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När vi lägger en budget måste vissa antaganden göras, här nedan har vi sammanfattat dem inför 2020. 

 

 
Netto omsättning/intäkter: Här tittar vi på den debitering som vi har idag, lokalhyrorna räknas upp 

med de index som är avtalade i kontrakten, vi räknar med oförändrade månadsavgifter och tittar på 

tidigare år när det gäller intäkter från gästrum och föreningslokal. Från gårdssamfälligheten har vi 

intäkter från trädgård och container på gården.  

I den preliminära budgeten tar gjorda antaganden oss upp till ca 25,9 milj kr för 2020. 

 

Efter intäkterna gräver vi ner oss i kostnadsposter, för fastighetskostnader delar vi dem i kostnader för 

drift, planerat underhåll, fastighetsskatt och avskrivningar.  

 

Nedan har vi kommenterat dem utifrån dessa rad-rubriker; 

 

 
 

 

DRIFTSKOSTNADER  14,5 milj kr att jämföra med 13,4 milj kr i bokslutet 2018. 

Personalkostnader omfattar styrelserarvoden, sociala avgifter och utbildning. Vi har antagit samma 

nivå som tidigare år. Planförslag 2020 = plan 2019 = 510 kkr. 

Fastighetsskötsel och städ – här är de fasta delarna reglerade i avtal för fastighetsskötsel och städ; de 

fasta delarna uppgår till 1 606 kkr. Därutöver ligger rörliga delar som förbrukningsmaterial och 

extradebiteringar; dessa uppgår till 330 kkr (detta är 20 kkr mer än planen för 2019 och ca 30 kkr mer 

än utfallet för 2018). 

I den här grupperingen finner vi även sotning, hissbesiktning och snörenhållning. Totalt ca 57 kkr 

vilket är samma plannivå som 2019. 

Reparationer – reparation och underhåll kan vara svåra att skilja åt, förenklat kan man säga att 

underhåll är en planerad aktivitet medan en reparation kommer mer som en överraskning. T.ex ligger 
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byte av tvättmaskinder undehållsplanen, men sker ett haveri reparerar vi. Plan 2020 =  plan 2019 = 1,8 

milj kr vilket även var utfallet 2018. 

Taxebundna utgifter; här finner vi elavgifter för belysning, fjärrvärme och sophantering.  

 El låg i plan 2019 på 1,9 milj kr och ligger med samma storleksordning för 2020, för 2018 låg 

posten på 1,8 milj kr. Den del av elkostnaderna som hushållen förbrukar kommer som en 

intäkt ovan.    

 Fjärrvärme kostnderna är planlagda till 1,8 milj kr vilket var planen för 2019 och utfallet för 

2018. Här tittar vi på vår förbrukning och lyssnar till kostnadsdebatten. 

 Gemensamhetsanläggning/sophantering – även här finns delar som är fasta och andra som är 

rörliga.  

o De fasta är den andel vi har av sopsugsanläggningen. Här hade vi ett utfall på 704 kkr 

för 2018, en plan för 2019 på 801 kkr – utfallet ligger redan på 853 kkr med de 

problem sopsugen brottats med under 2019. Vår tro är att dessa är hanterade och vi 

lägger en plan 2020 på 801 kkr. (Sopsugens budget är inte antagen, men vi har med 

vår andel av den preliminära).  

o Den rörliga delen är kostnaderna för själva sophämtningen, containern på gården och 

komposteringen. Här har vi även intäkter för containern från de andra ingående 

föreningarna i samfälligheten samt från affärslokalerna som betalar ”sin” del av 

sop/återvinningskostnaderna. 

Övriga avgifter: här återfinner vi fastighetsförsäkring samt kabel-TV. Här har vi gjort mindre 

uppräkningar från utfallet 2018 – men landar totalt på i stort sett samma nivå som planen 2019. 1,91 

milj kr. Det ska noteras att kostnaden för fastighetsförsäkringen är inte beslutad då vi är fortfarande 

inne i en offertrunda med försäkringsbolagen. 

Förvaltningsarvoden: här finner vi avtalet med HSB Göteborg för administrationen och vår 

förvaltare. I bokslutet 2018 uppgick kostnaden till 1 142 kkr, i planen 2019 har vi 1 169 kkr 

(uppräkningar med index), inför 2020 har vi förutom index även tagit höjd för en utökad 

förvaltartjänst. Belut är inte fattat, men höjd är tagen i budgeten. Kortfattat kan man säga att den 

utökade förvaltartjänsten innebär att vår förvaltare får ett ekonomiskt mandat inom vissa gränser att 

fatta beslut, utan att konsultera styrelsen först. Med rätta direktiv tror vi att en rad mindre ärenden kan 

snabbas upp, styrelsen blir mer övervakande än inne i detaljerna. 

Övrig drift: rymmer en mängd mindre poster (föreningsavgäld – som utgick efter 2018), 

kontorsmaterial och trycksaker, telefonkostnader för telefonerna i hissarna, kostnader för aviutskick, 

medlemsavgifter till HSB, fritidsverksamhet. Utfaller 2018 för dessa blev 1,5 milj kr. T.o.m oktober 

2019 har vi kostnader på 1,2 milj kr. Planen för 2019 = 1,6 milj kr och planen för 2020 = 1,6 milj kr. 

Skillnaderna ligger i konsultkostnader (som dragits ner i plan 2020 till 350 kkr,även serviceavtalen har 

dragits ner till 437, dessa båda låg till 1 030 kkr i planen 2019. Kostnader för medlemsaktiviteter 

(vernissage, julsånger, trivselaktiviteter, föreningsmöten etc. har vi ökat från 45 kkr till 70 kkr. 

 

PLANERAT UNDERHÅLL 

Som vi redan såg ovan går den posten från ett 2018 med mycket litet underhåll; endast 1,9 milj kr upp 

till 13,2 milj kr. Här har vi en skillnad i den föreslagna budgeten jämfört med tidigare års. Hissbytet är 

den stora posten där vi tidigare tänkt byta hissarna under en treårsperiod, men nu tänkt om och gör 

bytet mer koncentrerat under fyra kvartal. Vinsten är dels att oron och störningen för oss boende i 

föreningen begränsas, dels att de som ska utföra arbetet kan starta och fortsätta – inte göra flera 

omstarter. I siffrorna ligger ¾ av de totala hisskostnaderna med för 2020, resterande för 2021. 

Byggstart är planerad till kvartal 1-2 2020. 

Avsättningar till underhållsfonden görs med ca 4,2 - 4,7 milj kr årligen. Underhållsplanen är ett 

ansvarsområde som styrelsen i en förening har, och som inte kan delegeras till en föreningsstämma. 

Det är också orsaken till att vi under flera års tid informerat om bytet av hissar, men inte tagit den till 

en stämma för beslut. I skrivande stund är upphandlingen inte slutförd. Koncentrationen kommer att 

medföra ett behov av ett likviditetslån under 2021. Banken är vidtalad och är med på upplägget. Se 

även posten om lån och räntekostnader nedan. 
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FASTIGHETSSKATT 

Det här är en post som vi har mycket begränsad påverkan på. Det kom ett nytt taxeringsvärde 2019 

och vi har använt det och räknat med 1 415 kr/lgh och 1 % av taxvärdet för lokaldelen. De nya värdena 

tar oss från 767 kkr 2018 till beräknade 898 kkr 2020. 

 

AVSKRIVNINGAR 

Avskrivningarna följer våra planer. (gamla ombyggnationer, TV-apparater, träningsredskap etc.), totalt 

och oförändrat ca 3 087 kkr. 

 

 
 

FINANSIELLA POSTER 

Här planerar vi för att göra en extra amortering 2019 på 5 milj kr. Detta följer tidigare års planer och 

beskrivningar. Lånet amorteras i början på december månad. 

Som vi nämde tidigare kommer vi troligen tvingas ta ett kortfristigt lån för att klara likviditeten under 

hissbyggnationern. Likviditeten är mycket god – vilket säkrar den extra amorteringen 2019. Efter den 

har vi ca 7 milj kr i kassan, vi har planerat likviditetslånet till ca 12 milj kr. Själva betalningsplanen är 

inte klar i skrivande stund. Vi räknar med att detta nya lån ska vara amorterat under 2020 och 2021.  

 

 

 
Ovanstående antaganden och resonemang ger ett negativt resultat. Att minusresultatet blir så stort 

beror på att det inte har täckning i fonden. Det var samma sak med fasaderna för ett par år sedan. 

 

När vi har en sådan situation blir det viktigt att se på prognosen över flera år, samt att kontrollera hur 

likviditeten förändras. 

 

Nedan återfinner du en flerårsprognos; 

Med oförändrade månadsavgifter, svagt ökande affärslokalintäkter, försiktiga antaganden om intäkter 

och mer negativa om kostnader ser vi ett resultat som ligger på minus 2020-2021 för att därefter 

”nollas”. 

 

Likviditetsprognosen – på årsbasis: 
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Vi ser att vi trots ett omfattande byte av hissar, inga förändringar av avgifterna, ett mer pressat upplägg 

av hissbytet – från tre år till fyra kvartal, genom ett likviditetslån som beräknas vara amorterat 2021 – 

trots allt har en god likviditetssituation, även om underhållsfonden först täcks under 2022.  

Styrelsen kommer att fastlägga budgeten på mötet i november. 
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Som alla förstår sker budgetarbetet i starkt samarbete med HSB som sköter vår administration. Banken 

är inte med i budgetarbetet, men vidtalas om föreningens planer; speciellt om de har finansiell 

påverkan. Banken har ännu inte tagit del av detaljerna i vår budget men har ändå lämnat kommentarer 

om vår förening på vår fråga om de ville kommentera oss i tidningen; 

 
Handelsbanken: 

”Jag vill vara tydlig med att varje förening är olika och av den anledningen är det väldigt svårt att ge 

konkreta nyckeltal som skulle passa på varje förening. Som exempel på detta kan jag ta ”belåning per 

kvadratmeter” som kan skilja sig jättemycket beroende på hur gammal föreningen är eller om det 

exempelvis finns lokaler som hyrs ut etc.  

Man kan ju börja med att se till vad en bostadsrättsförenings syfte ska vara. Här brukar man säga att 

en bostadsrätts syfte är att till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan 

tidsbegränsning.  

Eftersom det är utan tidsbegränsning är det naturligtvis viktigt att fastigheten underhålls så att 

standarden kan upprätthållas i ”evigheter”.  

Därför anser vi det vara viktigt att föreningens budget och ekonomiska plan är tätt sammanbunden 

med föreningens underhållsplan. Avgifter, likvida medel och lån med medföljande löpande eller 

punktvis amortering behöver anpassas efter hur stora investeringar som föreningen behöver göra i 

framtiden.  

Att ha en långsiktig plan för hur räntorna på lånen ska bindas, för hur lånen ska amorteras av och hur 

mycket föreningen löpande ska spara för att ha en bra buffert tjänar alla på. Speciellt diskussionen om 

buffert är något jag ofta har med föreningar. Likvida medel är viktigt. Att kallt räkna med att man i 

alla lägen ska kunna låna pengar är inte en långsiktigt bra strategi. Det behöver finnas en balans 

mellan lån och sparade medel som ibland saknas hos föreningar.  

En stabil ekonomi gör att vi som bank kan erbjuda er förening ännu bättre villkor på era lån vilket 

resulterar i att ni medlemmar kan ha fortsatt låga avgifter vilket i sin tur resulterar i att era 

lägenheter anses mer värda om ni i framtiden ska sälja er bostad.    

Sammanfattningsvis anser vi att er förening har en stark ekonomi och en stabil styrning som vi har ett 

stort förtroende för. Detta gör att vi även fortsättningsvis kommer kunna erbjuda er bra villkor”  

  


