu en organisation som är mer flexibel och dyna-
misk, utifrån tanken om ”rätt person på rätt plats”, med 
fokus på största möjliga medlems- och kundnytta.

INTRESSET FÖR HÅLLBARHETSFRÅGOR ökar i samhället – 
och bland bostadsrättsföreningarna. Den tekniska utveck-
lingen är snabb inom energi- och transportområdet och 
även inom andra sektorer, där många kan göra skillnad 
och bidra till mer hållbara lösningar. För oss är det viktigt 
att, tillsammans med våra medlemmar och kunder, ut-
veckla hållbara tjänster nu och i framtiden – och därmed 
bidra till ett mer långsiktigt hållbart samhälle.

FÖRVALTNING FASTIGHET 

■■ Löpande förvaltningsarbete
Förvaltare och kund träffas regelbundet för dialog kring 
pågående och framtida insatser i fastigheten samt avtals-
genomgångar. Förvaltaren bevakar när och hur insatser 
ska göras, till exempel lägenhetstillsyn, underhållsbesikt-
ning och hantering av olika underhållsåtgärder.

■■ Underhållsplan – för nuvarande och framtida behov
Alla fastigheter behöver en bra underhållsplan. Vi arbetar 
kontinuerligt för att förbättra planens utformning och 
innehåll – i nära samarbete med bostadsrättsföreningens 
styrelse. Planen uppdateras varje år. Underhållsplanen 
är ett viktigt underlag i föreningens budgetarbete och 
avgiftssättning. I de fall styrelsen önskar kan de själva följa 
och uppdatera underhållsplanen via tjänsten underhålls-
plan online. Där går det även att simulera hur framtida 
åtgärder påverkar avsättning till yttre fond.

■■ Byggprojekt – upphandlingar och leverantörskontakter
Fastighetsförvaltning omfattar stöd och hjälp vid upp-
handlingar av entreprenader, löpande drift, produkter 
och tjänster, inte minst vid renoveringar och större om-
byggnationer. Vi kan hjälpa till vid projektering och har 
ett brett kontaktnät av tillförlitliga leverantörer. Kunden 
avgör slutgiltigt valet av leverantör. Under 2019 har vi 
inlett en satsning för att vidga och utveckla vår byggpro-
jektverksamhet. Det grundas i ett växande behov av större 
insatser i våra medlemmars och kunders fastigheter. Här 
finns förväntningar att vi i HSB ska bistå med sakkunnigt 
stöd och projektledning, och därför stärks nu vår kompe-
tens och kapacitet på detta område.

■■ Myndighetskrav och besiktningar
Varje fastighetsägare är skyldig att genomföra besikt-
ningar och uppfylla myndighetskrav för att säkerställa 
de boendes trygghet. Det kan gälla hissar, lekplatser, 
elinstallationer, garageportar etc. Vi informerar om och 

FÖRVALTNING
Förvaltning av bostadsrättsföreningar är en av HSB Norra 
Stor-Stockholms viktigaste uppgifter. Vi har förvaltnings-
avtal med 127 bostadsrättsföreningar i fem kommuner. 
Genom lyhördhet och kompetens vill vi vara en aktiv 
samarbetspartner till bostadsrättsföreningarnas styrelser 
och medlemmar.

FÖRVALTNING

VI MÖTER NYA BEHOV
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FÖRVALTNINGFÖRVALTNING

hanterar de myndighetskrav och besiktningar som åligger 
fastighetsägaren.

■■ Specialistkompetens
Vår ambition är att tillhandahålla de förvaltningstjänster 
som bostadsrättsföreningarna efterfrågar. Det gäller ex-
empelvis överlåtelsetillsyn av lägenheter, digitalt ritnings-
arkiv och underhållsplan online. De specialisttjänster som 
vi inte utför själva hjälper vi till med genom samarbeten 
med andra HSB-föreningar.

FASTIGHETSDRIFT OCH ENERGI

■■ Hög kvalitet med personlig fastighetsskötare
En fastighetsdrift av hög kvalitet, med kompetenta fastig- 
hetsskötare, bidrar till trivsel och trygghet i boendet. 
Många föreningar uppskattar tryggheten med en person-
lig fastighetsskötare med djup kännedom om fastigheter-
na, kontinuerliga driftmöten och hög, lokal närvaro.

■■ Kvalitet och miljö
På driftmötena, som ingår i fastighetsdriftsavtalen, disku-
teras och analyseras driften av fastigheten. Fastighetsskö-
taren – som är mest insatt i den dagliga driften – bidrar 
med proaktiva förslag på förbättringar. Digitala körjour-
naler finns i samtliga servicebilar för att säkerställa effek-
tivare logistik och därmed minska miljöpåverkan. 

Under 2019 har vi påbörjat utbyte av vår fordonsflotta 
inom fastighetsdrift till elbilar. Fyra bilar ersattes 2019 
med elbilar. Ambitionen är att samtliga bilar ska bytas ut 
till elbilar på sikt. 

■■ Kompetensutveckling
Aktuell och efterfrågad kompetens är avgörande för att 
leverera rätt tjänster av hög kvalitet. Under 2019 har vi 
fortsatt vår satsning på kompetensutveckling, bland annat 
inom VVS, installationer och löpande drift av ventilations-
system. Genom HSB Energi har vi även ökat kompeten-
sen inom värme, ventilation och styrsystem. Målet är att 
under 2020 erbjuda fler tjänster inom fastighetsteknik av 
våra egna medarbetare. 

■■ Tjänster för effektiv energianvändning
Vi erbjuder åtgärder för reducerad energiförbrukning, 
vilket innebär lägre kostnader och mindre klimatpåver-
kan. Den snabba tekniska utvecklingen på energiområ-
det medför stora möjligheter till energieffektiviserande 
åtgärder. Basen för insatserna är den löpande tillsynen 
av undercentraler och fläktar, som våra fastighetsskötare 
utför. Under 2019 har samarbetet mellan HSB Energi och 
HSB Norra Stor-Stockholm fortsatt.

Energinätverket
Energinätverket är öppet för alla kunder med teknisk 
förvaltning och fastighetsdrift. Det är ett uppskattat 

HSB ÄR MARKNADSLEDANDE när det gäller förvaltning av 
bostadsrättsföreningar i Järfälla, Upplands Väsby, Sollentuna 
och Sigtuna. Totalt har HSB förvaltningsuppdrag med 127 
bostadsrättsföreningar i dessa kommuner.

Förvaltningsavtal med nya  
bostadsrättsföreningar 2019
■■ Brf Ekblomman, Bolinder strand, Kallhäll, Järfälla. 53 lägen-
heter. Ny kund som anlitar HSB för ekonomisk förvaltning.
■■ Brf Trumslagaren 1, Barkarbystaden, Järfälla. 44 lägenheter. 
Helkund som anlitar HSB för teknisk och ekonomisk förvalt-
ning samt fastighetsdrift.
■■ Brf Flottiljen 2, Barkarbystaden, Järfälla. 67 lägenheter.  
Valde 2019 att bli helkund och anlitar nu HSB även för  
ekonomisk förvaltning, förutom teknisk förvaltning och 
fastighetsdrift.
■■ Brf Hammarskogen, Jakobsberg, Järfälla. 37 lägenheter. 
Valde 2019 att bli helkund och anlitar nu HSB även för  
fastighetsdrift, förutom teknisk och ekonomisk förvaltning

HSB MARKNADSLEDANDE

forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, med fokus på 
hållbar omställning. Nätverket har cirka 100 medlemmar. 
På nätverksträffarna deltar ofta gäster som presenterar ny 
teknik, nya lagar samt alternativa energiåtgärder på mark-
naden. Under 2019 arrangerades en träff med nätverket.

EKONOMISK FÖRVALTNING 

En långsiktigt sund ekonomi är avgörande för bostads-
rättsföreningens positiva utveckling och för fastighetens 
värde över tid. Det är ett ansvarsfullt uppdrag att ingå i en 
bostadsrättsförenings styrelse, och många förtroendeval-
da anser att just ekonomin är särskilt komplicerad. I den 
ekonomiska förvaltningen erbjuder vi ett brett utbud av 
tjänster som förenklar styrelsens arbete. Effektiva digitala 
lösningar i kombination med personlig konsultation ger 
både helhetsperspektiv och kontroll över ekonomin.

■■ Konstruktiv dialog – för bra beslutsunderlag
Samverkan och dialog mellan styrelsen och förvaltaren är 
av stor betydelse för en trygg hantering av bostadsrättsför-
eningens ekonomi. Den ekonomiska förvaltaren svarar 
för service, rådgivning och fackkunskap och är en kon-
struktiv samarbetspartner till styrelsen inför deras beslut.

■■ Löpande ekonomihantering
Efter kundens önskemål hanterar vi den löpande eko-
nomin, som bokföring, fakturahantering, arvoden och 
skatter, låneupphandling, budget och årsredovisning.

■■ Kvalificerad rådgivning och flerårsprognoser
Flerårsprognoser bidrar till förutsägbarhet och ger över-
blick av föreningens långsiktiga ekonomiska förutsätt-
ningar. Prognoserna är ett viktigt beslutsunderlag, som 
tillsammans med kvalificerad rådgivning ökar tryggheten 
för kunderna, inte minst vid underhållsprojekt.

MEDLEM OCH KUNDSERVICE

Hög tillgänglighet med möjlighet att snabbt och enkelt 
kunna komma i kontakt med HSB Norra Stor-Stockholm 
värdesätts högt av medlemmar och kunder.

Under 2019 inrättades det nya Medlem och Kundser-
vice. Syftet är att kunder och medlemmar snabbt ska få 
kontakt, och få svar på sina frågor. Medlem och Kundser-
vice är organiserad i två grupper med olika specialistkom-
petens, där medarbetarna har tydligt mandat och ansvar.

Kontakterna med Medlem och Kundservice handlar 
ofta om administrativa frågor i bostadsrättsföreningarna. 
Det kan gälla inre fond, andrahandsuthyrning, överlåtel-
ser, panter, hyror, avgifter, inkassohantering, kontrollupp-
gifter, nyckelhantering och post. Vi hjälper även till med 
administration kring uthyrning av parkeringsplatser, 
garage och förrådsuthyrning.

HÅLLBARA VAL
i bostadsrättsföreningar 
Brf Granen storsatsar på solenergi  
HSB Brf Granen i Viksjö gör en storsatsning på sol - 
energi. Det var en motion till stämman 2019 som väckte 
frågan. Efter noggrann utredning kom arbetet igång.  
HSB Norra Stor-Stockholm fick uppdraget att leda projek-
tet med bland annat upphandlingar och genomförande av 
entreprenaden. Det handlar om totalt 5 200 kvadratmeter 
solpaneler på föreningens samtliga tak. När solen skiner 
som mest kommer anläggningen att producera 974 kWp 
(kilowattpeak).

– Det här är ett mycket spännande projekt som ligger helt 
i tiden. Från HSBs sida är vi glada att vi har fått förtroendet 
att för föreningens räkning leda arbetet, säger Jörgen Fors-
gren, projektledare på HSB Norra Stor-Stockholm.

Anläggningen beräknas tas i bruk vid halvårsskiftet 2020 
och kommer att vara återbetald efter drygt nio år. 

Laddboxar till alla i Brf Verkstaden
”Föreningen som laddat för framtiden.” var rubriken  
när tidningen Mitt i Upplands Väsby i maj berättade att 
Brf Verkstaden, en av HSBs kunder, nu erbjuder ladd- 
boxar för elbilar till alla föreningens 32 parkeringsplatser. 
Investeringen har, enligt tidningen, lett till att flera hushåll 
funderat på att skaffa elbil.

Hållbara tjänster från HSB
HSB Norra Stor-Stockholm erbjuder en lång rad 
hållbara tjänster för att minska energiförbrukningen.  
Några exempel:
■■ Energiavtal med en helhetsbild av föreningens energi- 
förbrukning, med garanterad kostnadsminskning.
■■ Injustering av värmesystem, med datoriserad under- 
central.
■■ Energirådgivning samt projektering och projektledning 
för åtgärder som minskar energiförbrukningen.
■■ Åtgärder för att spara energi inom varmvatten och 
belysning.

Bostadsrättskollen ger
överblick på ekonomin
HSBs INITIATIV BOSTADSRÄTTSKOLLEN är en märkning 
på framsidan av årsredovisningar i bostadsrättsföreningar, 
där tydliga ekonomiska nyckeltal framgår. Bostadsrättskollen 
införs successivt över hela landet på 2018 och 2019 års 
årsredovisningar. Många uppfattar årsredovisningen som ett 
svårgenomträngligt dokument. Bostadsrättskollen ger en enkel 
överblick över ekonomin i föreningen. Det innebär ett ökat 
konsumentskydd och ökad insyn för medlemmarna hur det 
står till med ekonomin.

De sju nyckeltal som ingår är i Bostadsrättskollen är 
sparande, investeringsbehov, skuldsättning, räntekänslighet, 
energikostnad, årsavgift och tomträtt.
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MEDARBETAREMEDARBETARE

MEDARBETARE
Medarbetarna är HSBs största tillgång. I Förändringsresan som inleddes 2019  
formulerades denna målbild: ”År 2022 har vi branschens mest engagerade  
medarbetare och tillsammans skapar vi en proaktiv, trygg och lönsam leverans”.

Förtroende byggs  
på erfarenhet  
– och förmåga att lyssna 
JAG HJÄLPER bostadsrättsföreningarna med större 
projekt i fastigheterna. Det roligaste är när jag märker 
att styrelserna får förtroende för mig, att de litar på 
att vi tillsammans fixar det här. Förtroende byggs väl 
på både kunskap och erfarenhet. Men också på att 
kunna lyssna in och verkligen förstå innebörden i 
kundens situation och behov. Du måste kunna fråga, 
men också komma med förslag. 

Under 2019 har vi på HSB bland annat hjälpt  
Brf Ulvsättra i Kallhäll med tak- och ventilationsbyte. 
Det är ett stort projekt på 13 miljoner och då gäller 
det att ha koll.

Första intrycket  
är alltid viktigt 
DET LÅTER KANSKE konstigt, men efter bara några 
veckor känner jag mig hemma här på HSB. Jag 
har blivit upplärd på ett bra sätt och det gör att 
jag snabbt kommit in i jobbet. Alla är hjälpsamma, 
chefer och kolleger, så det känns bra! 

Jag älskar att ge service. Första och sista intryck-
et är alltid viktigt, och vi som jobbar i receptionen 
är ju de första du möter när du kommer hit, och 
de sista du ser när du går härifrån. Jag brukar tän-
ka på att de som kommer hit ska vara glada efter 
mötet med mig.

DET ÄR GENOM MEDARBETARNAS vardagliga insatser – 
enskilt och tillsammans – som vi når våra mål.

Alla medarbetares engagemang och delaktighet har 
stor betydelse, särskilt när organisation och arbetssätt 
förändras. Tydlig kommunikation och transparens ska 
prägla ledningens förhållningssätt – och har så skett i 
samband med Förändringsresans olika faser, utifrån en 
planmässig strategi med regelbundna möten och dialog.

Arbetsmarknadsläget i Stockholmsregionen innebär 
utmaningar när det gäller att rekrytera och behålla kom-
petenta medarbetare. Lönen har självfallet stor betydelse, 
men en bra social atmosfär på arbetsplatsen, ett gott 
ledarskap och möjligheter till utveckling är också centrala 
faktorer för medarbetarnas vilja att söka sig till, och stan-
na kvar i, HSB Norra Stor-Stockholm.

HSB – en öppen arbetsplats 
Mångfald och olikhet berikar HSB. Målet är att vår arbets-
plats ska spegla hur befolkningen ser ut i kommunerna 
där vi är verksamma. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 
som lockar nya kompetenta medarbetare.

Medarbetarundersökningar 
Nöjd och motiverad-medarbetar-index (NMI och MMI) 
genomförs kontinuerligt. Resultatet av undersökningarna 
har tidigare år varit genomgående positiva. Under 2019 
genomfördes ingen undersökning. Ambitionen framöver 
är att göra mätningar varje år. Resultaten redovisas för 
medarbetarna på varje enhet, som underlag för samtal 
om vad som ska förbättras under kommande år.

Personalförmåner 
HSB Norra Stor-Stockholm erbjuder medarbetarna en 
rad förmåner, med tydlig inriktning på friskvård, i syfte 
att skapa personligt välmående och hälsosam arbetsmiljö. 

Under året vi anslutit oss till förmånsportalen Benify 
som erbjuder rabatter på bland annat friskvård, hem-
hjälp, försäkringar och digital pensionsrådgivning. 

Medarbetarförmånerna i HSB Norra Stor-Stockholm 
innefattar: 
■■ ■Företagshälsovård
■■ ■Fri läkarvård
■■ ■Fri medicin
■■ ■Sjukförsäkring 
■■ ■Friskvårdsbidrag
■■ ■Subventionerad hyra av fjällstuga i Lofsdalen 
■■ ■Förmånsportal – Benify 

Leverantörer med 
kvalitet skapar trygghet
HSB ÄR EN SPÄNNANDE arbetsplats med utveck-
lingspotential. Min roll är att förhandla fram bra 
ramavtal med olika leverantörer. I en upphand-
ling gäller det att inte bara titta på priset. Kvalitet 
och leveranssäkerhet är egentligen viktigare.  
Här som överallt gäller att du får vad du betalar 
för. I dag har vi avtal med åttio olika leverantörer.
En renovering är oftast en stor investering för en 
bostadsrättsförening. Kan jag bidra till att skapa 
trygghet i styrelsen inför ett sådant beslut, då är 
jag nöjd med mitt arbete.

JÖRGEN FORSGREN, 51
GÖR: Projektledare för byggprojekt i bostadsrättsföreningar. 
PÅ HSB SEDAN: 2016. BOR: Hus i Viksjö i Järfälla. FAMILJ: 
Tre barn och särbo. PÅ FRITIDEN: 100 procent segling! Jag 
kappseglar och Gotland runt är sommarens största händelse.

MELISSA MIRZA, 27
GÖR: Halva tiden på Medlem och Kundservice och 
halva tiden i receptionen på HSB-kontoret i Jakobsberg. 
PÅ HSB: Sedan 2020. BOR: Hus i Viksjö i Järfälla. 
FAMILJ: Man och två barn. PÅ FRITIDEN: Umgås 
med familjen och mycket aktiviteter med barnen och så 
hjälper jag min bror som kör dragracing.

CHRISTER WINTHER, 53
GÖR: Ramavtalsansvarig. PÅ HSB: Sedan 2019.  
BOR: Hus i Vendelsö i Haninge. FAMILJ: Fru och tre barn. 
PÅ FRITIDEN: Spelar golf och reser, gärna till solen!
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NYPRODUKTON AV BOSTÄDER

ÅR 2019 PRÄGLADES av fortsatt oro på bostadsmarkna-
den. Att det samtidigt finns stora behov av bostäder och 
svag efterfrågan, kan tyckas som en motsägelse. Den 
sammantagna effekten av hårda kreditkrav för bostads- 
köpare och en oro för en vikande konjunktur är att 
många människor, trots behov av bostad, inte har möjlig-
het att förverkliga ett bostadsköp. 

Frågan om bostadsförsörjningen i Sverige har disku-
terats mer intensivt än tidigare. Flera aktörer på bo-
stadsmarknaden – däribland HSB – har påtalat vikten av 
politiska åtgärder som underlättar för människor, inte 
minst yngre, att köpa sin första bostad. Stöd till bosparan-
de och lindrigare kreditrestriktioner för unga är förslag 
som förts fram.

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM är delägare i HSB Bostad 
AB, ett byggbolag som ägs av tre regionala HSB-förening-
ar i Stockholm: HSB Norra Stor-Stockholm, HSB Stock-
holm och HSB Södertörn. HSB Bostad har till uppgift 
att producera bostäder i Stockholms län och ansvara för 
marknadsföring och försäljning av de nyproducerade 
bostäderna. 

Det instabila läget på bostadsmarknaden har på senare 
år lett till en minskad nyproduktion, svårare att sälja ny-
producerade lägenheter och därmed minskade intäkter 
för denna del av verksamheten. Även försäljningsproces-
sen drar ut allt längre på tiden. I samtliga tre pågående 
nyproduktionsprojekt inom HSB Norra Stor-Stockholm 
finns osålda lägenheter.

FÖR DEM SOM köper en ny bostadsrätt från HSB lämnas 
en trygghetsgaranti till bostadsrättsföreningen, med 
större trygghet än vad lagen kräver. Trygghetsgarantin 
innebär att HSB under en tid garanterar att bostads-
rättsföreningen inte lider ekonomisk skada på grund av 
uteblivna insatser, upplåtelseavgifter eller årsavgifter om 
lägenheter blir osålda eller återlämnade.

TROTS DET NUVARANDE läget på marknaden är det viktigt 
att se framåt och arbeta för att få fler kommande projekt. 
Vi ser möjligheter i samtliga kommuner där vi är verk-
samma, och det är uppenbart att behovet av bra, hållbara 
bostäder till rimliga priser kommer att öka i framtiden. 

■■ Egna fastigheter
HSB Norra Stor-Stockholm äger fyra egna fastigheter: 
HSB-kontoret i Jakobsberg, HSB-kontoret i Märsta, 
seniorboendet Gjutaren i Kallhäll samt en hyresfastighet 
på Margaretavägen i Jakobsberg. Fastigheterna består av 
hyresrätter som erbjuds medlemmar och bosparare. De 
innehåller totalt 118 lägenheter samt ett antal lokaler. 

Extern värdering har skett av samtliga fastigheter.  
Det sammanlagda värdet uppgår enligt värderingen till 
254 miljoner kronor att jämföra med det bokförda värdet, 
110 miljoner kronor.  

 

De senaste åren har präglats av oro på bostadsmarknaden. HSB Norra 
Stor-Stockholm har höga ambitioner när det gäller nyproduktion. Samtidigt 
måste vi förhålla oss till situationen i omvärlden. För närvarande finns tre  
pågående nyproduktionsprojekt i Järfälla och Sigtuna.

ORO TROTS STORA BEHOV

NYPRODUKTION 2019 och framåt
Pågående projekt: 
■■ HSB Brf Byxfickan i Kallhäll, 77 lägenheter.  
Beräknad inflyttning sommaren 2020. 

■■ HSB Brf Trim i Kallhäll, 56 lägenheter.  
Byggstartade hösten 2019. Försäljning pågår.

■■ HSB Brf Silverskatten i Sigtuna, 77 lägenheter.  
Säljstartade hösten 2019. 

Förutom projekt som är pågående eller i planeringsfas  
har vi cirka 500 lägenheter i idéskede.

NYPRODUKTION
AV BOSTÄDER
HSB ska bygga hållbara bostäder av hög kvalitet 
till rimliga priser.

Första spadtaget till HSB Brf Trim togs hösten 2019. 
Järfällas kommunalråd Emma Feldman var i högsta grad 
inblandad. Fastigheten byggs enligt HSBs futurekoncept, 
som innebär prisvärda bostäder med låg energianvändning. 
Huset kommer att få solceller och gröna tak.
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LEDNINGSGRUPPENSTYRELSEN

STYRELSEN

1. Johan Thidell, f 1964 
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2013.
Yrke: Projektledare på Konsumentförening-
en Stockholm.
Övriga uppdrag: Styrelsen för Folksams 
forskningsstiftelse, valberedare i HSB 
Riksförbund och Föreningen Fairtrade. 

2. Marie Jakobsson f 1973 
Arbetstagarrepresentant, Unionen.  
I styrelsen sedan 2016. 
Yrke: Förvaltare. 

3. Bo Kjellberg f 1943 
Ordförande. I styrelsen sedan 2017.
Tidigare i styrelsen 2004–2016.Yrke: Pen-
sionär. Tidigare personaldirektör, COOP. 

4. Azadeh Rojhan Gustafsson, f 1986 
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016.
Yrke: Riksdagsledamot (s).
Övriga uppdrag: Styrelsen för Wäsbyhem.

5. Jahn Wahlbäck, f 1954 
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2014.
Yrke: Seniorkonsult vid Svefa. 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Princip 
Redovisning. Tidigare anställningar inom 
HSB Affärsutveckling, HSB Stockholm och 
HSB Södertörn.

6. Bengt Andersson, f 1956 
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2019.
Yrke: Förtidspensionär.
Övriga uppdrag: Ordförande i Brf Rönnen, 
Märsta. Ordförande i Dialogforum,  
för alla HSB bostadsrättsföreningar i 
Märsta/Sigtuna.

7. Marie Pernebring, f 1948  
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2015.
Yrke: Tidigare bland annat kommunchef.
Övriga uppdrag: Styrelsen för Jakobsbergs 
folkhögskola.

8. Anders Hornstrand, f 1960 
Arbetstagarrepresentant, Fastighets- 
anställdas Förbund. Till styrelsen 2009.  
Yrke: Fastighetstekniker. 

9. Katri Nordgren, f 1981
Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2018. 
Yrke: Avdelningsassistent, Socialdemokra-
tiska partistyrelsens kansli. Vice ordföran-
de i Brf Granen, Viksjö. HSB-ledamot.

Daniel Asker, f 1967
Ekonomi- och finanschef
I HSB sedan 2015
Huvudsaklig utbildning: 
Civilekonom, Stockholms 
Universitet.
Huvudsaklig arbetslivserfar-
enhet: Ekonomichef inom 
a-kassa, livsmedelsgrossist, 
ekonomichef och vd på 
tidningen Vår Bostad, revisor 
Skatteverket.

Catherina Fored, f 1964
Verkställande direktör
I HSB sedan 2017
Huvudsaklig utbildning: 
Chalmers Tekniska Högskola, 
Arkitektur.
Huvudsaklig arbetslivserfaren-
het: Olika chefsbefattningar 
inom bygg- och fastighets- 

sektorn, stadsbyggnads- och 
exploateringschef i Sundby-
bergs stad, förbundsdirektör/
vd Sveriges Arkitekter.
Övriga uppdrag: HSB Riksför-
bund, HSB Bostad, Stiftelsen 
HSBs Garantifond, Brunnberg  
& Forshed, Reomti.

Arash Redstorm, f 1981
Affärsområdeschef, medlem 
och marknad
I HSB sedan 2008
Huvudsaklig utbildning: Ekono-
mi och försäljning.
Huvudsaklig arbetslivserfar-
enhet: Olika arbeten under 
utbildningen, bland annat inom 
transportbranschen.
Övriga uppdrag: Ordförande  
i Järfälla Kampsport Klubb.

Helena Wester, f 1981
Affärsområdeschef förvaltning
I HSB sedan 2019
Huvudsaklig utbildning: Hög-
skoleutbildning, personalvetar-
programmet och företagseko-
nomi.
Huvudsaklig arbetslivserfar-
enhet: I fastighetsbranschen 
sedan 2005, i olika roller inom 
HR och förvaltning. Senast 
förvaltningschef på Sollentuna- 
hem.
 
Johnny Forsell, f 1981
Affärsområdeschef, fastighet
I HSB sedan 2011
Huvudsaklig utbildning: Utbild-
ning till fastighetsförvaltare, 
Newton Yrkeshögskola.
Huvudsaklig arbetslivserfar-
enhet: Projektledare ROT på 

Phimo fastighetsservice, fastig-
hetsförvaltare HSB, KAM  
Worldclass, affärsansvarig, 
klubblag Stadium AB. 
Övriga Uppdrag: I lednings-
gruppen på Newton yrkeshög-
skola. 

Michael Wallbom, f 1959
Chef, verksamhetsstöd
I HSB sedan 1988
Huvudsaklig utbildning: 
Ekonomi.
Huvudsaklig arbetslivserfaren-
het: Arbeten inom föreningsliv 
och kooperation. Olika befatt-
ningar i HSB sedan 1988.
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BOKSLUT

FEM ÅR I SAMMANDRAG

Nyckeltal för koncernen 2019 2018 2017 2016 2015

Resultat, KSEK

Finansnetto 12 107 11 552 33 292 14 466 34 101

Resultat efter finansiella poster -1 569 -1 799 27 003 29 397 20 613

Årets resultat -1 334 -1 617 27 226 30 294 19 932

Tillväxt, KSEK

Nettoomsättning 121 286 118 723 93 445 96 845 94 328

Eget kapital 234 167 235 467 222 778 195 181 164 958

Balansomslutning 679 719 624 893 562 177 516 019 468 920

Medeltal anställda (antal) 105 99 76 82 82

Finansiella nyckeltal

Avkastning på eget kapital -0,7% -0,8 % 12,1 % 15,1 % 12,5  %

Likviditet 74,5% 76,2 % 80,2 % 87,6 % 56,6  %

Soliditet 34,4 % 37,7 % 39,6 % 37,8 % 35,2  %

Soliditet, exklusive inlåning 81,8% 86,5 % 86,2 % 77,3 % 66,5 %

Avräkningslikviditet 103,0% 106,0 % 114,0 % 128,0 % 108,0  %

Definitioner nyckeltal
Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster 
uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Likviditet Omsättningstillgångar, minus lager, uttryckt i procent  
av kortfris tiga skulder.

Soliditet Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen 
inklusive inlåning från förvaltade kunder.
 

Soliditet, exklusive inlåning Eget kapital uttryckt i procent av 
balansomslutningen minskad med inlåning från förvaltade kunder.

Avräkningslikviditet Likvida medel – det vill säga disponibla 
likvida medel, kortfristiga placeringar, outnyttjade kreditlöften  
samt omsättningsbara, finansiellavärdepapper – uttryckt i procent 
av inlåning från förvaltade kunder.

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Norra Stor-Stock-
holm ekonomisk förening, org nr, 713200-0295, med säte i 
Järfälla, får härmed avge årsredovisningen för verksamheten  
i moderföreningen och koncernen för 2019.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

KONCERN
Verksamheten
Verksamheten består i att erbjuda bostäder samt effektiva och 
prisvärda förvaltningstjänster för medlemmar och externa kunder. 
Som medlemsägd organisation ska föreningens verksamhet syfta 
till att skapa mervärden i boendet för medlemmar. Föreningen 
bedriver verksamhet i Järfälla, Sollentuna, Sigtuna och Upplands 
Väsby kommuner samt centrala Kungsängen i Upplands-Bro 
kommun.

Koncernen består av HSB Norra Stor-Stockholm ekonomisk 
förening och dess dotterbolag. Verksamheten i HSB Norra 
Stor-Stockholm är organiserad inom fyra verksamhetsområden: 
medlemsverksamhet, förvaltningstjänster, nyproduktion och egna 
fastigheter.

Koncernens fastighetsbestånd återfinns i moderföreningen, 
HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm HB och HSB Fastigheter 
Margaretavägen AB.

Byggproduktionen bedrivs genom HSB Bostad AB. Bolaget ägs 
gemensamt med tre andra HSB föreningar i Stockholms län samt 
HSB ProjektPartner AB.

Medlemmar
HSB Norra Stor-Stockholm ägs av sina medlemmar; enskilda 
medlemmar och bostadsrättsföreningar. Medlemsantalet vid årets 
utgång uppgår till 27 724 (27 642) varav 98 (98) är bostadsrätts-
föreningar.

Väsentliga händelser under året och efter årets slut 
Under året har ekonomisystemet uppgraderats och har nu samma 
plattform som flertalet andra HSB-föreringar. Ekonomisystemet 
förvaltas nu centralt av HSB Affärsstöd.

I produktionsfas finns HSB Brf Byxfickan i Kallhäll med 77 lägen-
heter, med beräknad inflyttning andra kvartalet 2020. I produktion 
finns även HSB Brf Trim i Kallhäll med 56 lägenheter, beräknad 
inflyttning februari – juni 2021.

Sista inflyttningen av HSB Brf Kvarnstugan skedde i januari 
2019. Den 14 juni 2019 fattades beslut om säljstart för HSB Brf 
Silverskatten i Sigtuna.

2019 hade HSB Norra Stor-Stockholm 150 (136) kunder som 
köpte ett eller flera förvaltningsavtal.

Koncernen
Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 121,3 (118,7) 
MSEK.

Koncernens rörelseresultat uppgick till -13,7 (-13,4) MSEK och 
koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1,6 (-1,8) 
MSEK.

Koncernens justerade soliditet uppgick till 73,3 % (74,4 %).
Justerad soliditet definieras som (eget kapital inkl övervärde 

fastighet / balansomslutning inkl övervärde fastighet minskad med 
likvida medel).

Moderföreningen
Moderföreningens nettoomsättning uppgick under året till 116,7 
(113,5) MSEK.

Moderföreningens rörelseresultat uppgick till -15,4 (-15,3) MSEK 
och moderföreningens resultat efter finansiella poster uppgick till 
-2,8 (-3,5) MSEK.

Fastigheter
En extern värdering av koncernens fastigheter under 2019 indike-
rar ett marknadsvärde på ca 254 MSEK. Bokfört värde per den  
31 december 2019 uppgår till 110 MSEK.

Likviditet och finansiering 
Föreningens disponibla likvida medel, kortfristiga placeringar, samt 
omsättningsbara, finansiella värdepapper uppgick på balansdagen 
till 415,6 (384,9) MSEK.

Risker
Föreningen arbetar systematiskt med att hantera risker förknip-
pade med de olika affärsområdena. Som exempel kan nämnas 
att försäljningsrisker hanteras med stöd av garanti hos Stiftelsen 
HSB:s garantifond. Föreningen arbetar utifrån en riskhanterings- 
process som löpande ska identifiera och värdera risker.

Förväntad framtida utveckling
Föreningen har framöver via HSB Bostad en omfattande projekt-
portfölj med lägenheter vilket tyder på byggstarter på 100–200 
lägenheter per år om konjunkturen tillåter nyproduktion.

Vi kan konstatera att det kommer att bli effekter på våra intäkter 
och kostnader efter att utbrottet skett av Coronaviruset. Det är i 
skrivande stund för tidigt att säga med vilka belopp det kommer 
att påverka.

Inlåning från förvaltade kunder
Föreningen har betydande inlåning från förvaltade kunder. 
Inlåningen motsvaras av likvida tillgångar i form av bankmedel 
och obligationer med hög rating. Syftet med placeringarna är lång-
siktigt, men samtliga placeringar är omsättningsbara och kan vid 
behov omvandlas till likvida medel. HSB ska vid varje tillfälle kunna 
säkerställa tillgång till likvida medel (avräkningslikviditet) motsva-
rande 80 % av inlånade medel från förvaltade kunder. Föreningens 
disponibla likvida medel inklusive långfristiga placeringar uppgick 
på balansdagen till 103 % (106 %) av inlåningen. HSB Norra 
Stor-Stockholm är sedan 2008 ett registrerat inlåningsföretag hos 
Finansinspektionen.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

Belopp i KSEK Not 2019 2018

Nettoomsättning 1 121 286 118 723

Kostnad sålda varor 2,3,4 -131 900 -129 085

Bruttoresultat -10 614 -10 362

Administrationskostnader 5 -3 062 -2 989

Rörelseresultat -13 676 -13 351

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 7 12 440 11 785

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 154 379

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -487 -612

Resultat efter finansiella poster -1 569 -1 799

Resultat före skatt -1 569 -1 799

Skatt på årets resultat 10 235 182

ÅRETS RESULTAT -1 334 -1 617

EKONOMISK ÖVERSIKT

Belopp i KSEK 2019 2018 2017 2016 2015

Koncern      

Nettoomsättning 121 286 118 723 93 455 96 845 94 328

Rörelseresultat efter finansiella poster -1 569 -1 799 27 003 29 397 20 613

Soliditet, % 34,4 37,7 39,6 37,8 35,2

Moderförening

Nettoomsättning 116 739 113 457 88 959 92 322 90 877

Rörelseresultat efter finansiella poster -2 814 -3 524 25 774 28 493 19 499

Soliditet, % 35,7 39,0 41,1 39,8 37,3

Förändring av eget kapital

Andels-
kapital

Bundna
reserver

Fria
reserver

Årets 
resultat Summa

Koncern      

Utgående balans enligt balansräkning föregående år 17 965 11 222 207 897 -1 617 235 466

Disposition av föregående års resultat – – -1 617 1 617 –

Förändring av andelskapitalet 35 –  – – 35

Årets resultat – – – -1 334 -1 334

Vid årets slut 18 000 11 222 206 280 -1 334 234 167

Moderförening

Utgående balans enligt balansräkning föregående år 17 965 11 322 219 754 -1 289 247 752

Disposition av föregående års resultat – – -1 289 1 289 –

Förändring av andelskapital 35 – – – 35

Årets resultat – – – -859 -859

Vid årets slut 18 000 11 322 218 465 -859 246 928

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE FÖRENINGENS VINST

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 217 605 886, disponeras enligt följande (belopp i SEK):

Balanseras i ny räkning 217 605 886

Summa 217 605 886

Av koncernens fria egna kapital 204 945 tkr hänför sig -1334 tkr 
till årets verksamhet.

Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser 
samt tilläggsupplysningar.
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BALANSRÄKNING – KONCERNEN

Belopp i KSEK Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 11 11 660 –

Summa 11 660 –

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 108 667 96 194

Nedlagda kostnader på annans fastighet 13 – 11 038

Inventarier 14 1 986 2 004

Pågående nyanläggning avseende materiella anläggningstillgångar 15 1 671 –

Summa 112 324 109 236

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 228 072 223 744

Andra långfristiga fordringar 18 – 108

Summa 228 072 223 852

Summa anläggningstillgångar 352 056 333 088

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 030 7 103

Skattefordringar 6 832 2 126

Övriga fordringar 6 722 5 586

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 880 4 287

Summa 24 464 19 102

Kassa och bank 303 199 272 703

Summa omsättningstillgångar 327 663 291 805

SUMMA TILLGÅNGAR 679 719 624 893

BALANSRÄKNING – KONCERNEN

Belopp i KSEK Not 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Andelskapital 18 000 17 965

Bundna reserver 11 222 11 222

Fria reserver 206 279 207 897

Årets resultat -1 334 -1 617

Summa eget kapital 234 167 235 467

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 20 1 747 1 982

Summa 1 747 1 982

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 21 4 190 4 390

Summa 4 190 4 390

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 200 200

Inlåning från förvaltade kunder 401 900 362 229

Leverantörsskulder 19 797 4 401

Skatteskulder 233 231

Övriga kortfristiga skulder 3 855 2 970

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 13 630 13 023

Summa 439 615 383 054

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 679 719 624 893



BOKSLUT

  HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2019 37 HSB NORRA STOR -STOCKHOLM ÅRSREDOV ISN ING 201936

BOKSLUT

KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN

Belopp i KSEK Not 2019 2018

Den löpande verksamheten   

Resultat efter finansiella poster -1 569 -1 799

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera 5 735 11 677

Summa 4 166 9 878

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 4 166 9 878

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -5 361 -4 372

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 16 889 1 925

Kassaflöde från den löpande verksamheten 15 694 7 431

Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -12 276 –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 208 -8 503

Avyttring av materiella anläggningstillgångar – 13

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -4 220 -27 883

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar – 263

Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 704 -36 110

Finansieringsverksamheten    

Förändring av inlåning från förvaltade kunder 39 671 58 531

Förändring i andelskapital 35 1 126

Amortering av låneskulder -200 -10 200 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 39 506 49 457

Årets kassaflöde 30 496 20 778

Likvida medel vid årets början 272 703 251 925

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 303 199 272 703

RESULTATRÄKNING – MODERFÖRENING

Belopp i KSEK Not 2019 2018

Nettoomsättning 1 116 739 113 457

Kostnad sålda varor 2,3,4 -129 104 -126 122

Bruttoresultat -12 365 -12 665

Administrationskostnader 5 -3 007 -2 625

Rörelseresultat -15 372 -15 290

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 6 405 171

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 7 12 440 11 785

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 200 422

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -487 -612

Resultat efter finansiella poster -2 814 -3 524

Erhållna koncernbidrag 1 720 2 000

Resultat före skatt -1 094 -1 524

Skatt på årets resultat 10 235 235

ÅRETS RESULTAT -859 -1 289
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRENING

Belopp i KSEK Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 11 11 660 –

Summa 11 660 –

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 51 712 50 905

Investeringar i hyrda lokaler 13 11 827 11 038

Inventarier 14 1 986 2 004

Pågående nyanläggning avseende materiella anläggningstillgångar 15 1 671 –

Summa 67 196 63 947

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16 32 052 31 869

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 228 072 223 694

Andra långfristiga fordringar 18 – 108

Summa 260 124 255 671

Summa anläggningstillgångar 338 980 319 618

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 9 021 7 083

Fordringar hos koncernföretag 24 696 24 200

Skattefordringar 6 777 2 070

Övriga fordringar 6 436 5 372

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 814 4 228

Summa 48 744 42 953

Kassa och bank 303 199 272 703

Summa omsättningstillgångar 351 943 315 656

SUMMA TILLGÅNGAR 690 923 635 274

BALANSRÄKNING – MODERFÖRENING

Belopp i KSEK Not 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 18 000 17 965

Reservfond 11 322 11 322

Summa 29 322 29 287

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 218 465 219 754

Årets resultat -859 -1 289

Summa 217 606 218 465

Summa eget kapital 246 928 247 752

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 20 1 265 1 500

Summa 1 265 1 500

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 21 4 190 4 390

Summa 4 190 4 390

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 200 200

Inlåning från förvaltade kunder 401 900 362 229

Leverantörsskulder 19 609 4 198

Övriga kortfristiga skulder 3 480 2 535

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 13 351 12 470

Summa 438 540 381 632

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 690 923 635 274
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRENING

Belopp i KSEK Not 2019 2018

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster -2 814 -3 524

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera 4 708 10 698

Summa 1 894 7 174

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 894 7 174

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar -5 790 -8 436

Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 17 236 2 871

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 340 1 609

Investeringsverksamheten  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -12 276 –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 341 - 4 943

Avyttring av materiella anläggningstillgångar – 13

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -4 270 -27 620

Förändring av andelar i koncernföretag -183 263 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -24 070 -32 287

Finansieringsverksamheten  

Förändring av inlåning från förvaltade kunder 39 671 58 530

Förändring i andelskapital 35 1 126

Amortering av låneskulder -200 -10 200

Erhållna koncernbidrag 1 720 2 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 41 226 51 456

Årets kassaflöde 30 496 20 778

Likvida medel vid årets början 272 703 251 925

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 303 199 272 703

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Belopp i KSEK om inget annat anges.

Värderingsprinciper m m
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad enligt 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna 
råd, BFNAR 2012:1 (K3), vid upprättande av finansiella rapporter. 
Förändring av redovisningsprinciperna har gjorts då fastighets-
försäljning ej redovisas i bruttoresultatet. Tillgångar, avsättningar 
och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat 
anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderförening-
en har ett bestämmande inflytande. Konsolideringen baseras på 
följande principer:

Bolag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt äger aktier som 
motsvarar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande, konsolideras i sin helhet med avdrag 
för minoritetsandelar i bolagen enligt förvärvsmetoden.

Metoden innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, 
fastställt som skillnaden mellan tillgångarna och skuldernas 
verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital 
ingår därmed endast den del av dotterbolagens egna kapital som 
tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässiga anskaffningsvär-
det för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet 
av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmäs-
sig goodwill.

Inkomstskatter
Aktuell skatt avser den skatt som beräknas för räkenskapsåret 
inklusive eventuell korrigering av föregående perioders aktuella 
skatt. Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till temporära skill-
nader och skall regleras i framtiden. Temporär skillnad föreligger 
om en tillgångs eller skulds bokföringsmässiga och skattemässiga 
värden inte uppgår till samma belopp. Skattefordran tas upp om 
den anses kunna nyttjas.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Redovisningen av koncernbidrag sker genom bokslutsdisposition 
över resultaträkningen. Erhållna aktieägartillskott redovisas mot 
eget kapital.

Intäkter
Hyresintäkter fördelas jämnt över hyresperioden. Ersättning för 
administrativa tjänster inom administrativ och teknisk förvaltning 
intäktsredovisas i de redovisningsperioder som tjänsterna utförs.

Avyttring av fastigheter redovisas normalt som intäkt under den 
redovisningsperiod då bindande avtal om försäljning ingås.

Utdelning intäktsredovisas när rätten att erhålla betalning bedöms 
som säker.

Under året har en utredning gjorts som syftat till att fastställa  
huruvida försäljning av bostadsutvecklingsprojekt till bostads-
rättsföreningar ska redovisas successivt eller vid färdigställandet. 
Utredningen har utgått från bedömningen om HSB Ekonomisk 
Förening ska konsolidera bostadsrättsföreningar i samband med 
bostadsutveckling. Den samlade bedömningen av utredningen 
visar på att HSB Ekonomisk Förening inte kan anses ha ett bestäm-

mande inflytande över bostadsrättsföreningen då HSB Ekonomisk 
Förening inte erhåller en huvuddel av de förmåner och risker som 
är förknippade med bostadsrättsföreningen. Vår bedömning är 
därför att rådande regelverk inte föranleder att konsolidering 
behöver ske. Utifrån detta kommer HSB Ekonomisk Förening även 
fortsättningsvis redovisa intäkter från bostadsutvecklingsprojekt 
enligt successiv vinstavräkning.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, 
betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga 
ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns 
en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta 
en anställning före den normala tidpunkten för anställningens 
upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om 
frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte 
ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld/
avsättning och en kostnad när företaget har en legal eller informell 
förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till 
den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för 
att reglera förpliktelsen på balansdagen.

Företagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning 
omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensions-
planer. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställd avgift 
till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget 
inga ytterligare förpliktelser. I förmånsbestämda planer beräk-
nas skulden och avgiften med hänsyn till bl a bedömda framtida 
löneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som 
avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgiften redovisas som 
kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsutgift aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delats upp i 
komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge före-
taget framtida ekonomiska fördelar. Utgifter för löpande reparation 
och underhåll redovisas som kostnader.

I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas 
ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av 
platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet 
ökas med samma belopp.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över  
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas av-
skrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 
tillgångens restvärde. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och 
skrivs inte av.



BOKSLUT

 HSB NORRA STOR -STOCKHOLM ÅRSREDOV ISN ING 201942

BOKSLUT

  HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2019 43

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Avskrivning enligt plan sker på inventarier och investering i 
bostadsrätter. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. 
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod; datorer 
skrivs av på 3 år, fordon på 5 år och övriga inventarier på 5 eller 
10 år. Inventarier med ett anskaffningsvärde understigande  
10 000 kr kostnadsföres direkt. Investeringar i hyrda lokaler och  
i bostadsrätter skrivs av på 20 år.

Byggnadernas redovisade värde är uppdelade på komponenter 
med olika livslängder där avskrivning sker under olika nyttjandepe-
rioder där den sammanvägda avskrivningen är 2,1 % på koncer-
nen.

Leasing
Moderföreningen innehar leasingavtal avseende fordon och maski-
ner. Dessa redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär 
att någon tillgångs- eller motsvarande skuldpost inte redovisas i 
balansräkningen. I resultaträkningen fördelas leasingavgiften över 
åren med utgångspunkt från nyttjandet.

Bostadsrätter
Innehavet av bostadsrätter värderas till det lägsta av anskaffnings- 
och marknadsvärdet på balansdagen.

Avsättningar
Avsättningar är hänförliga till räkenskapsåret, eller tidigare räken-
skapsår, och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin 
förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska 
inträffa.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Analysen 
har anpassats efter HSB Norra Stor-Stockholms verksamhet.

NOTER

Belopp i KSEK 2019 2018

Not 1  Nettoomsättning per rörelsegren

Koncern  

Nettoomsättning per rörelsegren  

Förvaltning 90 040 82 149

Egna fastigheter 12 445 11 662

Medlemsverksamhet 6 645 7 074

Övrigt 12 156 17 838

Summa 121 286 118 723

Moderförening   

Nettoomsättning per rörelsegren   

Förvaltning 90 177 82 414

Egna fastigheter 7 763 7 155

Medlemsverksamhet 6 645 7 074

Övrigt 12 154 16 814

Summa 116 739 113 457

Not 2  Leasingavgifter avseende operationell leasing

Föreningen har klassat alla leasingavtal som operationell leasing

Koncern   

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal   

Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 717 684

Avtalade framtida leasingavgifter 1 499 1 280

Moderförening  

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal  

Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 717 684

Avtalade framtida leasingavgifter 1 499 1 280

1) Av moderföreningens pensionskostnader avser 620 tkr (föregående år 480 tkr) företagets VD och styrelse.
I styrelsen är 4 kvinnor av totalt 9 ledamöter (44%). I ledningsgruppen är det 2 kvinnor av totalt 6 (33%).
Verkställande direktören har 6 månaders ömsesidig uppsägningstid.
Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår ett avgångsvederlag om 12 månadslöner som utbetalas
månadsvis efter uppsägningstidens utgång. Om föreningen befriar VD från arbetsskyldighet under
uppsägningstid avräknas ev inkomst från annan arbetsgivare eller egen verksamhet.
Företaget har för sitt pensionsåtagande tecknat en försäkring. I övrigt har VD rätt till förmånsbil.

NOTER

Belopp i KSEK 2019 2018

Not 3  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Moderföretag   

Män 42 52

Kvinnor 63 47

Totalt i moderförening 105 99

Dotterföretag   

Totalt i dotterföretag – –

KONCERNEN TOTALT 105 99

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Moderförening   

Styrelse och VD 2 293 2 163

Övriga anställda 47 642 44 324

Summa 49 935 46 487

Sociala kostnader 22 064 23 023

(varav pensionskostnader) 1 4 803 6 964

Dotterföretag   

Styrelse och VD  –  –

Summa – –

Koncern   

Styrelse och VD 2 293 2 163

Övriga anställda 47 642 44 324

Summa 49 935 46 487

Sociala kostnader 22 064 23 023

(varav pensionskostnader)1 4 803 6 964

Not 4  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Koncern  

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion  

Kostnad för sålda varor 5 384 5 189

Summa 5 384 5 189

Moderförening   

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion   

Kostnad för sålda varor 4 709 4 164

Summa 4 709 4 164
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Not 5  Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncern   

BDO Mälardalen AB

Revisionsarvode 278 –

Herrlander Revision AB

Revisionsarvode – 263

Arvode till av föreningen vald revisor ■ ■

Revisionsarvode 24 24

Summa 302 287

Moderförening   

BDO Mälardalen AB

Revisionsarvode 278 –

Herrlander Revision AB

Revisionsarvode – 263

Arvode till av föreningen vald revisor

Revisionsarvode 24 24

Summa 302 287

Not 6  Resultat från andelar i koncernföretag

Moderförening

Resultat från handelsbolag 405 171

Summa 405 171

Not 7  Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Koncern  

Aktieutdelningar 9 824 10 775

Intäkt från övriga värdepapper 2 616 1 010

Summa 12 440 11 785

Moderförening

Aktieutdelningar 9 824 10 775

Intäkt från övriga värdepapper 2 616 1 010

Summa 12 440 11 785

NOTER

Belopp i KSEK 2019 2018

Not 8  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncern   

Ränteintäkter, övriga 5 205

Intäkter från kortfristiga placeringar 149 174

Summa 154 379

Moderförening   

Ränteintäkter, koncernföretag 46 43

Ränteintäkter, övriga 5 205

Intäkter från kortfristiga placeringar 149 174

Summa 200 422

Not 9  Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncern   

Räntekostnader, övriga -411 - 493

Räntekostnad till kreditinstitut -76 -119

Summa -487 -612

Moderförening   

Räntekostnader, koncernföretag – –

Räntekostnader, övriga -411 -493

Räntekostnad till kreditinstitut -76 -119

Övriga finansiella kostnader – –

Summa -487 -612
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Not 10  Skatt på årets resultat

Koncern   

Aktuell skatt – -46

Skatt hänförlig till tidigare år – –

Uppskjuten skatt 235 228

Summa skatt 235 182

Redovisat resultat före skatt -1 569 -1 799

Skatt enligt gällande skattesats (21,4 %) 336 396

Skatteeffekt av:   

Ej avdragsgilla kostnader -1 122 -92

Ej skattepliktiga intäkter 718 148

Ej skattepliktiga utdelningar 9 824 2 371

Ej aktiverat underskott -6 726 -2 869

Skatt på årets resultat i resultaträkningen 0 -46

Skatt hänförlig till tidigare år – –

Uppskjuten skatt 235 228

Summa redovisad skatt 235 182

Moderförening   

Aktuell skatt – –

Skatt hänförlig till tidigare år – –

Uppskjuten skatt 235 235

Summa skatt 235 235

Redovisat resultat före skatt -1 094 -1 524

Skatt enligt gällande skattesats (21,4 %) 234 335

Ej avdragsgilla kostnader -1 000 -92

Ej skattepliktiga intäkter 718 148

Ej skattepliktiga utdelningar 9 824 2 371

Ej aktiverat underskott -6 726 -2 762

Skatt på årets resultat i resultaträkningen 0 0

Skatt hänförlig till tidigare år – – 

Uppskjuten skatt 235 235

Summa redovisad skatt 235 235

Not 11  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Koncern Moderförening

Ackumulerade anskaffningsvärden:

– Nyanskaffningar 12 276 12 276

Summa 12 276 12 276

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

– Årets avskrivning enligt plan -616 -616

Summa -616 -616

Redovisat värde vid årets slut 11 660 11 660

NOTER

Belopp i KSEK 2019 2018

Not 12  Byggnader och mark

Koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 135 329 115 776

– Nyanskaffningar 3 478 6 570

– Fusion – 12 983

– Omklassificering 21 921 –

Summa 160 728 135 329

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -39 135 -27 721

– Fusion – -8 734

– Årets avskrivning enligt plan -2 832 -2 680

– Omklassificering -10 094 –

Summa -52 061 -39 135

Redovisat värde vid årets slut 108 667 96 194

Taxeringsvärde byggnader: 81 153 71 888

Taxeringsvärde mark: 38 391 32 852

Summa 119 544 104 740

Moderförening   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 73 612 57 619

– Nyanskaffningar 2 611 3 010

– Fusion – 12 983

Summa 76 223 73 612

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -22 707 -12 318

– Fusion – -8 734

– Årets avskrivning enligt plan -1 804 -1 655

Summa -24 511 -22 707

Redovisat värde vid årets slut 51 712 50 905

Taxeringsvärde byggnader: 45 600 39 200

Taxeringsvärde mark: 18 982 14 728

Summa 64 582 53 928

Koncern Moderförening

Varav mark:

Ackumulerade anskaffningsvärden 4 596 4 596

Redovisat värde vid periodens utgång 4 596 4 596
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Not 13  Investeringar i hyrda lokaler

Koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 20 025 18 130

– Nyanskaffningar 1 896 1 895

– Omklassificeringar -21 921 –

Summa – 20 025

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -8 987 -7 975

– Årets avskrivning enligt plan -1 107 -1 012

– Omklassificeringar 10 094 –

Summa – -8 987

Redovisat värde vid årets slut – 11 038

Moderförening   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 20 025 18 130

– Nyanskaffningar 1 896 1 895

Summa 21 921 20 025

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -8 987 -7 975

– Årets avskrivning enligt plan -1 107 -1 012

Summa -10 094 -8 987

Redovisat värde vid årets slut 11 827 11 038

Not 14  Inventarier

Koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 15 908 10 214

– Nyanskaffningar 1 163 38

– Fusion – 5 678

– Avyttringar och utrangeringar -626 - 22

Summa 16 445 15 908

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -13 904 -9 135

– Fusion – -3 281

– Avyttringar och utrangeringar 626 9

– Årets avskrivning enligt plan -1 181 -1 497

 Summa -14 459 -13 904

Redovisat värde vid årets slut 1 986 2 004

NOTER

Belopp i KSEK 2019 2018

Moderförening  

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 15 908 10 214

– Nyanskaffningar 1 163 38

– Fusion – 5 678

– Avyttringar och utrangeringar -626 -22

Summa 16 445 15 908

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:   

– Vid årets början -13 904 -9 135

– Fusion – -3 281

– Avyttringar och utrangeringar 626 9

– Årets avskrivning enligt plan -1 181 -1 497

 Summa -14 459 -13 904

Redovisat värde vid årets slut 1 986 2 004

Not 15  Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillgångar

Koncern Moderförening

Årets investeringar 1 671 1 671

Redovisat värde vid årets slut 1 671 1 671

Not 16  Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 31 868 32 134

– Reglering av resultat i HB -171 - 436 

– Likvidation -50 –

– Årets resultat i HB 405 171

Redovisat värde vid årets slut 32 052 31 869

Specifikation av moderföreningens innehav av aktier och andelar i koncernföretag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

 
Dotterföretag / Org nr / Säte

Antal
andelar

 
i %

Redovisat
värde

Eget
kapital

 
Resultat

HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm HB, 
916627-6346, Järfälla

 
990

 
99 12 372 1 405 405

HSB Fastigheter Margaretavägen AB,
556819-7692, Järfälla

 
500

 
100 19 680 36 -122

Margobsberg Fastighets AB,
559099-1997, Järfälla 500 100 50 – –

 Likvidation -500 -100 -50 – –

Summa   32 052   
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Not 17  Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncern  

Ackumulerade anskaffningsvärden:  

– Vid årets början 223 744 196 124

– Tillkommande tillgångar 9 328 27 620

– Avgående tillgångar -5 000 –

Redovisat värde vid årets slut 228 072 223 744

Moderförening   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 223 694 196 074

– Tillkommande tillgångar 9 378 27 620

– Avgående tillgångar -5 000 –

Redovisat värde vid årets slut 228 072 223 694

Not 18  Andra långfristiga fordringar

Koncern   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 108 108

– Reglerade fordringar -108 –

Redovisat värde vid årets slut – 108

Moderförening   

Ackumulerade anskaffningsvärden:   

– Vid årets början 108 108

– Reglerade fordringar -108 –

Redovisat värde vid årets slut – 108

Not 19  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncern   

Upplupna intäkter – 4 048

Förutbetald kostnad 1 880 239

Summa 1 880 4 287

Moderförening   

Upplupna intäkter – 3 989

Förutbetald kostnad 1 814 239

Summa 1 814 4 228

NOTER

Belopp i KSEK 2019 2018

Not 20  Uppskjuten skatteskuld

Koncern   

Vid årets början 1 982 2 210

Årets förändring -235 -228

Vid årets slut 1 747 1 982

Moderförening   

Vid årets början 1 500 1 735

Årets förändring -235 -235

Vid årets slut 1 265 1 500

Uppskjuten skatteskuld hänförs till temporära skillnader i fastigheterna. 

Not 21  Skulder till kreditinstitut

Koncern   

Förfallotidpunkt, 2–5 år från balansdagen 800 800

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 3 390 3 590

Summa 4 190 4 390

Moderförening   

Förfallotidpunkt, 2–5 år från balansdagen 800 800

Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 3 390 3 590

Summa 4 190 4 390

Not 22  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncern   

Upplupna löner 5 725 5 094

Arbetsgivaravgifter och löneskatt 5 758 4 535

Upplupna räntekostnader 18 19

Förutbetalda hyror och avgifter 821 337

Förutbetald medlemsavgift 528 –

Övriga poster 780 3 038

Summa 13 630 13 023

Moderförening   

Upplupna löner 5 725 4 760

Arbetsgivaravgifter och löneskatt 5 758 4 316

Upplupna räntekostnader 18 19

Förutbetalda hyror och avgifter 572 337

Förutbetald medlemsavgift 498 –

Övriga poster 780 3 038

Summa 13 351 12 470
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Not 23  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

För egna skulder och ställda säkerheter till kreditinstitut

Koncern   

Fastighetsinteckningar (Swedbank) 20 560 20 560

Summa 20 560 20 560

Eventualförpliktelser   

Garantiförbindelse för nyproduktion 14 050 20 470

Fastigo garanti 746 657

Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar 1 186 1 144

Summa 15 982 22 271

Moderförening

Fastighetsinteckningar (Swedbank) 20 560 20 560

Summa 20 560 20 560

Eventualförpliktelser   

Garantiförbindelse för nyproduktion 14 050 20 470

Ansvar för HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm HB 2 705 2 962

Fastigo garanti 746 657

Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar 1 186 1 144

Summa 18 687 25 233

Not 24  Disposition av föreningens vinst

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel,  
kronor 217 605 886 disponeras enligt följande (belopp i SEK):   

Balanserar i ny räkning 217 605 886

Summa 217 605 886

BOKSLUT STYRELSENS FÖRSÄKRAN



REVISIONSBERÄTTELSE

Till föreningsstämman i HSB Norra Stor-Stockholm  
ekonomisk förening, org.nr. 713200-0295

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för HSB Norra Stor-Stockholm ek för för år 2019. Fören-
ingens årsredovisning ingår på sidorna 29–53 i såväl den tryckta 
som digitala versionen av detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en 
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens 
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

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 moderföreningen och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

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

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 
2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisions-
berättelse daterad 2019-04-02 med omodifierade uttalanden i 
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. Den andra informationen består av infor-
mation om verksamheten på sidorna 1–27 och sidorna 56–60 i 
den tryckta versionen av detta dokument respektive sidorna 1–27 
och sidorna 56–67 i den digitala versionen av detta dokument 
(men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse 
avseende denna).

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

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt an-
svar att läsa den information som identifierats ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsre-
dovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi 
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera om 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 koncernredovisningen upprättas 
och att de 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 och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag.

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

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 

i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhäm-
tar revisionsbevis 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 felaktighet som beror på misstag, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

• skaffar vi 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 omständig-
heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 

 Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 

som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

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

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella informationen i enheterna eller affärsakti-
viteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 
uttalanden.

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 betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-
en har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för HSB Norra Stor-Stockholm ek för för år 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget 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 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.

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 och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
föreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, 

likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningen organisation och förvaltningen 

av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma föreningens och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 
verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgär-
der som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen 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 verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet 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 dispositioner av 
bolagets 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 ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag 
till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på det registrerade revisionsbolagets professi-
onella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som 
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går ige-
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. 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 ekonomis-
ka föreningar.

Sollentuna den 14 april 2020
BDO Mälardalen AB

Johan Wall
Auktoriserad revisor
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REDOVISNING KOLDIOXIDUTSLÄPP

KOLDIOXIDUTSLÄPP HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

2008 2016 2017 2018 2019

KLIMATPÅVERKAN FRÅN EGENÄGDA KÄLLOR

Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner 
(förbrukning drivmedel)

Bensin m3 18,97 1,27 0,60 0,63 2,63

Bensin CO2 e ton/m3 2,36 2,38 2,30 2,30 2,30

Diesel m3 19,17 11,91 9,98 0,72 10.76

Diesel CO2 e ton/m3 2,59 2,60 2,47 2,47 2,47

Diesel hög inblandning biobränsle m3 – – – 8,19 –

Diesel CO2 e ton/m3 2,59 2,60 2,47 2,00 –

E 85 m3 – 0,03 – – –

E 85 CO2 e ton/m3 – 0,43 0,43 0,43 –

Biogas nm3 – – – – –

Biogas CO2 e kg/nm3/1000 – – – – –

Total utsläpp ton CO2 94,43 34,00 26,02 19,62 32,63
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KLIMATPÅVERKAN FRÅN KÖPT EL,  
FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA

Elanvändning, egna fastigheter och lokaler

Fastighet/lokal

El Mwh, 1 164,75 1 016,76 709,24 209,95 211,72

CO2 e g KWh 0,29 0,35 0,35 0.25 0.25

El Mwh miljömärkt – – – 390,56 390,80

CO2 e g KWh 0,02 0.04 0.04 0.04 0.04

Total elförbrukning kWh 1 164,75 1 016,76 709,24 600,51 602,51

Ton CO2 e 339,99 356,38 248,59 67,29 67,58

Fjärrvärme, egna fastigheter och lokaler  
(verklig användning)

Fastighet/lokal

Järfälla Verklig 2 212,92 2 447,36 1 325,59 1 206,00 1 175,00

Järfälla Normalårskorrigerad 2 671,00 2 654,38 1 487,99 1 434,00 1 309,00

Järfälla ton CO2 e/MWh 0,13 0,01 0,02 0,03 0,03

Upplands Väsby Verklig 2 222,52 – – – –

Upplands Väsby Normalårskorrigerad 2 614,00 – – – –

Upplands Väsby ton CO2 e/MWh 0,11 – – – –

Märsta Verklig – – – 50,08 –

Märsta Normalårskorrigerad – – – 56,47 –

Märsta ton CO2 e/MW – – – 0,07 0,07

Total Yta 25 382,00 18 358,00 14 096,00 14 446,00 14 446,00

Total Mwh Verklig 4 435,44 2 447,36 1 325,59 1 256,08 1 204,00

Total Mwh Normalårskorrigerad 5 285,00 2 654,38 1 487,99 1 490,47 1 343,00

Totalt utsläpp ton CO2 Verklig 515,74 35,50 32,74 40,90 32,99

Totalt utsläpp ton CO2 Normalårskorrigerad 615,26 38,50 36,75 48,42 36,85

Totalt utsläpp ton CO2 Verklig/m2 A-temp 0,020 0,002 0,002 0,003 0,002

Totalt utsläpp ton CO2 normalårskorrigerad/m2 A-temp 0,024 0,002 0,003 0,003 0,002

KOLDIOXIDUTSLÄPP HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

2008 2016 2017 2018 2019

REDOVISNING KOLDIOXIDUTSLÄPP
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REDOVISNING KOLDIOXIDUTSLÄPP

KOLDIOXIDUTSLÄPP HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

2008 2016 2017 2018 2019

Produktion av energibärare

Normalårskorrigerad fjärrvärme Järfälla – – – 1 434 1 309

CO2 e g KWh – – – 0,0054 0,0058

Verklig förbrukning fjärrvärme Järfälla – – – 1 206 1 175

CO2 e g KWh – – – 0,0054 0,0052

Normalårskorrigerad fjärrvärme Märsta – – – 56,08 34

CO2 e g KWh – – – 0,0048 0,0016

Verklig förbrukning fjärrvärme Märsta – – – 50,08 29

CO2 e g KWh – – – 0,0048 0,0014

Bensin m3 31,08 5,67 4,81 5,67 7,71

Bensin ton CO2 e/m3 0,17 0,40 0,40 0,23 0,06

Diesel m3 – – 10,83 2,16 –

Diesel ton CO2e/m3 0,13 0,47 0,47 0,26 –

Diesel hög miljöinblandning m3 – – – 8,23 11,90

Diesel ton Co2 e/m3 0,13 0,47 0,47 0,37 0,04

E85 m3 – 0,03 0,02 – –

E 85 ton CO2 e/m3 0,63 0,56 0,56 056 –

Naturgas  – –  – – –

Biogas nm3 – – – – –

Biogas ton CO2 e/nm3 0,001 0,001 0,001 0,001 –

Totalt utsläpp energibärare ton CO2 5,19 2,29 7,03 19,70 14,60

Totalt utsläpp ton CO2, Verklig 984,94 443,61 350,17 163,60 149,17

Totalt utsläpp ton CO2, Normalårskorrigerad 1084,46 446,61 354,18 171,11 153,64

Totalt utsläpp Kg CO2/m2 A-temp, Normalårskorrigerad 42,73 24,33 25,13 11,84 10,64

KOLDIOXIDUTSLÄPP HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

2008 2016 2017 2018 2019

INDIREKT KLIMATPÅVERKAN

Tjänsteresor

Flyg antal pkm

Flyg <450 pkm 1 944 3 714 1 630 4 158 –

tonCO2 e/pkm 0,0004 0,0004 0,0004 0,0003 –

Flyg >450 –1600 pkm – 5 336 30 161 1 060 1 502

tonCO2 e/pkm 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002

Flyg >1600 pkm – – 69 231 2 922 –

tonCO2 e/pkm 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 –

Tåg el pkm 2 139 1 824 1 676 3 648 24 068

tonCO2 e/pkm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Båt 7 – – – –

Totalt utsläpp tjänsteresor ton CO2 0,82 3,05 23,83 2,10 0,33

Egen bil (i tjänst, medarbetare, styrelse, HSB-ledamot)

Bensin m3 12,11 4,40 4,21 5,04 5,08

Bensin tonCO2e/m3 2,36 2,33 2,33 2,03 2,30

Bensin kilometer 125 561 54 753 52 654 61 177 61 640

Diesel m3 0,07 0,84 0,85 1,44 –

Diesel ton CO2 e/m3 2,59 2,53 2,53 2,53 –

Diesel kilometer 1 077 12 386 16 149 23 323 –

Diesel hög inblandning biobränsle m3 – – – 0,04 1 140

Diesel ton CO2 e/m3 2,59 2,53 2,53 2,53 2,47

Diesel hög inblandning biobränsle kilometer – – – 810 22 798

E85 m3 – – 0,02 – –

E 85 ton CO2 e/m3 – 0,43 0,43 0,43 –

E 85 kilometer – – 204 – –

Naturgas – – – – –

Biogas nm3 – – – – –

Biogas tonCO2 e/nm3 – – – – –

Biogas kilometer – – – – –

Totalt körda kilometer i egen bil 126 638 67 139 69 007 85 309 84 438

Totalt utsläpp egen bil i tjänst ton CO2 28,77 12,40 11,97 13,98 14,50

Förklaring till tabellerna 
Klimatmålet är för HSB Norra Stor-Stockholm att minska våra 
utsläpp av CO2 med 50 procent till år 2023 med 2008 som basår. 

I Värmemarknadskommittén, VMK har HSB, Riksbyggen, Fastig-
hetsägarna, Hyresgästföreningen och Svensk Fjärrvärme kommit 
överens om ett nytt sätt att beräkna koldioxidutsläpp för fjärrvär-
me till skillnad från det tidigare REKO. Sifforna redovisas i enlighet 
med metoden överenskommen i VMK. För att ha en jämförbar 

siffra redovisas utsläpp kgCO2 per m2 A-temp normalårskorrigerad, 
som även klimatmålet mäts mot.

Normalårskorrigerad för att kunna jämföra utsläppen mellan 
varmt och kallt år och m2 A-temp så att jämförelsen kan ske även 
om fastighetsbeståndet utökas eller minskas. 

REDOVISNING KOLDIOXIDUTSLÄPP
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörel-
sen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa 
principerna och HSBs värderingar. Syftet är att koden ska vara ett 
verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk 
medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB.

Koden gäller för HSB-föreningar, HSB nationella bolag samt HSB 
Riksförbund. Koncernerna för denna verksamhet ska präglas av 
öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner.

Koden ska tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”. Det inne-
bär att om en förening avviker från någon del av koden ska skälen 
för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att föreningen har en 
tillfredsställande internkontroll. Ansvaret för att det finns ett system 
för intern kontroll har delegerats till VD.

Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa en tydlig 
roll – och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av 
verksamhetens risker. En finanspolicy med riktlinjer reglerar de 
finansiella riskerna. Vid varje styrelsemöte avger VD en skriftlig  

VD-rapport vari väsentliga förhållanden i verksamheten redovisas 
och en ekonomisk rapport med analyser av väsentliga avvikelser.

Föreningens revisor medverkar på minst ett styrelsemöte under 
året och informerar om sina iakttagelser om bolagets interna 
rutiner och kontrollsystem.

Den finansiella rapporteringen och uppföljningen till styrelsen 
består av budget för kommande år, årsbokslut, prognoser och 
analyser av utfall samt månadsrapporter och tertialrapport för  
8 månader.

Styrelsen erhåller finansiella rapporter av den finansiella verk-
samheten i samband med prognos och årsbokslut samt vid större 
förändringar varje möte.

Föreningen genomför varje år interna revisioner av kvalitets- och 
miljöledningssystemet. Föreningen har därutöver extern revision 
som utfärdar certifikat.

Styrelsens bedömning är att den finansiella rapporteringen under 
året varit av tillräcklig omfattning och kvalitet för att styrelsen ska 
kunna göra korrekta avvägningar och fatta väl underbyggda beslut.

1. FÖRENINGSSTÄMMAN

1.1     Information inför föreningsstämma

1.1.1 Tid och plats för ordinarie föreningsstämma ska 
fastställas senast under sista kalendermånaden i verk-
samhetsåret. Uppgiften ska utan dröjesmål lämnas på 
föreningens webbplats.

3

1.1.2 Tid och plats för extra föreningsstämma ska så 
snart det är fastställt lämnas på föreningens webbplats.

3

1.1.3 Motioner: Föreningen ska i god tid innan ordinarie
föreningsstämma informera om medlems och fullmäk-
tiges rätt att få ett ärende behandlat på förenings-
stämman. Informationen ska lämnas på föreningens 
webbplats och innefatta:
•  Hur det går till att skriva en motion.
•  Vart motionen ska sändas.
•  Sista datum för att sända motionen för att den ska

hinna behandlas av styrelsen inför föreningsstämma.

3

1.1.4 Nominering: Föreningen ska senast sex månader 
innanordinarie föreningsstämma informera om medlems 
rättatt nominera kandidater till styrelse, revisor och
valberedning. Uppgifterna (se 2.2.7) ska lämnas på
föreningens webbplats.

3

1.1.5 Kallelse: Kallelse och övrigt underlag till förenings-
stämma ska ha sådan utformning så att fullmäktige kan 
bilda sig en välgrundad uppfattning om de ärenden som 
ska behandlas. Underlaget ska innefatta den information
som följer av denna kod2), kompletterat med:
•  Årsredovisning och föreningsstyrningsrapport3).
•  En redogörelse för inkomna motioner samt styrelsens
yttrande över dessa.

3

1.1.6 Inför föreningsstämma ska föreningens webbplats
särskilt ses över och uppdateras med aktuell information
om föreningsstyrningsfrågor som följer av denna kod.

3

1.2 Genomförande av föreningsstämma

1.2.1 Föreningens stämmor ska vara öppna för alla 
medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige

3

1.2.2 Såvitt det är möjligt ska hela styrelsen, eller i 
vart fall en beslutsför styrelse, närvara vid förenings-
stämma.

3

1.2.3 Följande personer ska närvara vid ordinarie 
föreningsstämma:
A Styrelsens ordförande.
B Föreningens vd.
C Minst en av valberedningens ledamöter.
D Minst en av föreningens revisorer5).
E Person föreslagen för inval i styrelse eller som
valberedare eller revisor, ska närvara för att presentera
sig och svara på frågor från medlemmarna.

3
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1.2.4 Föreningsstämman ska årligen fastslå instruktion 
för valberedningen (se 2.2.1).

3

1.2.5 Föreningsstämman ska välja styrelsens ordfö-
rande.

3

1.2.6 Föreningsstämman ska besluta om styrelsearvo-
de och samtliga övriga ersättningar för styrelsearbetet 
med uppdelning mellan styrelsens ordförande och 
övriga ledamöter i styrelsen.

3

1.2.7 Styrelseledamöter eller anställda i föreningen 
ska inte utses till protokolljusterare.

3

1.2.8 Protokoll från senaste föreningsstämma och 
därefter hållen extra föreningsstämma ska återfinnas 
på föreningens webbplats senast tre veckor efter 
stämman.

3

1.2.9 Om det är motiverat av medlemskretsens sam-
mansättning, ska protokollet även tillhandahållas på 
andra språk än svenska.

3

2. VALBEREDNING

2.1 Tillsättning av valberedning

2.1.1 Valberedningens instruktion ska innefatta 
föreningens förfarande vid beredning av frågan om 
tillsättning och arvodering av valberedning.

3

2.1.2 Ledamot i föreningens styrelse eller föreningens 
vd ska inte vara ledamot i valberedningen.

3

2.1.3 Uppgift om de personer som står till förfogande 
till valberedning samt förslag på arvodering av valbe-
redning ska bifogas kallelsen till föreningsstämman 
samt lämnas på föreningens webbplats.

3

2.1.4 För de personer som enligt 2.1.3 står till förfo-
gande till valberedning ska följande information lämnas 
på föreningens webbplats, som ett komplement till 
kallelsen:
•  Ålder.
•  Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet.
•  Eventuella uppdrag i föreningen.
•  Andra väsentliga uppdrag.
•  Det år ledamoten invaldes i valberedningen (gäller 

vid omval).
•  Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för
medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna
ledamotens kompetens och oberoende.

3

2.2 Valberedningens uppgifter

2.2.1 Valberedningen ska ha en instruktion som är an-
passad efter föreningens förhållanden och är så tydlig, 
utförlig och konkret att den kan tjäna som styrdoku-
ment för valberedningens arbete. Valberedningen ska 
minst en gång per år pröva instruktionens relevans och 
aktualitet (se 1.2.5). Instruktionen ska tillhandahållas 
på föreningens webbplats.

3

2.2.2 Valberedningen ansvarar för att en presentation 
av valberedningen inklusive kontaktuppgifter lämnas på
föreningens webbplats. Om en ledamot lämnar valbe-
redningen ska uppgift om detta också lämnas.

3

2.2.3 Valberedningen ska bereda frågan om val av 
stämmoordförande till föreningsstämma.
•  Ledamot i styrelsen ska inte föreslås.
•  Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen 

till föreningsstämman.

3

2.2.4 Valberedningen ska bereda frågan om val och 
arvodering av styrelseordförande, styrelseledamöter, 
revisorer7) och andra funktionärer. Valberedningen ska 
i sitt förslag särskilt beakta kravet på kunskap, kompe-
tens, mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet 
på att eftersträva mångfald och en jämn könsfördel-
ning. (se 3.1.1-3.1.2)

3

2.2.5 Valberedningen ska ta del av resultatet av den 
utvärdering av styrelsen som har skett (se kapitel 3.6).

3

2.2.6 Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtli-
ga medlemmars intresse och inte obehörigen röja vad 
som förekommit i valberedningsarbetet.Valberedningen 
ska i sitt förslag särskilt beakta kravet på kunskap, 
kompetens, mångsidighet och bredd i styrelsen samt 
kravet på att eftersträva mångfald och en jämn köns-
fördelning. (se 3.1.1-3.1.2)

3

2.2.7 Valberedningen ansvarar för att information om
nominering av styrelseledamot, valberedning och
revisor lämnas på föreningens webbplats. Uppgifterna
ska omfatta:
•  Hur det går till att nominera.
•  Vem som kan nominera och nomineras.
•  Vart nomineringen ska sändas.
•  Sista datum för att sända nomineringen för att 

den ska hinna behandlas av valberedningen inför 
föreningsstämma.

3

2.2.8 Den som nomineras ska förse valberedningen 
med underlag för bedömning av eventuell beroende-
ställning (se 3.1.5).

3

2.2.9 Valberedningen ska informera föreslagna kandi-
dater till styrelsen om de utbildningskrav som följer av 
denna kod (se kapitel 3.7).

3
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3. STYRELSEN

3.1 Styrelsens sammansättning

3.1.1 Styrelsen ska ha en ändamålsenlig samman-
sättning, sett med hänsyn till föreningens verksamhet, 
utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen 
ska ha mångsidighet och bredd avseende ledamöter-
nas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt"

3

3.1.2 Mångfald och en jämn könsfördelning i styrelsen 
ska eftersträvas.

3

3.1.3 Suppleanter till styrelseledamöter utsedda på 
föreningsstämma ska inte utses.

3

3.1.4 Högst en styrelseledamot vald av föreningsstäm-
man får arbeta i föreningens ledning eller i ledningen av
föreningens dotterbolag.

3

3.1.5 Majoriteten av de föreningsstämmovalda styrel-
seledamöterna ska vara oberoende i förhållande till 
föreningen och ledningen (se 2.2.8). För att avgöra en 
ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras 
av samtliga omständigheter som kan ge anledning 
att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till 
föreningen eller föreningsledningen, varvid bland annat 
följande omständigheter ska vägas in i bedömningen:
A Om styrelseledamoten är vd eller under de fem 
senaste åren varit vd i föreningen eller ett närstående 
företag.
B Om styrelseledamoten är anställd eller under de tre 
senaste åren har varit anställd i föreningen eller ett 
närstående företag.
C Om styrelseledamoten erhåller icke obetydlig ersätt-
ning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från 
föreningen eller ett närstående företag eller från någon 
person i föreningsledningen.
D Om styrelseledamoten har eller under det senaste 
året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra 
omfattande ekonomiska mellanhavanden med fören-
ingen eller ett närstående företag i egenskap av kund, 
leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller 
genom att tillhöra föreningsledningen eller styrelsen eller 
genom att vara större delägare i annat företag som har 
en sådan affärsrelation med föreningen. Detta gäller 
dock inte ställföreträdare för medlemmarna i föreningen.
E Om styrelseledamoten är eller under de tre senaste 
åren har varit delägare eller anställd hos föreningens 
eller ett närstående företags nuvarande eller dåvaran-
de revisor.
F Om styrelseledamoten tillhör företagsledningen i an-
nat företag och om en styrelseledamot i detta företag 
tillhör föreningsledningen i föreningen.
G Om styrelseledamoten står i ett nära släkt- eller 
familjeförhållande till person i eller någon annan person 
som nämns i ovanstående punkter, om denna persons 
direkta eller indirekta mellanhavanden med föreningen 
har sådan omfattning och betydelse att de motiverar 
att styrelseledamoten inte ska anses oberoende.

3
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2.3 Valberedningens utbildning

2.3.1 Ny ledamot i valberedningen ska genomgå lämp-
ligintroduktionsutbildning. Utbildningen ska omfatta
HSBs gemensamma styrdokument inklusive HSBs
kärnvärderingar och de kooperativa principerna.

3

2.3.2 Varje ledamot i valberedningen, såväl nyvald som 
omvald, ska ha ett fortlöpande utbildningsprogram.
Valberedningens ordförande ansvarar för att valbered-
ningens ledamöter får och deltar i den utbildning som
krävs för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt.

3

2.2.10 Valberedningens förslag till val och arvodering 
av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och 
andra funktionärer ska framgå av det underlag som 
bifogas kallelsen till föreningsstämman.
Information om vilka personer som nominerats
och fortfarande står till förfogande ska lämnas på
föreningens webbplats"

3

2.2.11 För de personer som valberedningen föreslår 
för nyval/omval till föreningsstyrelsen ska följande 
information lämnas på föreningens webbplats, som ett 
komplement till kallelsen (se 1.1.6):
•  Ålder.
•  Huvudsaklig utbildning.
•  Huvudsaklig arbetslivserfarenhet.
•  Eventuella uppdrag i föreningen.
•  Andra väsentliga uppdrag.
•  Det år ledamoten invaldes i styrelsen 

(gäller vid omval).
•  Om ledamoten enligt valberedningen är att anse 

som oberoende i förhållande till föreningen och 
föreningsledningen.

•  Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för 
medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna 
ledamotens kompetens och oberoende.

3

2.2.12 För den/de person/er som valberedningen 
föreslår för nyval/omval till revisor/er ska följande 
information lämnas på föreningens webbplats, som ett 
komplement till kallelsen:
•  Omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till 

föreningen utöver revision under de senaste tre 
åren.

•  Det år revisorn invaldes till uppdraget i föreningen 
(gäller vid omval).

3

2.2.13 Valberedningens ska presentera och motive-
ra sitt förslag enligt 2.2.10 till föreningsstämman. 
Denna redogörelse ska även lämnas på föreningens 
webbplats. Valberedningen ska särskilt motivera för-
slaget mot bakgrund av kravet i 3.1.2 om att en jämn 
könsfördelninge ska eftersträvas. 
• En särskild motivering ska ges om avgående vd 

föreslås som styrelseordförande i nära anslutning till 
sin avgång från uppdraget som vd.

3

2.2.14 Valberedningen ska redogöra inför förenings-
stämman hur de har bedrivit sitt arbete att ta fram 
förslaget enligt 2.2.10.

3

3.2 Styrelsens arbetsform

3.2.1 Styrelsens instruktioner i form av arbetsordning,
instruktion för vd samt rapporteringsinstruktion ska
vara anpassade till föreningens förhållanden och
vara tydliga, utförliga och konkreta. De ska utgöra
ramverket för styrelsens arbete.

3

3.2.2 Styrelsen ska minst en gång per år pröva rele-
vans och aktualitet för instruktionerna enligt 3.2.1.

3

3.2.3 Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ären-
den som behandlats, vilket underlag som funnits för 
respektive ärende samt innebörden av de beslut som 
fattats. Protokollet ska sändas till styrelsens ledamöter 
så snart som möjligt efter styrelsesammanträdet.

3

3.2.4 Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det 
av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgif-
ter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till
utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.
Utskott ska protokollföra sina sammanträden och
protokollen ska tillhandahållas styrelsen.

3

3.3. Styrelsens ledamöter

3.3.1 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de 
ärenden styrelsen har att behandla och begära den 
information som ledamoten anser nödvändig för att 
styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

3

3.3.2 Styrelseledamot ska tillägna sig den kunskap om
föreningens verksamhet, organisation och marknader
som krävs för uppdraget.

3

3.3.3 Styrelseledamot får inte, personligen eller 
genom heleller delägt bolag, bedriva konkurrerande 
verksamhet med föreningen.

3

3.4 Styrelsen ordförande

3.4.1 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsen 
erhåller tillfredsställande information och beslutsunder-
lag för sitt arbete.

3

3.4.2 Styrelsens ordförande är ytterst ansvarig för 
att föreningen följer inom HSB gemensamt beslutade 
styrdokument.

3

3.4.3 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsen 
fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper 
om föreningen.

3

3.4.4 Styrelsens ordförande ansvarar för kontakter 
med medlemmarna i ägarfrågor och förmedlar syn-
punkter från medlemmarna till styrelsen.

3
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3.4.5 Styrelsens ordförande ska efter samråd med 
vd fastställa förslag till dagordning för styrelsens 
sammanträden.

3

3.4.6 Styrelsens ordförande ska kontrollera att styrel-
sens beslut verkställs.

3

3.4.7 Om styrelsens ordförande är anställd i eller har 
stadigvarande uppdrag för föreningen utöver ordföran-
deuppdraget ska arbetsfördelningen mellan ordföran-
den och vd klargöras i styrelsens arbetsordning och 
instruktion för vd.

3

3.4.8 Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag 
under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordfö-
rande för tiden till nästa föreningsstämma."

3

3.5 Styrelsens uppgifter

3.5.1 Styrelsen ska fastställa de övergripande målen 
för föreningens verksamhet och besluta om förening-
ens strategi för att nå målen.

3

3.5.2 Styrelsen ska tillsätta och vid behov entlediga 
vd. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera vd:s arbete. 
Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av 
vd eller annan person från föreningsledningen, särskilt 
behandla denna fråga.

3

3.5.3 Styrelsen ska se till att föreningen har god intern 
kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer 
att fastlagda principer för finansiell rapportering och 
intern kontroll efterlevs samt att föreningens finansiella 
rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag 
och tillämpliga redovisningsstandarder.

3

3.5.4 Styrelsen ska se till att det finns en tillfredsstäl-
lande kontroll av föreningens efterlevnad av lagar och 
andra regler som gäller för föreningens verksamhet.

3

3.5.5. Styrelsen ska säkerställa att etiska riktlinjer 
fastställs för föreningens uppträdande.

3

3.5.6 Styrelsen ska säkerställa att föreningens infor-
mationsutgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, 
relevant och tillförlitlig."

3

3.5.7 Styrelsen ska årligen följa upp och redogöra för
föreningens efterlevnad av HSBs gemensamma styrdo-
kument. Redovisning ska ske på föreningsstämma
samt i den årliga föreningsstyrningsrapporten.

3

3.5.8 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro 
av vd eller annan person från föreningsledningen, träffa
föreningens revisor. En redogörelse för hur styrelsen
kommunicerar med revisor ska lämnas i den årliga
föreningsstyrningsrapporten.

3

3.6 Utvärdering av styrelse

3.6.1 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens 
arbete årligen utvärderas enligt en formell, effektiv och
systematisk metod.

3

3.6.2 Utvärderingen enligt 3.6.1 ska identifiera hur 
effektivt varje enskild styrelsemedlem bidragit till 
styrelsens arbete.

3

3.6.3 Utvärderingen enligt 3.6.1 ska identifiera hur 
utbildningsbehov hos varje enskild styrelseledamot har 
uppfyllts.

3

3.6.4 Styrelsen ska redovisa i den årliga förenings-
styrningsrapporten hur utvärderingen enligt 3.6.1 
genomförts.

3

3.6.5 Styrelsens ordförande ansvarar för att valbered-
ningen informeras om resultatet av utvärderingen enligt 
3.6.1.

3

3.7 Styrelsens utbildning

3.7.1 Varje styrelseledamot ska ha ett fortlöpande 
utbildningsprogram. Utbildningen ska omfatta HSBs 
gemensamma styrdokument inklusive HSBs kärnvär-
deringar och de kooperativa principerna. Ordföranden 
ansvarar för att styrelsens ledamöter får och deltar i 
den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska 
kunna bedrivas effektivt"

3

3.7.2 Styrelsens ordförande ska utveckla ett introduk-
tionsprogram för nyvalda ledamöter, som är anpassat 
efter organisationens och den enskilda styrelseledamo-
tens behov. När styrelseledamoten utnämns ska denna 
erhålla organisationens aktuella stadgar, HSBs gemen-
samma styrdokument samt dokument som beskriver 
styrelsens ärenden, styrelseledamöternas förpliktelser 
och organisationens verksamhet.

3
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4. VD OCH LEDANDE  
BEFATTNINGHAVARE

4.1 VD:s uppgifter

4.1.1 För att styrelsen ska kunna fatta väl underbygg-
da beslut och hållas informerad om utvecklingen av 
föreningens verksamhet ska vd förse styrelsen med 
tillfredsställande underlag för dess arbete både inför 
och mellan styrelsens sammanträden.

3

4.1.2 Vd måste ha styrelsens godkännande för att få 
utföra väsentliga uppdrag utanför föreningen.

3

4.1.3 Vd ska informera styrelsen om ersättningar till 
ledande befattningshavare.

3

4.2 Ersättning till ledande befattningshavare

4.2.1 Styrelsen ska besluta om ersättningsprinciper 
för ledande befattningshavare. Ersättningar och andra 
anställningsvillkor ska utformas med syfte att säker-
ställa föreningens tillgång till rätt kompetens till för 
föreningen anpassade kostnader."

3

4.2.2 Principerna enligt 4.2.1 ska omfatta:
•  Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt 

sambandet mellan prestation och ersättning.
•  Huvudsakliga villkor för bonus- och incitaments- 

program.
•  Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, 

pension, uppsägning och avgångsvederlag. Princi-
perna för ersättning och andra anställningsvillkor för 
vd ska redovisas i föreningens årliga föreningsstyr-
ningsrapport.

I redovisningen ska anges om de föreslagna
principerna avviker väsentligt från tidigare godkända
principer samt hur frågorna om ersättning till vd 
bereds och beslutas av styrelsen. 

3

4.2.3 Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förut-
bestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte 
att främja föreningens långsiktiga värdeskapande.

3

4.2.4 För rörliga ersättningar som utgår kontant ska 
gränser för det maximala utfallet fastställas.

3

4.2.5 Vid utformningen av rörliga ersättningar till ledan-
de befattningshavare som utgår kontant ska styrelsen 
överväga att införa förbehåll som:
•  Villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning 

av att de prestationer på vilka intjänandet grundats 
visar sig vara hållbara över tid, och

•  ger föreningen möjlighet att återkräva sådana 
ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter 
som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

3

4.3 Utbildning av VD  
och ledande befattningshavare

4.3.1 Styrelsen ansvarar för att nyanställd vd får intro-
duktionsutbildning som omfattar HSBs gemensamma 
styrdokument inklusive HSBs kärnvärderingar och de
kooperativa principerna.

3

4.3.2 Styrelsen ska i övrigt säkerställa att lämpliga och 
strukturerade utbildningsprogram för befintlig och
potentiell ledningspersonal finns. Dessa program ska i
synnerhet omfatta HSBs gemensamma styrdokument
inklusive HSBs kärnvärderingar och de kooperativa
principerna. Styrelsen ska säkerställa att den får
regelbundna rapporter om de utbildningar som
ledande befattningshavare genomfört.

3

4.3.3 Styrelsen ska vid nyrekrytering av vd informera
kandidaterna om den utbildning som följer av 4.3.1
och 4.3.2.

3

5. ÅRSREDOVISNING MED MERA

5.1 Årsredovisning och finansiell rapportering 3

5.1.1 Av föreningens årsredovisning och delårsrapport 
ska tydligt framgå vilka delar som är formella finansiel-
la rapporter och på vilka regelverk dessa grundas.

3

5.1.2 Av föreningens årsredovisning och delårsrapport 
skaframgå vilka delar som är reviderade eller översikt-
ligt granskade av revisor.

3

5.1.3 Verkliga värden avseende mark och fastigheter 
samt finansiella tillgångar ska specificeras i förening-
ens årsredovisning. Föreningen ska även ange vilken
värderingsmetod som använts.

3

5.1.4 Föreningens soliditetstal ska redovisas i årsredo-
visningen. Soliditetstalet ska vara 15 procent [fotnot] 
[föreningens ekonomiska stabilitet bedöms utifrån ett 
justerat soliditetstal korrigerat för dolda tillgångar och 
risker samt likviditet. Solititetstalet beräknas enligt 
följande: (Eget kapital enligt balansräkningen + - ev. 
övervärden eller undervärden) / (balansomslutning + - 
ev. övervärden eller undervärden - likvida medel).

3

5.1.5 Bostadsrättsföreningarnas och andra kunders 
medel som är tillgängliga för utbetalning ska motsva-
ras av kassa, kortfristiga placeringar, säkerställda 
kreditlöften och/eller kreditfaciliteter som återbetal-
ningsberedskap. Detta ska beskrivas på ett pedago-
giskt sätt i årsredovisningen.

3
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5.3 Föreningsstyrningsrapport

5.3.1 Till föreningens årsredovisning  
ska fogas en särskild rapport om  
föreningsstyrningsfrågor.  
Av rapporten ska framgå om den  
är granskad av föreningsgranskaren.

3

5.3.2 Föreningen ska i föreningsstyrningsrapporten 
ange att Koden tillämpas av föreningen samt översikt-
ligt beskriva hur tillämpningen skett under det senaste 
räkenskapsåret.

3

5.3.3 Föreningen ska i föreningsstyrningsrapporten, 
för varje regel i Koden som det har avvikit från, 
redovisa denna avvikelse, ange skälen för detta samt 
beskriva den lösning som valts istället.

3

5.3.4 Föreningsstyrningsrapporten ska innefatta den 
information som följer av denna kod, kompletterat 
med:
A För var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter
som anges i 2.2.11 samt,
• arbetsfördelningen i styrelsen,
• hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste 

räkenskapsåret,
• antal styrelsesammanträden,
• respektive ledamots närvaro vid  

styrelsesammanträden,
• sammansättning, arbetsuppgifter och beslutande  

rätt för eventuella styrelseutskott och respektive  
ledamots närvaro vid utskottens sammanträden.

B För vd,
• ålder,
• huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
• väsentliga uppdrag utanför föreningen.
C För valberedning, de uppgifter som anges i 2.1.4.
D För revisor, de uppgifter som anges i 2.2.12.

3

5.3.5 Föreningen ska ha en särskild avdelning för 
föreningsstyrningsfrågor på sin webbplats. Webbplat-
sen ska hållas uppdaterad med aktuell information som 
följer av denna kod, kompletterat med:
A Information om styrelsens sammansättning inklusive 
kontaktuppgifter.
B De senaste tre årens föreningsstyrningsrapporter, 
tillsammans med den del av revisionsberättelsen som 
behandlar föreningsstyrningsrapporten alternativt 
revisorns skriftliga yttrande över föreningsstyrnings-
rapporten.
C HSBs gemensamma styrdokument i format möjligt 
för utskrift.
D För föreningen gällande stadgar i format möjligt för 
utskrift.
E Föreningens tre senaste årsredovisningar i format 
möjligt för utskrift.
F Föreningens stämmoprotokoll från de tre senaste 
åren i format möjligt för utskrift.

3

3

NÄRVARO PÅ STYRELSEMÖTEN HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2019

Namn: 05 feb 25 mars 08 maj   08 maj* * 14 juni 08 juli* 16 sept 15 okt 10 dec

Bo Kjellberg x x x x x x x x x

Marie Pernebring x x x x x x x x

Katri Nordgren x x x x x x x x x

Jahn Wahlbäck x x x x x x x x

Azadeh Rojan Gustafsson x x x x x x

Johan Tidell x x x x x x x x x

Bengt Andersson**** x x x x x

Anders Hornstrand x x x x x x x x

Marie Jakobsson x x x x x x x x x

Marie Cronström*** x x

*   Per capsulam 
** Konstituerande möte
***  Avgick vid stämman 8 maj 2019
****  Valdes vid stämman 8 maj 2019
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REVIS IONSBERÄTTELSE

HSB NORRA STOR-STOCKHOLM
Vasaplatsen 4, Box 162, 177 23 JÄRFÄLLA
Telefon: 010-442 50 00 
E-post: kundcenter61@hsb.se
www.hsb.se/nst


