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Innan året var slut startade nyproduktionen av en HSB 
brf i Karlstad. Det var många år sedan sist. Försäljningen 
av de 65 lägenheterna i HSB Brf Hattmakaren startade i 
september. Intresset var stort och efter bara ett par veckor 
var så många lägenheter sålda, att vi kunde besluta om 
byggstart. Nu är produktionen i full gång och under 
våren kommer en stor byggkran att ge kvarteren i Haga 
en ny karaktär.
Flera av våra medlemmar fick genom sitt bosparande 
möjlighet till förtur till de mest attraktiva lägenheterna i 
Brf Hattmakaren. Vi har märkt ett ökat intresse för HSB-
medlemskap och bosparande genom vår nyproduktion. 
Men också det faktum att vi nu har en gemensam kö, 
både till nyproduktion och till hyresrätter i hela landet, 
har ökat intresset.
Det är tydligt att alltfler tycker att boendet och utveckling 
av fastigheterna är intressant och viktigt. Bl a har många 
av våra kunder valt att satsa på energieffektivisering och 
för de flesta finns det stora summor att spara på minskad 
energiförbrukning. I många fall behövs inga stora fysiska 
investeringar, utan med enbart bättre mätning och styr-
ning av energiflöden, kan betydande besparingar göras.
HSB Värmland har kommit långt med energieffektivise-
ringsarbetet och under 2014 har flera av våra HSB-kolle-
gor i landet slagit in på samma väg. Genom att vi har skaf-
fat oss gedigen erfarenhet och kompetens inom området, 
har vi i flera fall fått möjligheten att hjälpa kollegorna, 
vilket är väldigt roligt.
Vi ser också ett ökat intresse för intelligenta lösningar 
och ny teknik genom digital styrning av andra delar av fas-
tigheten. Det kan t.ex. vara enkla och trygga passagesys-
tem, digitala trapphustavlor och tvättstugebokning eller 
larmfunktioner för att bl.a. förhindra vattenskador. Detta 
område kommer med all sannolikhet att växa de kom-
mande åren och det ökar ytterligare värdet av fastigheter-
na och tryggheten i boendet.
För att kunna göra värdeökande investeringar behöver 
våra kunder ha ordning på sin ekonomi. Tack vare våra 

vd har ordet

eTT PosiTivT 2014 ger energi
oCH enTUsiasm För FramTiden
När det är dags för årsbokslut, ägnar vi alltid lite 
extra tid åt att reflektera och blicka tillbaka på det 
gångna året. Jag får en väldigt bra känsla i krop
pen när jag tänker på HSB Värmlands verksamhet 
2014. Det har varit många positiva händelser och 
en bra utveckling.

kompetenta ekonomer är det ordning och reda och det 
går att få fram välgrundade underlag för investerings-
beslut.
I min vardag slås jag ofta av den höga kompetens och 
breda erfarenhet som finns hos våra medarbetare. Det 
genomsyrar hela verksamheten. Allt vi gör och åstadkom-
mer är direkt kopplat till duktiga medarbetare. För att 
särskilt visa att varje individ är viktig, har vi under året 
startat ett gemensamt friskvårdsprogram. Det handlar om 
att varje person, utifrån sina förutsättningar, för stöd i att 
nå sina personliga hälsomål. På det sättet vill vi bidra till 
att fler får ett ännu bättre liv och att man orkar med både 
sitt arbete och privatliv på ett bra sätt. Det hänger ihop.

Med det positiva 2014 i ryggen har vi nu gått in i 2015, 
fyllda av energi och entusiasm. Vi gör allt vi kan för att 
fortsätta vara en kvalificerad samarbetspartner när våra 
kunder och medlemmar vill utveckla sina bostäder och 
sin kompetens. Konkurrensen i vår bransch är skarp och 
för att kunna vara det bästa alternativet, behöver vi hela 
tiden sträva efter att bli lite bättre. Vi vill också hitta fler 
nyproduktionsprojekt som gynnar våra medlemmar och 
som kan bidra till att vår region utvecklas.

Ett varmt tack till alla duktiga medarbetare och till för-
troendevalda, medlemmar och kunder som på olika sätt 
bidrar till HSB Värmlands framgång.

Annette Björkman, vd HSB Värmland
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gemensamt ägande
Gemensamt ägande och demokratiskt styre är grund-
stenarna. Ekonomisk vinst är inte ett mål i sig, utan ett 
medel för att skapa medlemsnytta. Vinsten återinvesteras i 
verksamheten för att göra den ännu bättre.

det goda boendet
HSB skapar tillsammans med sina medlemmar det goda 
boendet. Idén är att människor äger sitt boende tillsam-
mans med andra. HSB bygger nya bostäder med bostads-
rätten som boendeform. Bosparare sparar på ett spar-
konto till ett framtida boende i en bostadsrättslägenhet 
och samlar samtidigt poäng till en nyproducerad HSB-lä-
genhet i hela landet. Tillsammans med våra intressenter 
utvecklar vi det goda boendet. Det innebär att vi försöker 
hitta mark för nya bostäder, skapa vackra och funktionella 
hus samt utveckla vårt tjänsteutbud. För att garantera den 
ekonomiska säkerheten när en bostadsrättsförening är 
färdigbyggd, finns HSB kvar genom trygghetsgarantin, 
som innebär att vi tar ansvar för osålda bostadsrättslägen-
heter.

Påverkan
HSB påverkar aktivt beslutsfattare för att uppnå rättvisa 
ekonomiska villkor för bostadsrätten och för att villkoren 
för boendet skall vara lika oavsett upplåtelseform.

organisationen 
Vår styrka i att kombinera lokalt självbestämmande med 
en demokratisk samverkan i tre led. De tre leden är bo-
s tadsrättsföreningen, HSB föreningen och HSB Riksför-
bund. HSB har totalt 559 000* medlemmar, HSB Värm-
land ca. 9 700. Den som är bostadsrättshavare är medlem 
i någon av landets ca 3 900 bostadsrättsföreningar, (HSB 
Värmland 108 föreningar). Bosparare, bostadsrättshava-
re och bostadsrättsföreningar är medlem mar i någon av 
landets 31 regionala HSB-föreningar varav HSB Värmland 
är en. HSB-föreningarna är i sin tur medlemmar i HSB 

det här är HsB

en kooPeraTion För deT goda
BoendeT
HSB är en kooperativ organisation som ägs av 
sina medlemmar. En kooperation är en fristående 
sammanslutning av människor som frivilligt 
samverkar för att tillgodose sina gemensamma 
ekonomiska, sociala, kulturella behov och öns
kemål.

Riksförbund. I bostadsrättsförening en har varje medlem 
en andel. Vid föreningsstämman väljer medlemmarna en 
styrelse som ska svara för den ekonomiska och tekniska 
förvaltningen. För att påverka verksamheten kan medlem-
marna skicka motioner till föreningsstämman och sedan 
vara med och besluta. Medlemmarna väljer även repre-
sentanter till HSB-föreningens stämma. HSB-föreningen 
kallar dessa representanter till sin stämma för att bl.a 
välja den styrelse som skall svara för verksamheten. Även 
här kan medlemmarna påverka verksamheten genom att 
skicka in motioner. Slutligen kallas de representanter som 
HSB-föreningen utsett till HSB Riksförbunds årsmöte 
eller stämma.

kunder och tjänster
HSB bostadsrättsföreningar, privata bostadsrättsförening-
ar, kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare 
anlitar oss för många olika fastighetstjänster av ekono-
misk, administrativ och teknisk karaktär. Det innebär att 
vi sköter avisering av månadsavgifter, löpande bokföring, 
upprättar förslag till budget och årsredovisning, sköter 
fastigheternas tekniska funktioner samt håller rent och 
snyggt. Vi utbildar bostadsrättsföreningarnas styrelser i   
bl a juridik, ekonomi, miljö och tekniska förvaltnings-
frågor. Vi lämnar juridisk och ekonomisk rådgivning samt 
biträder med byggledare vid om-, till- och nybyggnationer. 
Vi strävar också efter att vara en aktiv part i samhället ge-
nom miljöhänsyn i förvaltning och vid nyproduktion för 
att skapa hållbarhet. HSB erbjuder inte bara ett boende 
utan även en fysisk, ekonomisk och social trygghet som vi 
skapar tillsammans med våra medlemmar.
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HsBs kärnvärderingar
Vår verksamhet genomsyras av HSBs kärnvärderingar 
ETHOS: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke 
och Samverkan.

vår vision
Vi är den aktör som har det bästa anseendet när det 
gäller boende.

våra mål
•  Vi ska ha nöjda kunder
• Vi ska ha en lönsamhet som skapar möjlighet till  
  fortsatt utveckling av verksamheten och kompe-  
  tensen hos våra medarbetare
•  Vi ska stärka vårt varumärke och vår närvaro på   
 marknaden

vårt uppdrag
Att i samverkan med våra medlemmar och kunder skapa 
det goda boendet.

våra viktigaste intressenter är:
• Våra Medlemmar
• Våra Medarbetare
• Våra Kunder
• Leverantörer och samarbetspartners
• Samhället lokalt och globalt

kompassen
HSB Riksförbunds årsstämma har antagit det gemensam-
ma styrdokumentet Kompassen som är ett gemensamt 
policydokument inom hela HSB och som beskriver våra 
värderingar och synsätt. 

gemensam kod 
Vi har också antagit en gemensam kod för förenings-
styrning som utgår från svensk kod för bolagsstyrning, de 
kooperativa principerna och HSBs värderingar.
 
kooperativa principer
Vi arbetar även efter de internationella kooperativa prin-
ciperna, som tydliggör vad HSB måste leva upp till för att 
vara en kooperation:

– Frivilligt och öppet medlemskap
– Demokratisk medlemskontroll
– Medlemmarnas ekonomiska deltagande
– Självständighet och oberoende
– Utbildning, praktik och information
– Samarbete mellan kooperativa föreningar
– Samhällssyn

30 HsB Föreningar

HsB riksförbund

559 000 medlemmar 
HsB värmland 9 700 medlemmar, 108 bostadsrättsföreningar

HSB är inte bara boende utan även en 
fysisk, ekonomisk och social trygghet
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Som administrativa förvaltare för många bostadsrätts-
föreningar vill HSB ta ett ansvar för mer än bara bok-
föring och årsredovisningar. Genom rådgivning vill de 
också få föreningarna att fatta rätt beslut. 
– Under året har vi lagt mycket fokus på att kommunicera 
att det är viktigt att tänka långsiktigt. Planer som möjlig-
gör investeringar i framtiden, inte minst med tanke på 
ränteläget, är en bra grund för god ekonomi säger Marie 
Ektun, ekonom på HSB Värmland. 
– Vi vill att våra kunder följer underhållsplaner och tänk-
er i 40-årsperspektiv istället för att fatta kortsiktiga beslut 
efter hur räntan är just nu, eller andra snabbföränderliga 
faktorer. Föreningarna måste fundera och ta fram policys 
för hur man ska finansiera investeringar i framtiden, 
säger Mats.

k2 eller k3?
En annan debatt som varit högaktuell under 2014 har 
gällt redovisningsreglerna. Det har handlat om K2 eller 
K3, ett val som för bostadsrättsföreningar framför allt 
påverkar avskrivningsreglerna. 

– Vi har rekommenderat K2 för våra kunder, det är enkla-
re. Men det är inte alltid glasklart detta, och det väcker 
frågor. Vi har försökt kommunicera med våra kunder för 
att sprida kunskapen, bland annat genom ett seminarium 
på Öppet hus på hösten 2014, säger Mats.

expertis hos HsB
För några bostadsrättsföreningar kan det även 
fortsättningsvis ge upphov till funderingar, inte minst för 
att det kommer finnas mer röda siffror i årsredovisning-
arna. Det beror på att avskrivningar nu kommer ske rakt, 
och inte progressivt som tidigare.
– För våra kunder är det en klar fördel att vi har stor ex-
pertis i huset. Vi kan alltid be våra kollegor om hjälp, till 
exempel när vi ska avgränsa investeringar och tydliggöra 
dem i bokföringen, säger Mats.

administrativ förvaltning

lÅngsikTigHeT ger TrYggHeT
oCH möJligHeT aTT invesTera

adminisTraTiv FörvalTning i korTHeT

Fungerar som bokföringsbyrå och ekonomisk råd givning, 

är ett stöd för styrelser i allt arbete som rör ekonomin. 

Vid årsskiftet 2014/15 hade HSB Värmland 113 bostads-

rättsföreningar  i administrativ förvaltning. Utöver 

HSB-föreningar och andra bostadsrättsföreningar även 

bland annat Forshaga bostäder, Forshaga Energi samt 

Forshaga fibernät AB.

Med extremt låga räntor och högt tryck på bos
tadsmarknaden är det viktigare än någonsin att 
göra långtidsplaner för investeringar. HSB:s ad
ministrativa förvaltning har under 2014 försökt  
få fler bostadsrättsföreningar att förstå värdet av 
att planera långsiktigt.
– Föreningar måste ta fram policys för hur de ska 
amortera och finansiera investeringar, säger Mats 
Eriksson, chef  för ekonomisk förvaltning på HSB 
Värmland.
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”För våra kunder är det en klar för-
del att vi har stor expertis i huset.”



Årsredovisning HSB Värmland 201410

digitala fastighetssystem

moderna FasTigHeTer kräver 
nYa digiTala lösningar 

– Det kan vara lätt att se trygghetslarm för sig, passagesys-
tem för sig, energistyrning för sig och så vidare. Men om 
man redan från början ser till att välja ett system som går 
att bygga ut istället, så kan man tjäna mycket. Där kan vi 
hjälpa styrelserna att ta rätt beslut, säger Annette Björk-
man, vd på HSB Värmland.
Framtidens hem är i många fall ett digitalt hem, där 
många funktioner sköts med ny teknik. Framöver kom-
mer man att  kunna styra lås, följa energiförbrukning, 
boka tvättstuga och mycket annat genom mobilen. En 
del av detta finns redan, men  många system kan kopplas 
samman och göras smidigare och mer kostnadseffektiva. 
Bostadsrättsföreningar ställs därför inför helt nya val. 
HSB Värmland vill finnas med som ett stöd och hjälpa 
styrelser att ta rätt beslut. Dessutom kan HSB sköta drift 
och administration, för att säkerställa att tekniken inte 
ger bekymmer.
– All ny teknik innebär en ganska komplicerad infrastruk-
tur. De boende vill att allting ska fungera utan problem, 
men ser kanske inte hur allt hänger ihop. Vi kan ta ansvar 
för att de digitala lösningarna pratar med varandra och 

att allt funkar, säger Björn Gustafsson, ansvarig för försälj-
ning av digitala fastighetssystem på HSB Värmland.
Om man redan från början är noggrann med att samord-
na de olika lösningarna kan man också tjäna ekonomiskt 
på det, på många sätt kan investeringarna bli självfinan-
sierande.

nya möjigheter
Behovet av stöd och hjälp med drift har blivit mer tydlig 
ju mer avancerad tekniken blivit. När mer teknisk kompe-
tens behövs är det svårare för bostadsrättsföreningarna att 
själva ha hand om det och säkerställa driften över tid.
Egentligen handlar det mesta om klassisk fastighetsför-
valtning, precis som det alltid gjort. Skillnaden är att 
tekniken möjliggör nya lösningar och därmed behövs ny 
kunskap och nya färdigheter.
– I verktygslådan finns i dag inte bara skruvmejsel och 
hammare, där finns också en dator och en massa olika 
program. Det kräver nya kompetenser i hela organisa-
tionen, säger Annette.
De närmsta åren kommer affärsområdet som rör den di-
gitala driften att bli större, allt fler kommer behöva hjälp 
och stöd. 
– Vi vill vara i framkant och ligga steget före. Vi ska vara 
en naturlig partner när bostadsrättsföreningarna vill göra 
fastigheterna bättre, säger Annette. 

digiTala FasTigHeTssYsTem  i korTHeT

Digitala fastigheter  är  ett område som täcker in råd-

givning, installation och drift av digitala system.  

Syftet är att öka tryggheten, informationsflödet och 

tillgängligheten i en fastighet. Under 2014 har HSB 

installerat infrastruktur för digital fastighetssytem hos fem 

kunder. Det har handlat om både mjuk- och hårdvara för 

att effektivisera kommunikation till och från fastigheter-

na, allt samlat i ett internetabonnemang istället för flera.

Bokning av tvättstuga, säkra och trygga trapphus, 
system för att kontrollera energiförbrukning eller 
larm för att förebygga vattenskador. Framtidens 
hus har många digitala lösningar som alla kan 
samlas och samordnas för att göra det så smidigt 
som möjligt för de boende och för styrelsen i bo
stadsrättsföreningen. 
HSB Värmland har under det senaste året skapat 
koncept för att kunna hjälpa styrelser med dessa 
frågor.
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”Vi ska vara en naturlig partner när 
bostadsrättsföreningarna vill göra 
fastigheterna bättre.”
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energiservice och energikonsult

energiomrÅdeT väXer – HsB 
värmland en FöreBild i sverige

HSB Värmlands energioptimeringsavtal hjälper kunderna 
att se över energiförbrukningen och göra åtgärder som 
får ner kostnader och miljöpåverkan. Totalt har knappt 
70 avtal som löper över fem år sålts. Det är en stor förkla-
ring till att hela energisidan i HSB växer, både ekono-
miskt och personalmässigt. 
– Området har växt hela tiden. Vi har lärt oss hur vi ska 
marknadsföra det och vi har nått bra resultat. Egentligen 
är det ju resultaten som är den bästa reklamen för oss, 
säger Peter.

Både experter och utförare
Både energiservice och energikonsult har fått mer att 
göra tack vare avtalen.
– När vi ser över vilka behov bostadsrättsföreningarna 
har, och hur de kan sänka sina kostnader, får vi också 
förfrågningar om att göra de åtgärder som behövs. Att 
vi har både experter och utförare är en stor styrka, säger 
Erik Stjärnborg, chef på energiservice och entreprenad 
på HSB Värmland.
Den styrkan har också efterfrågats från HSB-föreningar 

utanför Värmland. Under 2014 har samarbeten genom-
förts på flera håll. Ett exempel är en bostadsrättsföre-
ning i Trollhättan, där de skulle renovera värmesystemet 
för att få ner kostnaderna. HSB Värmland lämnade ett 
anbud som vann och efter det har de tillsammans med en 
energi konsult på HSB Nordvästra Götaland arbetat med 
att hjälpa föreningen på flera områden.

Fortsätter växa
HSB Värmland har blivit en förebild för flera regioner i 
landet, och många är nyfikna på att antingen lägga upp 
sitt arbete på liknande sätt eller inleda samarbeten.
– Vi har kommit långt jämfört med andra, men det finns 
fortfarande mycket kvar att jobba på även för oss. Vi 
kan komma mycket längre, och det är också därför våra 
avdelningar nu växer, säger Erik.
Energiområdet är en verksamhetsgren som kommer 
fortsätta växa framöver. Intresset för frågorna är blir bara 
större hela tiden, och ny teknik gör att nya steg kan tas 
för att få ner energiförbrukningen.
Under 2015 kommer HSB Värmland också att jobba fram 
nya avtal som kan ta vid när de nuvarande energioptime-
ringsavtalen går ut. Det ska möjliggöra för kunderna 
att fortsätta minska kostnader och miljöpåverkan. Även 
personalstyrkan kommer att fortsätta växa, bland annat 
genom att energiservice anställer folk till en helt ny 
avdelning som ska jobba med kylsystem.
– Det är ett ben vi saknat tidigare. Med den kompetensen 
tar vi nästa steg och HSB Värmland blir än mer komplett 
på energiområdet, säger Erik.

De energioptimeringsavtal som HSB Värmland 
jobbat med de senaste fyra åren har blivit en suc
cé, som genererat mer arbete för både energikon
sulterna och för energiserviceavdelningen. Under 
2014 växte båda affärsområdena, och framtiden 
ser ljus ut.
– Ju fler avtal vi säljer desto mer jobb ger det över 
en lång tid. Samtidigt ökar också samarbetena 
med andra delar av landet, säger Peter Persson, 
chef  på energikonsult på HSB Värmland.

korTFakTa 

Energikonsult arbetar med energioptimering, utredning-

ar och besiktningar som rör energifrågor. Energiservice 

arbetar som utförare i energifrågor. Det kan handla om 

VVS-, el-, eller driftsjobb.

Under 2014 anställdes fem nya medarbetare på energi-

service, där det nu är 17 anställda. En nyanställdes på 

energikonsult, där de nu är fem anställda. Att området 

växer beror till stor del på de energioptimeringsavtal 

som sålts de senaste åren, samt samarbeten med HSB-

föreningar utanför Värmland.
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”Egentligen är det ju resultaten som 
är den bästa reklamen för oss.”
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Fastighetsskötsel

FleXiBel organisaTion ger Fler 
nöJda kUnder

Tidigare har verksamheten varit mer uppdelad efter 
geografiska områden, där alla fick sköta sina åtaganden 
efter bästa förmåga. Men allt fler arbetsuppgifter inom 
fastighetsskötsel kräver specialkompetens eller licenser. 
Detta löser HSB Värmland genom att bli mer rörliga. 
Behövs en motorsågsförare i ett område kommer någon 
med behörighet från grannzonen. Samma sak om det 
är en viss typ av kunskap som efterfrågas. Ska ett träd 
beskäras får de som är bäst på det också ta hand om det.
– Vi hjälps åt helt enkelt. Kan vi göra ett handtag på 
andra ställen än våra kärnområden så fixar vi det. Det gör 
också att vi tydligare har en gemenskap och gemensam-
het inom HSB, säger Larsa Andersson, arbetsledare för 
fastighetsskötsel i områdena utanför Karlstad.

Tydligt ansvar
Viss typ av arbetsuppgifter, som gräsklippning och städ-
ning, har blivit så specialiserade att det finns vissa som i 
stort sett bara jobbar med detta.
Men även om fler fastighetsskötare rör sig över större 
områden är det alltid viktigt att kunden vet vem som är 
huvudansvarig för varje bostadsrättsförening och som har 

kontakt med de boende. Under 2014 såg HSB över hur ar-
betsbelastningen såg ut i varje område, och kunde se att det 
var för lite personal i Karlstad och lite för mycket i Grums 
och Arvika. Det gör att personalen får åka in till Karlstad 
när det inte finns något att göra på de andra orterna. 
– Det triggade också igång kunderna så att vi fick fler 
uppdrag i Arvika till exempel. Drömmen är att vi får så 
mycket uppdrag att personalen alltid kan finnas på plats 
i Arvika, men det kräver att det finns saker att göra där 
också, säger Larsa.

lyfter boendemiljön
De senaste åren har HSB också jobbat mer och mer med 
driftsmöten och ronderingar där fastighetsskötare och 
bostadsrättsföreningens styrelse tillsammans ser över vad 
som ingår i avtalet, vad som skulle kunna förbättras och 
hur boendemiljön kan bli mer trivsam.
– Det är lätt att bli hemmablind och inte se vilka möj-
ligheter som finns i området. Vi kan se det lite med nya 
ögon och hjälpa till. Det är en viktig sak att erbjuda kun-
derna, säger Niclas.
Vissa bostadsområden har efter sådana möten gjort stora 
förändringar och lyft boendemiljön på flera uppenbara sätt.
– Branschen är i stor förändring nu, vi blir allt mer spe-
cialiserade och måste ha tydligare kompetensområden. 
Men för de boende innebär det att vi helt enkelt blir 
bättre på det vi gör. Och de förändringar vi nu har gjort 
kommer vi jobba vidare med för att kunna fortsätta ge bra 
service även i framtiden, säger Niclas.

Med en ny organisation som fokuserar på flexi
bilitet blir fastighetsskötseln effektivare och de 
boende mer nöjda. Specialistkunskap och maski
ner ska nu bättre spridas över hela Värmlandsre
gionen.
–  Sedan vi började jobba mer flexibelt har jag fått 
färre samtal med synpunkter från boende. Det 
märks att kunderna är nöjdare, säger Niclas Björk
man, arbetsledare i Karlstadområdet.

FasTigHeTssköTsel i korTHeT

HSB Värmland sköter fastighetsskötseln åt över 100 

bostadsrättsföreningar, två fastighetsbolag samt några 

företagskunder. Den största andelen kunder finns i 

Karlstad, men uppdragsgivare finns också i Arvika, Mol-

kom, Forshaga, Deje, Grums, Vålberg och Säffle. Antalet 

anställda är 26,5 heltidstjänster året runt, och 16 extra 

över sommaren. Under 2014 har HSB sett över arbets-

belastningen och efter det flyttat över viss tid från Arvika 

och Grums till Karlstad.

Under 2014 har HSB jobbat för ökad flexibilitet inom 

affärsområdet, både personer och maskiner får arbeta 

inom större geografiska områden. 
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”Branschen är i stor förändring nu, 
vi blir allt mer specialiserade.”
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Förvaltartjänst

nY TJänsT möTer BeHov av 
modern FasTigHeTsFörvalTning

Hösten 2014 presenterades den nya förvaltartjänsten 
på HSB:s mötesplats Öppet hus. Redan några månader 
senare hade den första bostadsrättsföreningen valt att 
teckna avtal. Sedan dess har det rullat på, och fler och 
fler förfrågningar kommer in. Det märks att en bredare 
förvaltning fyller ett behov.
– Många av styrelserna är lekmän som inte har den breda 
kompetensen själva. Då kan vi hjälpa till. Om inte jag 
eller min kollega vet svaret på en fråga så vet vi vem vi ska 
fråga. Kompetensen finns hos HSB, säger Lloyd Alfreds-
son, förvaltare på HSB Värmland.
– Vi vill göra det enkelt för styrelserna att göra rätt, utan 
att de förlorar känslan av ansvar. Det ska inte vara jobbigt 
att sitta i en styrelse, det ska vara kul, säger Marie Käll-
back, förvaltare på HSB Värmland.

samarbete med stockholm
Förvaltartjänsten har funnits under flera år i Stockholm och 
när Värmlandsregionen skulle lansera samma lösning vände 
sig HSB Värmland till huvudstaden för att få inspiration. 
– Vi såg hur de arbetar och har lärt oss av det, men sen 
har vi anpassat det hela till vår verksamhet och förhål-
landena som är här. Förhoppningsvis kan vi även i 

fortsättningen ha kontakt med HSB Stockholm, för att 
följa upp och utveckla tjänsten säger Marie.
Förvaltartjänsten är ett sätt att möta de nya krav som ställs 
på vicevärdar och styrelser. Uppgifterna för en vicevärd 
är på många sätt på väg att förändras. Färre förväntar sig 
expeditionstider och kunskapskraven ökar. När medlem-
mar har högre förväntningar på vicevärdskapet blir också 
samarbetena mellan HSB:s avdelningar viktigare.
– På många sätt är vi spindeln i nätet. Vi får ibland kom-
plexa frågor från bostadsrättsföreningar eller medlemmar 
och vi kan då ta hjälp av andra i vår organisation. Ett tyd-
ligt sådant område är fastighetsoptimering, säger Lloyd.

Total översyn
Fastighetsoptimering innebär en total översyn av bostads-
rättsföreningen, där allt från underhåll, energifrågor och 
ekonomi vävs ihop till ett avtal och en årsrapport sam-
manställs med rekommendationer till förbättringar.
– Både fastighetsoptimering och underhållsplaner 
efterfrågas allt mer, det märks att många ser  nyttan och 
fördelarna, säger Marie. 
 

När bostadsmarknaden förändras och fastigheter
na får allt mer avancerade tekniska lösningar 
ställs högre krav på styrelser och vicevärdar, både 
från medlemmar och från myndigheter. Därför ut
vecklar nu HSB Värmland sitt utbud. Det klassiska 
vicevärdskapet finns kvar men den som så önskar 
kan även få hjälp med bredare fastighetsförvalt
ning.

HsB FörvalTning i korTHeT
HSB Värmland har uppdraget som vicevärd 
eller förvaltare i 20 bostadsrättsföreningar. 
HSB:s förvaltare utför även besiktningar av till 
exempel lekplatser, våtrum, SBA, lägenheter 
och fastigheter.
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”Vi vill göra det enkelt för styrelser-
na att göra rätt, utan att de förlorar 
känslan av ansvar.”
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I HSB-huset på Lamberget i Karlstad finns stor kunskap 
och bred erfarenhet, dessutom har föreningen ett 
nätverk som sträcker sig över hela landet. Det är en av de 
viktigaste fördelarna med medlemskapet, menar Annci. 
– Att vara del av hela föreningen ger en trygghet. Man får 
information, kurser och rådgivning. Inte minst kan det 
vara viktigt om man är ny i en styrelse att känna att man 
inte är ensam och att det finns hjälp att få, säger hon.

Populärt öppet hus
Arbetet för att tydliggöra fördelarna med medlemskapet 
och för att öka kontakten mellan alla i föreningen är 
prioriterat. En sån kontaktyta är Öppet hus, ett tillfälle då 
alla bostadsrättsföreningar bjuds in för att träffas i HSB-
huset. De får möta varandra, få nya kontakter och ta del 
av all den information som behöver förmedlas. 
– Vi har haft Öppet hus två gånger per år, och det har 
varit väldigt populärt. Så det är något vi kommer fortsätta 
med, helt klart. Träffarna innebär en möjlighet till att 
både ha en trevlig kväll och få nyttig kunskap genom semi-
narier och samtal med samarbetspartners, säger Annci.

Under 2014 lanserades HSB-koden, en skrift om hur 
verksamheten bör fungera, både på regional nivå och för 
bostadsrättsföreningar. Det är redan flera föreningar som 
antagit den, och det kommer bli fler vid årsmötena i vår. 
– Koden handlar om transparens och öppenhet. Jag 
tror att den kommer bidra till bättre relationer mellan 
alla inblandade. Men den är också en del i att tydliggöra 
medlemskapet, säger Annci.

ny hemsida
En annan medlemsförmån som bostadsrättsföreningar 
kan utnyttja är HSB-ledamoten, en erfaren styrelseleda-
mot som utses av HSB-Värmland. Under 2014 har den 
verksamheten utvärderats och det visade sig vara väldigt 
uppskattat bland medlemmarna. Framöver kommer den 
att utvecklas ytterligare efter de önskemål som har kom-
mit in under det gångna året, berättar Annci.
Under 2015 är det dags för HSB att lansera en ny hemsi-
da som ska förbättra servicen för alla medlemmar, såväl 
för bostadsrättsföreningar som för boende och bosparare. 
– Hemsidan är en stor grej under det här året. Men det 
viktigaste arbetet nu är att fortsätta att bli bättre på det vi 
är bra på och gör varje dag, säger Annci.
– Jag vill att alla medlemmar ska känna sig välkomna hos 
oss i HSB-huset i Karlstad. Jag hoppas att människor ska 
ta sig hit för att be om hjälp eller berätta vad de tycker. 
Utan våra medlemmar är vi ingenting, så kontakten med 
dem är vår viktigaste verksamhet, säger Annci.

medlemsverksamhet

arBeTe För TYdligare medlems-
nYTTa oCH BäTTre FörmÅner

Medlemmarna är grunden för all verksamhet i 
HSB Värmland. Allt utgår från bostadsrättsföre
ningarna, de boende och bospararna, som både 
är kunder och ägare. Därför är det extra viktigt att 
medlemsnyttan är tydlig.
– Under 2014 har vi jobbat mycket med att tyd
liggöra vilka fördelar medlemskapet ger, och det 
ska bli ännu bättre framöver, säger Annci Falk, 
medlemsansvarig på HSB Värmland.

medlemsverksamHeT 2014 i korTHeT

HSB Värmland har 9 600 medlemmar. Antal bostads-

rättsföreningar är 108 och antal bosparare är cirka 250 

stycken. Under 2014 har medlemsverksamheten bland 

annat bestått i genomgång av WebbHero, kurser, Öppet 

hus, golftävling, luciafirande med Värmlands lucia och 

sponsring av Friska Värmland. För att ge fler möjlighet att 

delta i kurserna erbjuder HSB Värmland medlemmarna 

att ”gå två betala för en”, eller ”fyll en bil, betala för två”. 
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”Jag vill att alla medlemmar ska 
känna sig välkomna hos oss i HSB-
huset i Karlstad.”
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Bärstad
Under 2014 har HSB Värmland sålt ett 30-tal tomter 
i området Ö:a Bärstad på Hammarö. Totalt är det 62 
tomter som varit ute till försäljning sedan 2012 och alla 
är nu sålda. Det finns flera anledningar till att det har 
rullat på extra bra under det senaste året. Marknaden har 
varit gynn sam och marknadsföringen lyckad. Det handlar 
också om att det är ett helt nytt område, något som alltid 
tar lite tid innan det kommer igång på allvar. 
– När man anlägger ett nytt bostadsområde vill männis-
kor se att det faktiskt byggs hus på tomterna innan man 
köper. Det behövs för att man ska kunna se sig själv bo 
där, rent visuellt, säger Pär.
– Och under året har Hammarö kommun verkligen 
satsat på Ö:a Bärstad, bland annat har en ny skola 
invigts. Då blir hela området mer attraktivt, säger Lars 
Boman, byggkonsult och fastighetsutvecklare på HSB 
Värmland.

BrF Hattmakaren
I kvarteret Hattmakaren i Haga i Karlstad pågår just nu 
bygget av nya bostadsrätter. I augusti 2014 började HSB 
Värmland sälja lägenheter där, först till bosparare och 

medlemmar som fick förtur. På bara två veckor såldes 37 
av 65 lägenheter och i nuläget finns bara ett fåtal kvar till 
försäljning. 
– Det är tydligt att det fanns ett uppdämt behov av bo-
stadsrätter i Haga. Många har väntat på att vi ska bygga 
där, säger Lars. 
Men det är inte bara läget som är attraktivt. Huset i sig 
är spännande på flera sätt. Det kommer finnas en grön 
innergård, parkeringshus för 53 bilar inbyggt under 
parken. Huset kommer också innehålla cykelrum med 
plats för 175 cyklar och cykeltvätt där man kan göra rent 
sin cykel, eller till och med tvätta sin hund. Fastigheten 
kommer också ha gemensamma utrymmen med en re-
laxavdelning, en övernattningslägenhet, brf-lokal samt ett 
hobbyrum
– Arkitekten tänkte smart. Och att vi valde att arbeta med 
en lokal arkitekt hade stora fördelar, all kommunikation 
blev enklare och det blev mer lättarbetat, säger Pär.
Bostadsrättsföreningen Hattmakaren började byggas i 
december 2014 inflyttning kommer att ske den 1 februari 
2017.

lillängshamnen
I Lillängshamnen på Hammarö planerar HSB Värmland 
att bygga två hus med totalt 47 lägenheter. Det handlar 
om tvåor, treor och fyror som alla har stora inglasade 
balkonger med utsikt över Vänern. Hammarö kommun 
gav HSB option på tomterna utan krav på att genomföra 
köpet om man ser att projektet är svårt att genomföra. 
Det ger en trygg resa med lägre risk.
– Det har inte byggts brf-lägenheter i Skoghall på flera 
år och det är svårt att veta vad marknaden är beredd att 
betala för en lägenhet i området. Därför är det skönt att 
vi fick den här möjligheten, säger Lars. Säljprocessen har 
inletts, och hittills verkar det lovande. Preliminär bygg-
start är hösten 2015 om allt går som planerat.

Hagagaragen
Bara ett stenkast från Hattmakaren ligger Hagaga-
ragen. Där har HSB och Lundbergs planer på att 
tillsammans bygga bostadsrätter och hyresrätter. I ett 
avtal med Haga garageförening står det att en plan ska 
tas fram inom fyra år för att bygget ska vara aktuellt. 
Karlstads kommun har börjat arbetet med att ändra 
detaljplanen och när det är gjort kan bostadsbola-

nyproduktion

mÅnga nYa ProJekT skaPar
sTolTHeT i Hela organisaTionen

HSB Värmland bygger fler nya lägenheter än på 
länge. Flera större projekt är antingen redan star
tade eller på väg att dras igång på allvar under 
den närmsta tiden. 
– Det är roligt att det händer mycket här. Det ger 
en stolthet inom hela organisationen, säger Pär 
Ekholm, marknads och kommunikationsansvarig 
på HSB Värmland.
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gen gå vidare. De tankar som finns handlar om 150 
lägenheter, 75 bostadsrätter som HSB bygger och 75 
hyresrätter som Lundbergs bygger. Inom några år ska 
bostäderna kunna stå klara.
– Det är ett spännande projekt, det kommer bli fantas-
tiskt. Det ligger precis vid vattnet med ett fantastiskt ljus 
om dagarna. Det är också det första man kommer se när 
man åker Hagaleden in mot centrum. Hagagaragen är ett 
riktigt bra läge, säger Lars.

”I Lillängshamnen på Hammarö 
planerar HSB Värmland att bygga 
två hus med totalt 47 lägenheter.”

korTFakTa nYProdUkTion

HSB Värmland driver just nu flera parallella projekt för 

nybyggda lägenheter. På Bärstad såldes de sista tomterna 

under 2014, BRF Hattmakaren började byggas, i Lilläng-

shamnen påbörjades ett projekt med två hus och vid 

Hagagaragen har planerna på 75 bostadsrätter påbörjats. 

HSB Värmland gör också uppdrag som byggkonsulter 

och kontrollansvarig.
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HsB värmlands sTYrelse 2014

Bakre raden fr v: lennart steen, Tomas Jonsson och lars lindgren.

Främre raden fr v: Carina Carlsson, kersti Fallander, Tore olsson, annette Björkman och Per-Åke Fredricksson.

saknas på bilden gör ledamöterna Ulf ljungdahl och Caroline Fröling.

lars lindgren, ordförande

Tore olsson, vice ordförande 

lennarT sTeen, ledamot

kersTi Fallander, ledamot

Per-Åke FredriCksson, ledamot

Caroline Fröling, ledamot

UlF lJUngdaHl, ledamot

Carina Carlsson, ledamot 
(personalrepresentant Unionen)

Tomas Jonsson, ledamot 
(personalrepresentant Fastighets)

 

sTYrelsen
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Under det gångna året har antalet anställda ökat. Vår 
friskvårdssatsning från tidigare år har fortsatt och antalet 
sjukdagar har minskat. Med ett nytt intranät har också 
förutsättningarna för bra internkommunikation blivit 
bättre.

Fler medarbetare
Antalet medarbetare har ökat. Den kraftiga tillväxten 
inom energiservice har medfört att vi förstärkt med 
personal inom VVS, drifttekniker, elektriker och styr 
och reglertekniker. Rekryteringen har varit noggrann och 
de som tillkommit har bidragit med positiv energi och ny 
kompetens. Totalt har personalstyrkan ökat med 
6 personer.

Friskvård
Den friskvårdssatsning som startades 2012 haft positiv 
inverkan på personalen. Under 2014 tog vi ytterligare ett 
steg för att få friskare medarbetare. I samband med per-
sonalens dag hade vi en föreläsning med Lars Klinghagen 
från SATS i Karlstad. Med en blandning av provokationer 
och humor fick Lars en positiv inställning i gruppen, till 
ett erbjudande från arbetsgivaren att få testa sin fysiska 
status. Ytterst få tackade nej till erbjudandet. Alla som 
genomförde testet fick också 1 timmes coaching för att 
sätta personliga mål. Engagemanget för friskvård bland 
personalen, efter testerna, har aldrig varit större. Under 
våren 2015 är det uppföljning med nya tester vilket 
många ser fram emot.

Utbildning
För att fortsatt kunna erbjuda aktuell kompetens inom 
våra olika affärsområden har personalen genomgått 
ett antal utbildningar. Arbetsledarutbildning, komplet-
terande ekonomiutbildningar och presentationsteknik är 
några exempel för våra tjänstemän. Heta arbeten, liftbe-
hörighet och trädbeskäring är några exempel gällande 
fastighetsskötsel. 

kommunikation
Under våren lanserades ett nytt intranät för HSBs 
regionföreningar. Ny funktionalitet för att hålla koll på 
personer, arbetsgrupper, rutiner och nyheter har förbät-
trat den interna kommunikationen hos oss i Värmland. 
Tillgången till det gemensamma intranätet för alla re-
gionsföreningar ökar också utbytet med föreningar runt 
om i Sverige.

Fler oCH Friskare medarBeTare
Sammansättning män/kvinnor (%)

 Män Kvinnor
Styrelse: 67 33
Ledning: 70 30
Anställda:  64 36

Sammansättning ålder (%)

 < 29 år 30–49 år>  50 år
Styrelse: 0 43 57
Ledning: 0 40 60
Anställda:  6 45 49
Antal anställda: 79 personer (styrelsen ej inräknad)
Personalomsättning: 12,58 %( 14,55 2013)
Sjukfrånvaro: 3,7% ( 5,3 % 2013)
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HSBs kod för föreningsstyrning börjar gälla den 1 januari 
2008. Syftet med koden är att den ska bli ett verktyg för 
att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk 
medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. HSBs 
kod för föreningsstyrning omfattar HSB-föreningar, HSB 
nationella bolag samt HSB Riksförbund. Koncernerna för 
dessa verksamheter ska präglas av öppenhet och transpar-
ens i enlighet med kodens intentioner.
Koden ska tillämpas enligt principen ”Följ eller förklara”. 
Det innebär att om en förening avviker från del av koden 
ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrap-
porten. Begreppet förening i kodtexten innefattar även 
HSB-bolag.
Koden innebär att årsredovisningen kompletteras 
med denna föreningsstyrningsrapport som översikt-
ligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för 
föreningsstyr ning under räkenskapsår 2012. Före-
ningsstyrningsrapporten har granskats av föreningens 
revisor.
 
1. FöreningssTämma
Föreningsstämman är föreningens högst beslutande 
organ.
Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäk-
tige. Den 31 januari lades uppgifterna ut på HSB.se/
varm land. Information om stämman lades ut i Styrelse-
posten den 13 februari för information till alla brf 
ordföranden om datum för stämman och motionstider. 
Påminnelser har sedan skett i Styrelseposten kontinuer-
ligt fram till föreningsstämman.

FöreningssTämma 2014
Föreningsstämman hölls den 6 maj 2014 i Forshaga.
Antalet fullmäktige vid stämman uppgick till 50 stycken.
Vid föreningsstämman var 7 av 9 styrelseledamöter och 
en av föreningens revisorer närvarande.
Efter förslag från valberedningen valdes Svante Linder-
berg till stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs  
Inga-Lena Söderström och Thomas Amnell. Ingen av 
dessa är styrelseledamot eller anställd i föreningen. Full-
mäktige gavs möjlighet att ställa frågor, kommentera och 
lämna förslag till beslut.

FöreningssTYrningsraPPorT 
2014
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad
särskilt för HSBorganisationen och utgår
från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa 
principerna och HSBs värderingar.

2. valBeredning
Föreningens valberedning väljs på föreningsstämma.
Beslut innefattar förfarande för att vid behov ersätta 
ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är 
slutfört. 
Valberedningen har haft följande sammansättning:

namn sammankallande  lars andersson
Född år  1949
Typ av medlem:  Bosparare
Övriga/tidigare uppdrag:  HSB-ledamot
Mandattid i valberedningen:   2013-2014

namn  lilian Byström
Född år  1943
Typ av medlem:  Boende
Övriga/tidigare uppdrag:   Ordförande i brf,
 HSB-ledamot
Mandattid i valberedninge:  2013-2014

namn kerstin olsson
Född år 1955
Typ av medlem:  Boende
Övriga/tidigare uppdrag:  Tidigare styrelsele-
 ledamot och
 ordförande i  
 HSB Värmland,   
 tidigare styrelse-
 ledamot i brf,
 HSB-ledamot
Mandattid i valberedningen:  2013-2014

namn  svante linderberg
Född år  1944
Typ av medlem:  Boende
Övriga/tidigare uppdrag:  Tidigare ord-
 förande i HSB
 Värmland, HSB 
 ledamot
Mandattid i valberedningen:   2013-2014
Valberedningen ska i enlighet med instruktion som fast-
ställts av föreningsstämman:
– lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag
på styrelseordföranden
– lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan
ordförande och övriga ledamöter
– lämna förslag till val och arvodering av revisor
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– lämna förslag till ordförande för ordinarie förenings-
stämma.
Medlemmar har haft möjlighet att vända sig till valbered-
ningen och lämna förslag på nomineringar.  Förslaget 
kan skickas med e-post till 
lars.anderson@fastighetsagarna.se.
Valberedningens förslag publicerades i kallelsen till 2014
års föreningsstämma och på föreningens hemsida samt i
Styrelseposten. Även en redogörelse för hur valbered-
ningen bedrivit sitt arbete har publicerats.

3. sTYrelse
Styrelsen består av 9 ledamöter, varav 2 personalrepresen-
tanter.
VD ingår inte i styrelsen. Alla ledamöter, utom
per sonalrepresentanterna, är oberoende i förhållande till
föreningen och ledningen. Riktlinjerna för styrelsens 
arbete anges i arbetsordningen. Arbetsordningen regle-
rar antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som 
ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive 
styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har under år 
2014 hållit 8 ordinarie styrelsemöten och 1 strategimöte.

För perioden från 1 januari till ordinarie förenings-
stämma
6 maj 2014 utgjordes styrelsen av:
Lars Lindgren  Ordförande
Tore Olsson Vice ordförande
Jessika Lundgren
Kersti Fallander

Lennart Steen
Ulf Ljungdahl
Per-Åke Fredricksson
Carina Carlsson  Personalrepresentant Unionen
Tomas Jonsson  Personalrepresentant FF

På grund av ändrade arbetsförhållanden deltog inte Jessi-
ka Lundgren i sammanträden under perioden 1 januari- 
6 maj.

styrelsen som valdes vid stämman den 6 maj var:
Lars Lindgren  Ordförande
Tore Olsson  Vice ordförande
Caroline Fröling
Kersti Fallander
Lennart Steen
Ulf Ljungdahl
Per-Åke Fredricksson
Carina Carlsson  Personalrepresentant Unionen
Tomas Jonsson  Personalrepresentant FF

UTvärdering av sTYrelsens arBeTe
Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning skall styrelsen 
årligen göra en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingens 
ändamål är att klarlägga vilka utbildningsbehov som 
behövs för styrelsemedlemmarna, vilka kompetenser som 
finns och vilka kompetenser som bör tillföras styrelsen 
samt vilka förbättringar styrelsen kan göra i sitt sätt att 
arbeta. Till hjälp i denna utvärdering har styrelsen använt 
ett av HSB Riksförbund utarbetat frågeformulär som 

arvoden UTBeTalda Till sTYrelsen Under räkenskaPsÅreT

namn  Lars  Tore  Jessika  Kersti  Per-Åke
 Lindgren  Olsson  Lundgren  Fallander  Fredriksson
Född år  1942  1945  1970  1971  1944
invald år  2003  2012  2012  2012  2010
Befattning  Ordförande  V. ordf.  Ledamot  Ledamot  Ledamot
Arvode  73 787 50 672  0  15 559  16 447
Mötesnärvaro  100 %  88 %  0 %  63 %  75 %

Namn  Ulf  Lennart  Caroline Carina  Tomas
 Ljungdahl  Steen  Fröling Carlsson  Jonsson
Född år  1946  1963  1987 1959  1959
Invald år  2012  2011  2014 2002  2011
Befattning Ledamot  Ledamot  Ledamot Ledamot/  Ledamot/FF
    Unionen
Arvode  18 225  17 334  9 102 18 225 18 225
Mötesnärvaro  100 %  88 %  100% 100 %  100 % 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst har utgått till ledamöterna enligt intyg.
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styrelseledamöterna får fylla i oberoende av varandra. 
Envar skall utifrån en given skala betygsätta olika para-
metrar. En sådan utvärdering har skett och resultatet har 
diskuterats av styrelsen. Resultatet visade att styrelsen har 
ett fungerande arbetssätt. Därefter har valberedningen 
delgivits resultatet och styrelsens uppfattning om vilka 
kompetenser och kravprofiler som skall eftersökas vid 
rekryteringen av nya ledamöter. Därvid har pekats på att 
även fortsatt säkerställa styrelsen har minst en ledamot 
med erfarenhet av fastighetsförvaltning. Likaledes har 
pekats på önskvärdheten av att könsfördelningen och 
den geografiska fördelningen beaktas. Man bör även 
beakta åldersfördelningen i styrelsen så att kontinuiteten 
upprätthålls. Styrelsen har också fortlöpande diskuterat 
vilka utbildningar som ledamöterna bör delta i, allt för att 
förbättra styrelsens kompetens och förmåga att uppfylla 
de krav som uppställs i koden och föreningslagen. För 
att underlätta och förbättra vår omvärldsbevakning har 
styrelsens ledamöter, vid sidan av den normala, generella 
spaningen, speciellt fokusera på olika ämnesområden. 
Styrelsens ledamöter har under året visat ett mycket stort 
engagemang och deltar aktivt i diskussionerna. De delar 
villigt med sig av sina kunskaper. Under året har några 
av styrelsens ledamöter hållit kurser för ordförande i 
Bostadsrättsföreningar, nyvalda styrelseledamöter samt 
för HSB-ledamöter. Förutom ordinarie styrelsemöten har 
en strategidag hållits där framtidsfrågorna varit i fokus. 
Även engagemanget som HSB-ledamot är stort och där 
de nya ledamöterna skolas in. Även en arbetsgrupp inom 
styrelsen finns som ägnar dessa frågor speciell uppmärk-
samhet. Vid HSB:s Riksförbunds årsmöte i maj deltog VD 
och ordförande.

Finansiell raPPorTering
Föreningens ekonomi behandlas på varje styrelsemöte 
genom VD:s rapportering. En noggrann och djupare 
detaljanalys görs vid genomgång vid varje tertialrapport 
och i övrigt vid behov.

inTern konTroll
Styrelsen får löpande vid varje sammanträde redovisning
av VD om den interna kontrollen och ges möjligheter att
ställa frågor därom. Som ett led i denna kontroll sker jäm-
väl en kontinuerlig uppföljning och eventuella revidering-
ar av rutiner och attesträtter. Efterlevnaden av styrdoku-
ment diskuteras löpande.

4. vd
Föreningens VD, Annette Björkman, är född 1963 och 
har en civilekonomutbildning. Huvudsaklig yrkesmässig 
erfarenhet kommer från revisionsbyrå och från ledande 
befattning från verksamhet inom företagsfinansiering och 

företagsutveckling. VD är styrelseledamot i föreningens 
dotterbolag och intressebolag samt styrelseledamot i Stif-
telsen Hyresbostäder.

5. UTBildning
Styrelsens ledamöter erbjuds genomgå HSB:s utbildnings-
program för föreningsstyrelser. De erbjuds dessutom 
att delta på HSB:s Riksförbunds temautbildningar och 
styrelsekonferenser. I samråd med ordförande erbjuds 
VD möjlighet att till vidareutbildning. Ordförande har 
under året deltagit i flera ordförandekonferenser, där 
olika aktuella frågor diskuterats. Ordförande deltog även 
i en arbetsdag på HSB Riksförbund där framtidsfrågor 
diskuterades.
Styrelsens ledamöter deltog i januari i en konferens för 
ledamöter i Nynäshamn under två dagar. Dessutom under 
hösten i Göteborg och Gävle där man under en helg fick 
fördjupade kunskaper i styrelsearbete. VD, ordförande 
och vice ordförande har också under året träffat VD, ord-
förande och vice ordförande från Dalarna, Mälardalen 
och Uppsala vid två tillfällen.

6. PrinCiPer För ersäTTning oCH andra
FörmÅner Till ledande BeFaTTningsHavare
Den övergripande principen för ersättning och övriga 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare är 
att ersättningar och andra anställningsvillkor skall vara 
konkurrenskraftiga för att säkerställa att föreningen kan 
attrahera och behålla rätt kompetens i ledningen. Lönen 
skall återspegla individens ansvarsområde och presta-
tion. Samtliga befattningshavare har fast lön. Lön och 
ersättning till VD beslutas av styrelsen.
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7. Föreningens revisorer
Vid föreningsstämma valdes Roland Stridh till revisor i
föreningen. HSB Riksförbund har utsett auktoriserad 
revisor Peter Rosengren. Peter Rosengren är auktoriserad 
revisor och är anställd vid KPMG.

roland stridh (f 1948)

Utbildning
– Fritidsledarutbildning

anställningar
Föreningskonsulent 1969-74, 76-77
Fritidskonsulent, Köpings kommun 1977-82
Fritidschef, Flens kommun 1982-85
Fritidskonsulent, Huddinge kommun 1985-87
Fritidschef, Hammarö kommun 1987-92
Ekonom, Hammarö kommun 1993-2002
Förvaltningssekreterare, Hammarö kommun 2003-2014
HsB-erfarenhet
Styrelseuppdrag i brf Mörmogärdet 1989-92
Styrelseuppdrag i brf Bergåsen 2000-

övriga meriter och relevanta erfarenheter
Styrelseuppdrag i flertalet föreningar
Revisor i Värmlands Fotbollförbund 2006-

Peter rosengren

Utbildning
Peter Rosengren är utbildad civilekonom vid Karlstads
Universitet. Han har dessutom löpande fortbildning en-
ligt Revisorsnämndens krav för att behålla auktorisation 
och licensiering.

anställningar
Peter har arbetat i revisionsbranschen sedan 2002.
BoRevision 2002-2008, Ernst & Young 2008-2010
KPMG 2010-

övriga meriter och relevanta erfarenheter
Licensierad revisor i finansiella företag med uppdrag som 
revisor i Sparbanker och lokala försäkringsbolag. Vald 
revisor i ett 50-tal aktiebolag samt ett stort antal stiftelser 
och bostadsrättsföreningar.
Ansvarig för räkenskapsrevisionen i ett flertal kommuner 
och kommunalförbund. Har genomfört ett stort antal 
konsultuppdrag inom fastighetssektorn.

revisionsuppdrag i HsB föreningar
HSB Värmland
HSB Karlskoga

sTYrelsens kommUnikaTion
med Föreningens revisor
Styrelsen sammanträffar med revisor minst en gång per 
år för genomgång och diskussion av revisorerna läm-
nade rapporter. Vid uppkomst av frågor under löpande 
verksamhetsår sker även direktkontakter med revisorerna. 
Föreningen har så vitt är känt ej avvikit från koden för 
föreningsstyrning.
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FörvalTningsBeräTTelse

HsB värmland ek för    
org nr 773200-3277 

allmänT om verksamHeTen  
Styrelsen har efter fullmäktigesammanträdet 2014-05-06 
följande sammansättning.     
    
ordinarie     
Lars Lindgren  ordförande    
Tore Olsson  vice ordförande    
Caroline Fröling      
Kersti Fallander       
Lennart Steen       
Ulf Ljungdahl       
Per-Åke Fredricksson      
Carina Carlsson  personalrepresentant, Unionen  
Tomas Jonsson   personalrepresentant, FF  
     
sUPPleanTer      
Lars-Erik Andersson       personalrepresentant, Unionen 
 
Föreningens verkställande direktör, Annette Björkman, 
är styrelsens sekreterare.     

UTveCkling av FöreTageTs verksamHeT, resUlTaT oCH sTällning 
moderföreningen 
Ekonomisk översikt 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 81 935 75 835 70 999 84 193
Rörelseresultat 12 535 3 076 741 4 734
Balansomslutning 112 948 110 187 125 621 123 109
Avkastning på totalt kapital 15 4 1 4
Avkastning på eget kapital % 22 5 neg 12
Soliditet % 83 54 52 50

Definitioner: se not

 
revisorer ordinarie   
Roland Stridh  vald av fullmäktige   
Peter Rosengren utsedd av HSBs Riksförbund

sUPPleanT
Per Krogh  vald av fullmäktige

Föreningen följer HSBs kod för föreningsstyrning som är 
utformad  särskilt för HSB-organisationen och utgår från 
Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principer-
na och HSBs värderingar. Föreningen har så vitt är känt ej 
avvikit från koden för föreningsstyrning. 



29

verksamHeTsinrikTning    
Föreningen har som verksamhet att främja medlemmar-
nas ekonomiska intressen genom att    
· Verka för bostadskooperationen samt de konsument- 
och miljöintressen som är relaterade till byggandet och 
boendet      
· Främja bosparande samt medverka i ett rikstäckande 
turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter  
· Bistå vid bildande av bostadsrättsföreningar samt bygga 
och utveckla goda bostäder    
· Genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå 
vakt om bostadsrätten som upplåtelseform  
· Tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar och andra 
fastighetsägare kvalificerade förvaltningstjänster som 
underlättar styrelsearbetet och i övrigt biträda genom 
rådgivning, beställning och upphandling   
· Äga och förvalta fast egendom   
· Äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska 
föreningar och bolag     
· Genom kompetent rådgivning, bl. a. genom att utse 
HSB-ledamot och genom att tillhandahålla utbildning av 
förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett framgångs-
rikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse   
· Utöva annan härmed sammanhängande verksamhet  
·  Lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, 
bedriva en aktiv medlemsrekrytering och öka kunskaper-
na om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som 
upplåtelseform       
· I all verksamhet värna om miljön genom att verka för en 
långsiktigt hållbar utveckling.     
    
ägarFörHÅllanden   
Föreningen ägs av medlemmarna   
 Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:  
Medlemsantal 2013-12-31 9 513 
Inträden        1 121  
Utträden 912
Medlemsantal 2014-12-31   9 722 
Föreningen äger bolaget HSB Centrala Värmland Utveck-
ling AB till 100%.    
 Föreningen äger också bolaget Värmprod Utveckling AB 
till 50%.  
Föreningen äger dessutom 50 % av bolaget Hagapaddan 
Utveckling AB samt 50% av andelarna i HSB Produktion i 
Värmland HB.   

väsentliga händelser under räkenskapsåret samt 
efter räkenskapsårets utgång    
På östra Bärstad, Hammarö, har tomtförsäljningen tagit 
fart och genom ett samarbete med en husleverantör har 
vi säkerställt att samtliga tomter kommer att vara sålda 
senast december 2017.    

Efter hand som tomter avyttras, förvärvar HSB Värmland  
respektive tomts andel av den genomförda markentrepre-
naden av HSB Projektpartner AB.  
Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är be-
roende av att nya detaljplaner kommer till stånd.   
Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produk-
tion AB.        
Under året inleddes försäljning av Bostadsrätterna i HSB 
Brf Hattmakaren och projektet byggstartade i december 
2014.        
Tillsammans med Fastighets AB L E Lundberg, har ett 
avtal träffats med Haga garageförening avseende förvärv 
av fastigheten  med syfte att producera bostäder. Förvär-
vet kommer att  genomföras när byggrättens storlek är 
fastställd. Detaljplanearbetet är påbörjat. 
Renovering av fastigheten Höken 7 har påbörjats och 
kommer att slutföras under 2015 .  
Tillväxten inom energitjänster har fortsatt under året och 
samarbetet med andra HSB-föreningar ökar inom detta 
område. Föreningen har kollektivavtal med  Unionen, 
Fastighets anställdas förbund, Svenska Elektrikerförbun-
det och Byggnads.
Personalomsättningen 2014 uppgick till  12,6%.
  
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer    
Under 2015 påbörjas försäljning av 47 bostadsrätter i 
Lillängshamnen, Skoghall och vi kommer att fortsätta 
söka efter ytterligare byggrätter för nyproduktion av 
bostäder i vår region.      
Expansionen av energitjänster förväntas fortsätta och vi 
utvecklar också samarbetet med HSB-föreningar i andra 
regioner. 
 
Förslag till disposition av företaget vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 
kronor 60 547 755,51 disponeras enligt följande: 

Till reservfond avsätts     tkr 818
Balanseras i ny räkning  tkr 59 730
Summa                            tkr 60 548

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

resUlTaTräkning – konCernen     
    
Belopp i tkr Not 2014 2013

Nettoomsättning 2 81 935 75 835
Fastighetskostnader  -2 940 -4 343
Kostnad för sålda varor  -71 799 -66 999
Bruttoresultat  7 196 4 493
Administrationskostnader 3 -4 021 -5 602
Övriga rörelseintäkter  9 356 2 024
Rörelseresultat 4,6 12 531 915

Resultat från finansiella poster     
Resultat från värdepapper och fordringar     
som är anläggningstillgångar 7 13 394 64
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 907 887
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -910 -1 314
Resultat efter finansiella poster  25 922 552

Resultat före skatt  25 922 552
Skatt på årets resultat 10 -43 –
Latent skatt 10 54 –
Årets resultat  25 933 552
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Balansräkning

Balansräkning – konCernen

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 11 48 550 58 666
Inventarier, verktyg och installationer 13 2 448 2 753
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 14 1 373 –
  52 371 61 419
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i intresseföretag 16 3 588 3 731
Fordringar hos intresseföretag  5 226 5 276
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17  5 053 5 052
Uppskjuten skattefordran  68 –
Andra långfristiga fordringar 18 8 163
  13 943 4 222
Summa anläggningstillgångar  66 314 75 641

Omsättningstillgångar
Varulager m m 
Exploateringsfastigheter  470 470
Färdiga varor och handelsvaror  810 849
  1 280 1 319
Kortfristiga fordringar

Hyres- och Kundfordringar  8 716 9 563
Aktuell skattefordran  1 427 1 601
Övriga fordringar  1 480 1 585
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 258 2 013
  14 881 14 764
Kortfristiga placeringar 17  5 923 5 786

Kassa och bank

Kassa och bank  30 726 9 315
  30 726 9 315
Summa omsättningstillgångar  52 810 31 184
SUMMA TILLGÅNGAR  119 124 106 825
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Balansräkning

STäLLdA SäkeRheTeR Och ANSvARSFöRBINdeLSeR – kONceRNeN    
 
Belopp i tkr  2014-12-31 2013-12-31

Ställda säkerheter    
För egna skulder och avsättningar      
Fastighetsinteckningar  41 840 41 840
  41 840 41 840

Övriga ställda panter och säkerheter  Inga Inga
  – –
Summa ställda säkerheter  41 840 41 840
    
Ansvarsförbindelser    
Borgensförbindelser till förmån för koncern och intressebolag  3 000 3 000
Fastigo ansvarsbelopp  600 591
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB  7 265 80
  10 865 3 671

Balansräkning – konCernen

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

eGeT kAPITAL Och SkULdeR 
Eget kapital 19
Andelskapital  4 853 4 748
Reserver  8 943 8 716
Balanserat resultat inkl årets resultat  66 719 41 011
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  80 515 54 475
Summa eget kapital  80 515 54 475

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld  14 –
  14 –
Långfristiga skulder 20
Övriga skulder till kreditinstitut  9 958 16 032
Övriga skulder  14 548 21 358
  24 506 37 390
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut  321 565
Leverantörsskulder  4 372 4 051
Skulder till intresseföretag  – 50
Övriga skulder  1 552 1 755
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 844 8 539
  14 089 14 960
SUMMA eGeT kAPITAL Och SkULdeR  119 124 106 825
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kassaFlödesanalYs – konCernen

Belopp i tkr 2014 2013

den löpande verksamheten  
Resultat efter finansiella poster  25 922 552
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  -7 102 272
  18 820 824
Betald inkomstskatt  -43 –
kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital  18 777 824
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  39 -228
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -117 4 421
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -871 -5 355
kassaflöde från den löpande verksamheten  17 828 -338

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -2 968 -3 419
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  11 655 2 828
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan  7 466 –
Avyttring av finansiella tillgångar  348 4 315
kassaflöde från investeringsverksamheten  16 501 3 724

Finansieringsverksamheten

Förändring andelskapital  105 -18
Amortering av lån  -12 884 -12 774
kassaflöde från finansieringsverksamheten  -12 779 -12 792

Årets kassaflöde  21 550 -9 406
Likvida medel vid årets början  15 101 24 507
Likvida medel vid årets slut  36 651 15 101
I likvida medel ingår Kassa, Bank, övriga kortfristiga placeringar

kassaFlödesanalYs
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resUlTaTräkning – moderFöreTageT

Belopp i tkr Not 2014 2013

Nettoomsättning 2 81 935 75 835
Fastighetskostnader  -2 940 -4 343
Kostnad för sålda varor  -71 799 -66 999
Bruttoresultat  7 196 4 493
Administrationskostnader  -4 017 -5 588
Övriga rörelseintäkter 3 9 356 4 171
Rörelseresultat 4,6 12 535 3 076

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag  3 669 –
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 7 189 64
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 905 887
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -910 -1 314
Resultat efter finansiella poster  16 388 2 713

Bokslutsdispositioner

Bokslutsdispositioner, övriga  -65 –
Resultat före skatt  16 323 2 713

Skatt på årets resultat 10 25 –
Årets resultat  16 348 2 713

resUlTaTräkning
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Balansräkning

Balansräkning – moderFöreTageT

Belopp i tkr Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Materiella anläggningstillgångar      
Byggnader och mark  48 550 51 200
Inventarier, verktyg och installationer 13 2 448 2 753
Pågående nyanläggningar och förskott      
avseende materiella anläggningstillgångar 14 1 373 –
  52 371 53 953
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 15 100 100
Fordringar hos koncernföretag  – 9 613
Andelar i intresseföretag 16 3 588 3 731
Fordringar hos intresseföretag  6 426 6 476
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 5 053 5 052
Uppskjuten skattefordran  68 –
Andra långfristiga fordringar 18 8 163
  15 243 25 135
Summa anläggningstillgångar  67 614 79 088

Omsättningstillgångar      
Varulager m m      
Exploateringsfastigheter  470 470
Färdiga varor och handelsvaror  810 849
  1 280 1 319
Kortfristiga fordringar     
Hyres- och Kundfordringar  8 716 9 563
Fordringar hos intresseföretag  – 2
Aktuell skattefordran  1 427 1 601
Övriga fordringar  1 480 1 585
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 258 2 013
  14 881 14 764
      
Kortfristiga placeringar 17 5 923 5 786
      
Kassa och bank      
   
Kassa och bank  23 250 9 230
  23 250 9 230
Summa omsättningstillgångar  45 334 31 099
SUMMA TILLGÅNGAR  112 948 110 187
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Balansräkning – moderFöreTageT

Belopp i tkr 2014-12-31 2013-12-31

eGeT kAPITL Och SkULdeR
Eget kapital 19   
Bundet eget kapital 
Andelskapital  4 853 4 748
Reservfond  8 892 8 716
  13 745 13 464
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat   44 200 41 662
Årets resultat  16 348 2 713
  60 548 44 375
  74 293 57 839
Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder  65 –
  65 –
Långfristiga skulder 20   
Övriga skulder till kreditinstitut  9 958 16 032
Övriga skulder  14 548 21 358
  24 506 37 390
Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  321 565
Leverantörsskulder  4 372 4 051
Skulder till koncernföretag  – 359
Skulder till intresseföretag  – 50
Övriga skulder  1 552 1 754
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 839 8 179
  14 084 14 958
SUMMA eGeT kAPITAL Och SkULdeR  112 948 110 187

Balansräkning

STäLLdA SäkeRheTeR Och ANSvARSFöRBINdeLSeR – MOdeRFöReTAGeT    
 
Belopp i tkr  2014-12-31 2013-12-31

Ställda säkerheter    
För egna skulder och avsättningar      
Fastighetsinteckningar  41 840 41 840
  41 840 41 840
Övriga ställda panter och säkerheter  Inga Inga
Summa ställda säkerheter  41 840 41 840
    
Ansvarsförbindelser    
Borgensförbindelser till förmån för koncern och intressebolag  3 000 3 000
Fastigo ansvarsbelopp  600 591
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB  7 265 80
  10 865 3 671
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Resultat efter finansiella poster  16 388 2 713
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  -7 102 -1 875
  9 286 838
Betald inkomstskatt  -43 –
kassaflöde från den löpande verksamheten före     
förändringar av rörelsekapital  9 243 838
      
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager  39 -228
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar  -117 4 421
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder  -874 -5 355
kassaflöde från den löpande verksamheten  8 291 -324
      
Investeringsverksamheten      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -2 968 -2 728
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  11 655 11 750
Förvärv av finansiella tillgångar  – -5 298
Avyttring av finansiella tillgångar  9 960 –
kassaflöde från investeringsverksamheten  18 647 3 724

Finansieringsverksamheten      
Förändring andelskapital  105 -18
Amortering av lån  -12 884 -12 774
kassaflöde från finansieringsverksamheten  -12 779 -12 792
      
   
Årets kassaflöde  14 159 -9 392
Likvida medel vid årets början  15 016 24 408
Likvida medel vid årets slut  29 175 15 016
I Likvida medel ingår Kassa, Bank , övriga kortfristiga placeringar        
 

kassaFlödesanalYs

kassaFlödesanalYs – moderFöreTageT

Belopp i tkr 2014 2013

den löpande verksamheten
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noTer

noter       
Belopp i tkr om inget annat anges   
 
not 1  redovisningsprinciper  
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinci-
per som koncernen utom i de fall som anges nedan 
under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföre-
taget”. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisnings lagen och för första året också enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning (K3). 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.   
      
materiella anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar I anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 
förvärvet.
  
Tillkommande utgifter     
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 
räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
löpande underhåll och reparationer redovisas som kost-
nader när de uppkommer. 
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna , 
byggnader, har skillnaden i förbrukningen av betydande 
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har 
därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar      
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjan-
deperiod eftersom det återspeglar den förväntade för-
brukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas om kostnad i resultaträkningen. 
       

Nyttjandeperiod
Byggnader 10-120 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

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

och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: 
– Stomme 100-120 år
– Stomkompletteringar, innerväggar mm 20-50 år
– Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm 20-40 år
– Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm  20-50 år
– Inre ytskikt, maskinell utrustning mm  10-20 år

nedskrivningar - materiella och immateriella an-
läggningstillgångar samt andelar i koncernföretag 
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indika-
tion på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade 
värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgång-
ens återvinningsvärde.     
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid 
beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de 
framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till 
i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller 
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före 
skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av 
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En 
tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg 
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den  
senaste nedskrivningen har förändrats.     
     
leasing      
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller 
operationella leasingavtal.Samtliga leasingavtal har 
klassificerats som operationell leasing.  Ett finansiellt 
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och 
fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt 
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett 
operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är 
ett finansiellt leasingavtal.    
 
Operationella leasingavtal     
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, 
inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter 
för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som 
kostnad linjärt över leasingperioden.    
 
varulager      
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvär-
det och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk 
beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in-, 
först ut-principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till 
deras aktuella plats och skick.     
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Finansiella tillgångar och skulder  
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 
med kapitel 11 (Finansiella instrument ärderade utifrån 
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.  

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när företaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflö-
det från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma 
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med 
innehavet i allt väsentligt överförts till annan part  och 
företaget inte längre har kontroll över den finansiella till-
gången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen 
när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.     
       
Värdering av finansiella tillgångar      
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstill-
fället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella tran-
saktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av 
tillgången.         
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.    
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 
omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp 
som beräknas inflyta.      
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första 
redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för 
eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella 
uppskrivningar.        
 
ersättningar till anställda    
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning 
Klassificering     
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras 
som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Vid 
avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat 
företag, normalt ett försäkringsföretag, och har inte längre 
någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. 
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad 
anställning är beroende av de avgifter som har betalat och 
den kapitalavkastning som avgifterna ger.    
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse 
att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande 
och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels 
risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat 
(aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångar-
na avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investe-
ringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till 
ett annat företag.        
   
       

Föreningen har valt att tillämpa de förenklingsregler som 
finns i BFNAR 2012:1.Vilket innebär att alla pensionsför-
pliktelser räknas som avgiftsbestämda.   
Det  innebär att avgifterna kostnadsförs löpande i resul-
taträkningen.      
I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom över-
föring av medel till en pensionsstiftelse redovisas en 
avsättning i de fall stiftelsens förmögenhet värderad till 
marknadsvärde understiger förpliktelsen. I de fall stiftel-
sens förmögenhet överstiger förpliktelsen redovisas ingen 
tillgång.        
 
skatt        
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt 
för innevarande räkenskapsår som avser årets skatte-
pliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten 
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktio-
ner eller händelser.     
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga 
temporära skillnader, dock inte för temporära skillna-
der som härrör från första redovisningen av goodwill. 
Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla 
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden 
använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen 
baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande 
tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive 
regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skat-
teregler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdeberäknats. 
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det 
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. 
Värderingen omprövas varje balansdag.  I koncernbalans-
räkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten 
skatt och eget kapital.        
   
ansvarsförbindelser     
En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det finns: 
– En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade 
händelser och vars förekomst endast kommer att bekräf-
tas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte 
helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, 
eller       
–  En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händel-
ser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resur-
ser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller 
förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet.       
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intäkter      
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit 
eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som er-
hållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.   
       
Försäljning av varor     
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.  
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning  
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som 
intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras 
eller förbrukas.       
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris    
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till 
fast pris redovisas som intäkt och  kostnad med utgångs-
punkt från färdigställandegraden på balansdagen.  
Intäkt redovisas endast med det belopp som motsvarar de 
uppkomna uppdragsutgifterna som sannolikt kommer att 
ersättas av beställaren eftersom det ekonomiska utfallet 
inte kan beräknas på tillförlitligt sätt.   
 
koncernredovisning     
Dotterföretag      
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt 
eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på 
annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande 
inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finan-
siella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 
fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssyn-
en. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den 
tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. 
Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den 
förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämp-
ningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar 
(inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kost-
nader medräknas i sin helhet även för delägda dotter-
företag. Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas 
till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertag-
na skulder samt emitterade eget kapitalinstrument, ut-
gifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt 
eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs 
det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvs-
tidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och 
övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsin-
tresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. 
Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i kon-
cernredovisningen det förvärvade företagets intäkter 
och kostna der, identifierbara tillgångar och skulder 
liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ 
goodwill.        
  

       
Intresseföretag     
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 
20% och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett 
betydande inflytande över den driftsmässiga och finan-
siella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redo-
visade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av kon-
cernens andel i intresseföretagens egna kapital, eventuel-
la restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, 
inklusive goodwill och negativ goodwill reducerat med 
eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning re-
dovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens 
andel i intresseföretagens resultat efter skatt justerat för 
eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvär-
vade överrespektive undervärden, inklusive avskrivning 
på goodwill/upplösning av negativ goodwill.  
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redo-
visat värde. Vinstandelar upparbetade efter förvärven 
av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom 
utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden.   
      
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföre-

tag och gemensamt styrda företag    
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kost-
nader och orealiserade vinster eller förluster som upp-
kommer vid transaktioner mellan koncernföretag [och 
gemensamt styrda företag som redovisas enligt klyvnings-
metoden], elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster 
som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag 
[och gemensamt styrda företag som redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden] elimineras i den utsträckning som 
motsvarar koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade 
förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vins-
ter, men endast i den utsträckning det inte finns någon 
indikation på något nedskrivningsbehov.     
     
redovisningsprinciper i moderföretaget  
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstäm-
mer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i 
koncernredovisningen utom i nedanstående fall.   
 
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda 

företag        
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt 
styrda företag redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade nedskrivningar uppskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.    
  
Skatt        
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som 
är hänförlig till obeskattade reserver.    
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Anteciperad utdelning     
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av 
rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget redovisas 
utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker 
och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.    
     

         
not 2  nettoomsättning per rörelsegren        
         
 2014 2013 
Koncernen

Nettoomsättning per rörelsegren

Förvaltningsverksamhet 74 451 66 417
Byggverksamhet 25 –
Egna Fastigheter 3 439 5 339
Medlemsverksmhet 4 020 4 079
 81 935 75 835

Moderföretaget

Nettoomsättning per rörelsegren

Förvaltningsverksamhet 74 451 66 417
Byggverksamhet 25 –
Egna Fastigheter 3 439 5 339
Medlemsverksamhet 4 020 4 079
 81 935 75 835

not 3  övriga rörelseintäkter       
  
Koncernen

Realisationsvinster  9 356 2 024
 9 356 2 024
Moderföretaget

Realisationsvinster 9 356 4 171
 9 356 4 171
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not 4  anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda  varav  varav 

 2014 män 2013 män

Moderföretaget

Sverige 87 69% 73 64%
Totalt i moderföretaget 87 69% 73 64%
 

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar   
  2014-12-31  2013-12-31

  Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderföretaget

Styrelsen  33%  33%
Övriga ledande befattningshavare  0%  0%

         
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

  2014 2013

 Löner och Sociala Löner och Sociala

 ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 31 216 10 624 30 652 10 922
(varav pensionskostnad)  1) (1 158)  1) (1 630)
Koncernen totalt 31 216 10 624 30 652 10 922
(varav pensionskostnad)  2) (1 158)  2) (1 630)
 

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 565 (f.å. 518) företagets ledning avseende 
1 (1) personer.          
             
2) Av koncernens pensionskostnader avser 565 (f.å.518) företagets ledning avseende.
1 (1) personer.          
  
      
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

  2014 2013

 Styrelse Övriga Styrelse Övriga

 och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget 1 241 29 975 1 305 29 347
(varav tantiem o.d.) (–)  –)  
Koncernen totalt 1 241 29 975 1 305 29 347
(varav tantiem o.d.) (–)  (–)  

Avgångsvederlag

VD har särskilt anställningsavtal som innebär undantag från lagen om anställningsskydd. Avtalet innehåller regleringar 
av uppsägningstid innebärande tre månader från VD's sida. Vid uppsägning från föreningens sida är uppsägningstiden 
sex månader och avgångsvederlag utgår med tolv månader. 
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arvode och kostnadsersättning till revisorer
  2014 2013
Koncern

Herrlander Revision AB

Revisionsuppdrag  – 52

KPMG revision

Revisionsuppdrag  75 85
Skatterådgivning  4 –
Andra uppdrag  13 –

Övriga revisorer

Revisionsuppdrag  9 9

Moderföretag

Herrlander Revisions AB

Revisionsuppdrag  – 49

KPMG revision

Revisionsuppdrag  70 80
Skatterådgivning  4
Andra uppdrag  13 –

Övriga revisorer 
Revisionsuppdrag  9 9

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat 
biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.  
       

not 5  avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   
    
  2014 2013
Koncernen 
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Byggnader och mark  1 352 1 522
Inventarier, verktyg och installationer  1 305 1 242
  2 657 2 764
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion 
Kostnad för sålda varor  1 303 1 240
Fastighetskostnader  1 354 1 524
  2 657 2 764
Moderföretaget  
Byggnader och mark  1 352 1 522
Inventarier, verktyg och installationer  1 305 1 242
  2 657 2 764
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion 
Kostnad för sålda varor  1 303 1 240
Fastighetskostnader  1 354 1 524
  2 657 2 764
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not 6  operationell leasing       

Leasingavtal där företaget är leasetagare    
Koncern     
Framtida minimileaseavgifter avseende icke  2014-12-31 2013-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal    
Inom ett år  999 –
Mellan ett och fem år  2 163 –
  3 162 –
     
  2014 2013
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter  1 283 1 254

Moderföretaget     
Framtida minimileaseavgifter avseende icke  2014-12-31 2013-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal     
Inom ett år  999 –
Mellan ett och fem år  2 163 –
  3 162 –

  2014 2013
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter  1 283 1 254

         
not 7  resultat från övriga värdepapper och fordringar     
  som är anläggningstillgångar       
  2014 2013
Koncernen

Övrigt  13 394 64
  13 394 64
Moderföretaget

Övrigt  189 64
  189 64

not 8 övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
  2014 2013
Koncernen

Ränteintäkter, koncernföretag  – –
Ränteintäkter, övriga  907 887
  907 887
Moderföretaget 
Ränteintäkter, koncernföretag  – –
Ränteintäkter, övriga  905 887
  905 887
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not 9 räntekostnader och liknande resultatposter
  2014 2013
Koncernen 
Räntekostnader, koncernföretag  – –
Räntekostnader, övriga  -910 -1 314
  -910 -1 314
Moderföretaget

Räntekostnader, koncernföretag  – –
Räntekostnader, övriga  -910 -1 314
  -910 -1 314

not 10       skatt på årets resultat       
  2014 2013
Koncernen

Aktuell skattekostnad [/skatteintäkt]  -43 –
Uppskjuten skatt  54 –
  11 –
Moderföretaget

Aktuell skattekostnad [/skatteintäkt]  -43 –
Uppskjuten skatt  68 –
  25 –

not 11  Byggnader och mark       
  2014-12-31 2013-12-31
Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början  67 321 79 017
Nyanskaffningar  594 9 078
Avyttringar och utrangeringar  -9 361 -20 774
Vid årets slut  58 554 67 321
 
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början  -8 655 -17 097
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar  2 9 964
Årets avskrivning   -1 351 -727
Vid årets slut  -10 004 -8 655
  
Ackumulerade nedskrivningar  
Vid årets början  – -3 700
Återförda nedskrivningar på avyttringar och utrangeringar  – 3 700
Redovisat värde vid årets slut  48 550 58 666
   
   
Moderföretaget  2014-12-31 2013-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början  59 856 79 017
Nyanskaffningar  594 1 613
Avyttringar och utrangeringar  -1 896 -20 774
Vid årets slut  58 554 59 856
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Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början  -8 655 -17 097
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar  – 9 964
Omklassificeringar  2 -795
Årets avskrivning   -1 351 -727
Vid årets slut  -10 004 -8 655
   
   
Ackumulerade nedskrivningar   
Vid årets början  – -3 700
Vid årets slut  – –
Redovisat värde vid årets slut  48 550 51 200
   
varav mark  2014-12-31 2013-12-31
Koncernen   
Ackumulerade anskaffningsvärden  3 630 6 474
Redovisat värde vid årets slut  3 630 6 474
  
Moderföretaget  
Ackumulerade anskaffningsvärden  3 630 5 683
Redovisat värde vid årets slut  3 630 5 683
         

En intern bedömd marknadsvärdering av fastigheterna har gjorts 2014-12-31. I kalkylerna genomförs en nuvärdes-
beräkning av bedömda framtida driftsnetton , Till summan av dessa driftsnetton adderas nuvärdet av ett bedömt mark-
nadsvärde vid kalkylperiodens slut. Kalkylränta och avkastningskrav baseras på individuella bedömningar avseende 
risknivå och fastighetens marknadsposition. Tomtmark har värderats till gängse tomtpriser på respektive ort.   
       

          
not 12  Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter
         2014-12-31  2013-12-31
Koncernen

Ackumulerade verkliga värden

Vid årets början  103 700 103 700
Vid årets slut  87 895 103 700

Moderföretaget

Ackumulerade verkliga värden

Vid årets början  87 700 103 700
Vid årets slut  87 895 87 700

not 13  inventarier, verktyg och installationer   
  2014-12-31 2013-12-31
Koncernen   
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början  34 745 34 281
Nyanskaffningar  1 001 1 115
Avyttringar och utrangeringar  -932 -651
Vid årets slut  34 814 34 745
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not 15  andelar i koncernföretag       
 
  2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början     100 100
Vid årets slut  100 100
   

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
   2014-12-31 2013-12-31

 Antal Andel Redovisat Redovisat

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % i) värde värde

Hsb Cv Utveckling AB, 556752-0142, Karlstad 1 000 100,0    100 100
   100 100

Ackumulerade avskrivningar   
Vid årets början  -31 992 -31 401
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar  932 651
Årets avskrivning  -1 306 -1 242
Vid årets slut  -32 366 -31 992
Redovisat värde vid årets slut  2 448 2 753

Moderföretaget    
Ackumulerade anskaffningsvärden    
Vid årets början  34 745 34 281
Nyanskaffningar  1 001 1 115
Avyttringar och utrangeringar  -932 -651
Vid årets slut  34 814 34 745
  
Ackumulerade avskrivningar  
Vid årets början  -31 992 -31 401
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar  932 651
Årets avskrivning på anskaffningsvärden  -1 306 -1 242
Vid årets slut  -32 366 -31 992
   
Redovisat värde vid årets slut  2 448 2 753
          
         
not 14  Pågående nyanläggningar och förskott   
  avseende materiella anläggningstillgångar   
  2014-12-31 2013-12-31
Koncernen  
Vid årets början  – –
Investeringar  1 373 –
Redovisat värde vid årets slut  1 373 –
 
Moderföretaget   
Vid årets början  – –
Investeringar  1 373 –
Redovisat värde vid årets slut  1 373 –
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not 16  andelar i intresseföretag       
  2014-12-31 2013-12-31
Koncernen  
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början  5 248 5 258
Årets andel i intresseföretags resultat  -143 -10
Vid årets slut  5 105 5 248

Ackumulerade nedskrivningar     
Vid årets början  -1 517 -1 517
Avyttring   – –
Vid årets slut  -1 517 -1 517
Redovisat värde vid årets slut  3 588 3 731
      
Moderföretaget     
Ackumulerade anskaffningsvärden      
Vid årets början  5 248 5 258
Årets andel av HB resultat  -143 -10
Vid årets slut  5 105 5 248
      
   
Ackumulerade nedskrivningar      
Vid årets början  -1 517 -1 517
Vid årets slut  -1 517 -1 517
Redovisat värde vid årets slut  3 588 3 731

specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag   
      
       2014-12-31
  Andelar Kapital- 

Intresseföretag Justerat EK  / antal andelens värde Redov värde

/ org nr, säte / Årets resultat  i % i) i koncernen hos moderföretaget

direkt ägda      
Värmprod Utveckling AB,      
556758-7067, Karlstad 196 50,0 50 50
Hagapaddan Utveckling AB     
556764-2953, Karlstad 273 50,0 50 50
HSB Produktion i Värmland HB     
 6 975 50,0     3 488 3 488
   3 588 3 588
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not 17  andra långfristiga värdepappersinnehav 
 
  2014-12-31 2013-12-31
Koncernen 
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början  5 053 5 053
Vid årets slut  5 053 5 053
Redovisat värde vid årets slut  5 053 5 052
   
Moderföretaget  
Ackumulerade anskaffningsvärden   
Vid årets början  5 053 5 052
Vid årets slut  5 053 5 052
Redovisat värde vid årets slut  5 053 5 052

not 18  andra långfristiga fordringar       
  2014-12-31 2013-12-31
Koncernen  
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början  1 500 1 655
Tillkommande fordringar  – –
Reglerade fordringar  -155 -155
Vid årets slut  1 345 1 500
 
Ackumulerade nedskrivningar  
Vid årets början  -1 337 -1 337
Reglerade fordringar  – –
Vid årets slut  -1 337 -1 337
Redovisat värde vid årets slut  8 163
  

specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag  
       
       2013-12-31
  Andelar Kapital- 

Intresseföretag Justerat EK  / antal andelens värde Redov värde

/ org nr, säte / Årets resultat  i % i) i koncernen hos moderföretaget

direkt ägda      
Värmprod Utveckling AB,      
556758-7067, Karlstad 7 825 50,0 50 50
Hagapaddan Utveckling AB     
556764-2953, Karlstad 118 50,0 50 50
HSB Produktion i Värmland HB     
 7 263 50,0     3 631 3 631

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för 
totalt antal aktier. 
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Moderföretaget 
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början  1 500 1 655
Tillkommande fordringar  – –
Reglerade fordringar  -155 -155
Vid årets slut  1 345 1 500
  
Ackumulerade nedskrivningar 
Vid årets början  -1 337 -1 337
Reglerade fordringar  – –
Vid årets slut  -1 337 -1 337
Redovisat värde vid årets slut  8 163

not 19  eget kapital       

2014-12-31 eget kapital     
 Andels- Bundna Bal.res Summa

 kapital reserver inkl årets eget

   resultat kapital

Koncernen

Ingående balans 4 748 8 716 41 806 55 270
Effekt av retroaktiv      
tillämpning K3  – -795 -795
Justerad IB 4 748 8 716 41 011 54 475
Årets resultat   25 933 25 933

Transaktioner med ägare       
Förändring andelskapital 105   105
Summa 105 – – 105
       
  
Omföring mellan poster i eget kapital      
Avsättning reservfond – 176 -176 –
Överföring mellan fria och bundna reserver  51 -51 –
Summa – 227 -227 –
Vid årets utgång 4 853 8 943 66 719 80 515
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2014-12-31 Bundet eget kapital  Fritt eget kapital  
 Andels- Bundna Bal.res Summa

 kapital reserver inkl årets eget

   resultat kapital

Moderföretaget     
Ingående balans 4 748 8 716 45 170 58 634
Effekt av retroaktiv     
tillämpning av K3  – -795 -795
Justerad IB 4 748 8 716 44 375 57 839
Årets resultat   16 348 16 348 

Transaktioner med ägare     
Förändring av andelskapital 105   105
Summa 105 – – 105
      
Omföring mellan poster i eget kapital     
Avsättning reservfond – 176 -175 1
Överföring mellan fria och bundna reserver – – – – 
Summa – 176 -175 1
Vid årets utgång 4 853 8 892 60 548 74 293
         

not 20  långfristiga skulder      
  2014-12-31 2013-12-31
Koncernen 
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:  
Övriga skulder till kreditinstitut  9 958 16 032
Övriga skulder  14 547 21 358
     
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen: 
Övriga skulder till kreditinstitut  – –
Övriga skulder  – –
     
     
Moderföretaget     
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen     
Övriga skulder till kreditinstitut  9 958 16 032
Övriga skulder  14 548 21 358
     
     
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen     
Övriga skulder till kreditinstitut  – –
Övriga skulder  – –
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not 21  ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen
  Vid nyproduktion sker det i samarbete med HSB produktion i Värmland HB, HSB Produktion
   i Värmland HB ägs till 50% av HSB Värmland Ek för och till 50% av HSB Produktion AB. 
  Vinster och förluster i handelsbolaget fördelas lika efter avslutade projekt.    

      
  Inköp och försäljning inom koncernen

  Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 0 % 
  av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.  

      
  Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 0 %  

 av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.  
       

          
not 22 nyckeltalsdefinitioner       
 Rörelsemarginal: rörelseresultat / nettoomsättning     

 
 Balansomslutning: totala tillgångar       
 
 Avkastning på         
 totalt kapital:  (rörelseresultat + finansiella intäkter) / balansomslutningen  

 
 Avkastning på         
 eget kapital:  årets resultat före skatt  / genomsnittligt eget kapital   

   
 Soliditet:  enligt HSB Kod dvs. Eget kapital+- övervärden eller undervärden /
    (balansomslutning + - ev. övervärden eller undervärden - likvida medel) 

      

karlstad 2015-03-19 
       
Lars Lindgren     Tore Olsson  
Ordförande       
       
Lennart Steen     Per- Åke Fredricksson  
       
Ulf Ljungdahl     Caroline Fröling  
       
Kersti Fallander     Annette Björkman  
      Verkställande direktör  

Carina Carlsson     Tomas Jonsson  
Unionen-representant    Fastighets-representant  

Min/Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-03-26      
      
Peter Rosengren    Roland Stridh  
Auktoriserad revisor    Av fullmäktige utsedd revisor   
Av HSBs Riksförbund utsedd revisor    
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rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för HSB Värmland ek. för. för år 2014. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning in-
går i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 
28 - 52. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att upprätta en årsredovisning och koncernre-
dovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen 
och verkställande direktören bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den 
auktoriserade revisorn innebär detta att han eller hon ut-
fört revisionen enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhäm-
ta revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn 
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredo-
visningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 

beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisnin-
gen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-
måls  enliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärde-
ring av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och 
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentatio-
nen i årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. En föreningsstyrningsrapport har 
upprättats. Förvaltningsberättelsen och föreningsstyr-
ningsrapporten är förenliga med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderföreningen 
och för koncernen.

rapport om andra krav enligt lagar och andra för-
fattningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för HSB Värmland ek. för. för år 2014.

revisionsBeräTTelse
Till föreningsstämman i HSB Värmland ek. för., org. nr 773200-3277
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styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska 
föreningar.

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om 
ekonomiska föreningar.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekono-
miska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens 
stadgar.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret. 

Karlstad den 26 mars 2015

Peter Rosengren    Roland Stridh  
Auktoriserad revisor    Av fullmäktige utsedd revisor   
Av HSBs Riksförbund utsedd revisor 
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