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VD har orDet

samverkan – en nYCkel Till 
FramgÅng 

I skrivandes stund har de boende på Brf Hattmakaren 
flyttat in i sitt fina hus. Det finns en stor efterfrågan på 
bostäder och en viktig uppgift för HSB är att producera 
långsiktigt hållbara bostäder för det goda boendet. Där-
för har vi under året ägnat mycket tid åt att skapa fler nya 
byggrätter för att ha en bas för framtida produktioner. 
Det är ett arbete som fortsätter framöver och vår ambition 
är att vara en betydande aktör när det gäller produktion 
av nya bostäder.
I det sammanhanget har vi också arbetat aktivt för att spri-
da budskapet om värdet av att bospara. Det finns mycket 
som talar för att bostadsbristen kommer att bestå under 
många år framöver och genom att bospara blir det möj-
ligt att både ha en slant till insatsen och att få välja bostad 
först. Jag brukar säga att en av de bästa gåvor man kan ge 
ett litet barn är ett bosparande. 
Under året har också arbetet med att utveckla HSB-leda-
motens roll gått framåt. En engagerad grupp av HSB-leda-
möter att gjort ett betydelsefullt arbete med att identifiera 
utvecklingsområden och föreslagit olika åtgärder. Detta är 
värdefullt, eftersom HSB-ledamoten är en grundpelare i 
HSB-medlemskapet.
Begreppet Samverkan står för bokstaven S i vår värdegrund 
”ETHOS”. Min bild är att just samverkan är en viktig nyckel 
för att klara av några de utmaningar vi står inför. Det kan 
vara utmaningar i form av integration, kompetensförsörj-
ning eller digitalisering. När det gäller just digitaliseringen 
är vi en del av ett banbrytande samarbete där 11 HSB-för-
eningar gått samman för att skapa möjlighet för bättre di-
gitala tjänster. Under 2016 har vi jobbat hårt med förbere-
delserna för att gå över till ett gemensamt affärssystem där 
vi också kommer att ha gemensamma arbetssätt och kunna 
dela på gemensamma resurser. Genom nya HSB-Portalen 
kommer vi också att kunna erbjuda fler bra tjänster till 

Det känns inte länge sedan jag senast skrev de inledande raderna till HSB Värmlands årsredovisning. 
2016 har passerat i en rasande fart och åren går i varandra. Den upplevelsen är väl egentligen naturlig, 
eftersom vår verksamhet löper på kontinuerligt och ett årsskifte inte utgör någon brytpunkt i det dagliga 
arbetet. Vid en tillbakablick på året som gått kan vi konstatera att vår nyproduktion har löpt på bra och 
både Brf  Hattmakaren och brf  Lillängshamnen är slutsålda.

medlemmar och kunder. Detta arbete hade vi inte kunnat 
göra på egen hand – samverkan är avgörande. Vi skiftar till 
de nya systemen under maj 2017.
Under mörka november fick många av oss uppleva resul-
tatet av en annan samverkan mellan fyra HSB-föreningar 
– konferensen Nytta och Nöje i Tällberg. Utvärderingen 
visade att våra medlemmar verkligen upplevde både nytta 
och nöje och fick förhoppningsvis även där inspiration till 
fortsatt samverkan på olika sätt.
Det finns mycket att berätta om vår verksamhet. Förhopp-
ningsvis ger de följande sidorna en bild av detta – trevlig 
läsning!
Jag vill också passa på att rikta ett varmt tack till alla 
medlemmar, förtroendevalda, kunder, medarbetare och 
samarbetspartners. Jag ser fram emot att fortsätta vårt 
arbete tillsammans. 
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Vi Vill skapa Det goDa boenDet
HSB är en medlemsägd organisation och Sveriges största 
bostadskooperation. Vårt uppdrag är att i samverkan med 
våra medlemmar skapa det goda boendet. Avkastning-
en är inte målet för oss utan bara medlet för att kunna 
fullgöra vårt uppdrag. Vår vision är att vara den aktör som 
har det bästa anseendet när det gäller boendet.

Våra kärnVärDeringar
Våra kärnvärderingar är Engagemang, Trygghet, Hållbar-
het, Omtanke och Samverkan, ETHOS.

Det här är hsb

vi är kooPeraTionen För 
FramTidens Boende
HSB Värmland är en del av Sveriges största bostadskooperation. Vi är en ekonomisk förening och de som 
är medlemmar hos oss är delägare och har rätt att påverka verksamheten. Vi erbjuder förvaltningstjäns-
ter och bostäder till våra medlemmar men även andra fastighetsägare och privatpersoner är välkomna 
som kunder. 

stark Demokratisk organisation
Styrkan i HSBs organisation ligger i att kombinera lokalt 
självbestämmande med en demokratisk samverkan i tre 
led. De tre leden är bostadsrättsföreningen, HSB före-
ningen och HSB Riksförbund. Din bostadsrättsförening 
är med och påverkar din regionala HSB-förening. Och 
din regionala HSB-förening är med och påverkar HSBs 
riksförbund.
HSB har totalt ca. 585 000 medlemmar, HSB Värmland 
ca. 9 500. Den som är bostadsrättshavare är medlem i 
någon av landets ca. 3 900 bostadsrättsföreningar, 

om-, till- och nybyggnationer. Vi strävar också efter att 
vara en aktiv part i samhället genom miljöhänsyn i förvalt-
ning och vid nyproduktion för att skapa hållbarhet.  HSB 
erbjuder inte bara ett boende utan även en fysisk, ekono-
misk och social trygghet.
Vi på HSB påverkar och är med och tar samhällsansvar. 
Med ambitionen att påverka politiker och beslutsfattare 
satsar vi stor energi på att vi ska öka byggandet, förbättra 
möjligheterna att bospara, minska bostädernas klimatpå-
verkan och utveckla framtidens boende.    
     
gemensamma stYrDokUment
För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det 
ger att verka under samma varumärke, finns tre gemen-
samma styrdokument inom HSB: 
– HSBs kompass – vägen mot det goda boendet
– HSBs kod för föreningsstyrning 
– HSBs varumärkesriktlinjer

Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna, 
våra kärnvärderingar ETHOS och fungerar som ett verk-
tyg för lärande, utveckling och föreningsstyrning inom 
HSB.

hsbs kompass – vägen mot det goda 
boendet
Kompassen innehåller vision, uppdrag och strategier med 
övergripande nyckeltal som underlättar för HSB-förening-
arna att samverka och lära av varandras goda exempel. 

hsbs kod för föreningsstyrning
Koden innehåller bland annat stöd till styrelse och valbe-
redning samt medlemmars rätt till insyn och inflytande. 
Syftet med HSBs kod för föreningsstyrning är att den ska 
utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och 
genomlyst organisation där varje medlem som så önskar 
ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka. 
Koden ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlem-
marna så effektivt sätt som möjligt.

hsbs varumärkesriktlinjer
Riktlinjer och stöd för att HSB-organisationen ska vårda, 
utveckla och använda det gemensamma varumärket på ett 
effektivt och korrekt sätt.

(HSB Värmland 105 föreningar). Bosparare, bostadsrätts-
havare och bostadsrättsföreningar är medlemmar i någon 
av landets 30 regionala HSB-föreningar varav HSB Värm-
land är en. HSB-föreningarna är i sin tur medlemmar i 
HSB Riksförbund. 
För att påverka verksamheten i en bostadsrättsförening 
kan medlemmarna skicka motioner till föreningsstäm-
man och sedan vara med och besluta. Medlemmarna 
väljer även representanter till regionala HSB-föreningens 
stämma. HSB-föreningen kallar dessa representanter till 
sin stämma för att bl.a välja den styrelse som skall svara 
för verksamheten regionalt. Även här kan medlemmarna 
påverka verksamheten genom att skicka in motioner. Slut-
ligen kallas de representanter som den regionala HSB-för-
eningen utsett till HSB Riksförbunds stämma.

Våra 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 och förbrukning av 
energi samt håller rent och snyggt. Vi utbildar bostads-
rättsföreningarnas styrelser i bl a juridik, ekonomi, miljö 
och tekniska förvaltningsfrågor. Vi lämnar juridisk och 
ekonomisk rådgivning samt biträder med byggledare vid 
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teknisk förValtning

riksTäCkande inTresse För HsB 
värmlands energiTjänsTer 
Efterfrågan på HSB Värmlands energitjänster har ökat kraftigt under det gångna året. Grunden för tillväx-
ten är energiavtalen som fått stor spridning bland föreningar i hela landet.
Vi täcker in nästan hela Sveriges behov och är unika i det avseendet. Det borgar för att vi kan öka kom-
petensen ytterligare i huset och därmed också kunna serva våra kunder i närområdet ännu bättre, säger 
Per Wikstrand, affärsområdeschef  för teknisk förvaltning. 

energiserVice
Under 2016 växte omsättningen med 10 miljoner kronor 
på energitjänster. Störst är tillväxten inom nationella af-
färer där man har startat upp eller vidhållit ett samarbete 
med ett tiotal regionföreningar från norr till söder.
– Vilket innebär att vi täcker in nästan hela Sveriges be-
hov och är unika i det avseendet. Det borgar för att vi kan 
öka kompetensen ytterligare i huset och därmed också 
kunna serva våra kunder i närområdet ännu bättre, säger 
Per Wikstrand.  

HSB Värmlands energiavtal består av 
konsult- och övervakningstjänster som 

är väl lämpade för att kunna skötas på 
distans. Till exempel konsultuppdrag 
som energiberäkningar, energidekla-
ration och olika typer av upphand-

lingar. På styr- och reglersidan handlar 
det om installationer av datoriserade 

undercentraler som sedan driftövervakas från kontoret i 
Värmland.
– Ett väldigt roligt exempel är samarbetet vi har med HSB 
Norra Storstockholm där vi sköter allt direkt ut mot kund. 
Vi har även tagit över arbetsledningen för en person hos 
dem som åker runt och sköter det dagliga arbetet. Resten 
sköter vi härifrån, säger Per.
För att klara av den ökade efterfrågan rekryterades både 
energikonsulter och personal på driftsidan förra året. 
Och rekryteringsbehovet kommer att fortsätta, berättar 
Per.

VarUmärkesbYgganDe
HSB:s tre ben inom förvaltning och teknisk utveckling 
är ekonomi, underhåll och energi. Energitjänsterna har 

de senaste åren gått från att ha varit en service i bakvatt-
net till en förutsättning för att vara konkurrenskraftig 
på marknaden. Per menar att det handlar om att rusta 
inför framtiden såväl som varumärkesbyggande för HSB 
nationellt.
- Har vi inte det där tredje benet kommer vi inte 
vara en riktigt bra leverantör att räkna med på sikt. Det 
finns ju andra starka aktörer på den nationella markna-
den och då har vi resonerat som så att om vi hjälper de 
andra regionföreningarna med att öka kompetensen och 
var behjälpliga med resurser, kan vi tillsammans ge en 
bild av att HSB har allt. På så vis hjälper vi varandra. 

förValtare
Under förra året utvecklades HSB:s förvaltaravtal för att 
bättre uppfylla kundernas förväntan.
– Vi har tagit bort vissa punkter i avtalet och tydliggjort en 
del andra. Så att kunden vet exakt vad den får, säger Per.
Förvaltaravtalet innebär att HSB bistår styrelserna med 
en ”vd” med det operativa ansvaret under ledning av 
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styrelsen. På den typen av tjänster har man märkt en ökad 
efterfrågan och därför valt att finjustera den ytterligare.
– Vi har själva märkt att när vi presenterar avtalet för kun-
derna blir vissa saker lite otydliga. Men nu tycker jag att vi 
har fått till ett riktigt bra avtalsupplägg.

fastighetsskötsel
Redan under 2015 inleddes satsningen på att gå över till 
en så kallad flödesorganisation inom fastighetsskötsel. 
Förra året sjösattes det ordentligt.
– Hela förra säsongen har vi arbetat på det här viset. Det 
resultat vi hittills har märkt är en ökad kundnöjdhet, att 
vi håller tider på ett mycket bättre sätt och kan utföra fler 
tjänster i egen regi än tidigare, säger Per.
Nu delas arbetsområdena upp i olika flöden med egen 
personal som utför arbeten i hela HSB Värmlands upp-
tagningsområde. Detta är ett första steg i förändringsarbe-
tet där man vill klättra i värdekedjan för fastighetsskötsel.
– På så vis kan fler fastighetsskötare utföra fler avancerade 
uppdrag hos våra kunder samtidigt som det grundläggan-
de avtalsarbetet sköts på ett effektivt vis.

 träDgårDskonsUlt
I början på 2016 skapades tjänsten Trädgårdskonsult. 
Tjänsten är en ingenjörstjänst som bidrar med kompetens 
vad gäller lösningar i utemiljön.
– Till exempel genom att rita upp förslag på hur det går 
att göra om en kunds grönyta till en trivsam trädgård. 
Också klimatanpassning av växter och klimatzonsförflytt-
ning ingår i de förslag vi nu kan lämna. Det är viktigt att 
vi ger förslag som håller i längden, säger Per.
Satsningen på en flödesorganisation samt fler och nya 
kompetenser ska leda till en annan typ av skötsel, som 
utgår både helheten och detaljerna i en trädgård. Allt 
utifrån vilka växter och träd som finns på området.
– Skötselplanerna  upprättar vi när kunden har gjort om 
sin trädgård, men man kan också göra det utifrån hur 
det ser ut idag. Det handlar om att få en hållbarhet i sin 
trädgård och för den typen av skötsel ser vi att efterfrågan 
ökar kraftigt har. Här ligger vi i framkant eftersom det 
inte har fungerat så inom branschen tidigare.
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aDministratiV förValtning

nY chef
Vid årsskiftet 2016 tog Maud Nirhammar över rollen som 
chef för administrativ förvaltning när dåvarande chef 
Mats Eriksson gick i pension. Under det senaste året har 
mycket av hennes fokus legat på det nya affärssystem som 
HSB Värmland kommer att gå över till. 
– Mitt uppdrag blir nu att  implementera de nya arbets-
sätten så att det fungerar och att vi kan jobba effektivt. 
I en övergångsperiod kommer det bli väldigt besvärligt 
eftersom allt är nytt och ovant. Det blir en utmaning, 
säger Maud.

nYtt affärssYstem
HSB Värmland är en av tio regionföreningar som ge-
mensamt satsat på ett nytt affärssystem. I maj i år sker 

övergången och på sikt är tanken att 
affärssystemet ska kunna nyttjas av 

samtliga föreningar i landet.
– Vissa delar är redan förank-
rade och har klara mallar som 
fungerar för hela HSB. Vi tio 

föreningar har verkligen varit 
föregångare och drivit på utveck-

lingsarbetet, säger Maud Nirhammar.
Förutom ett nytt ekonomisystem, innefattar affärssyste-
met HSB-portalen som lanserades förra året och ersätter 
Webbhero. Tidigare funktioner kvarstår i den nya porta-
len men nu kan kunderna också spara ner sina egna do-
kument samt kommunicera inom föreningen. Fram över 
kommer de även att kunna godkänna lägenhetsöverlåtel-
ser digitalt via portalen som kommunicerar direkt med 
mäklaren. Det i sin tur innebär mindre posthantering 
och är därför mer säkert, menar Maud.
– Det går också snabbare och man sparar papper. Det har 

mÅnga Fördelar med gemensam 
digiTal saTsning
Inom administrativ förvaltning gick 2016 i förändringarnas tecken. Bland annat har man ingått i en unik 
satsning på ett gemensamt affärssystem tillsammans med tio andra regionföreningar verksamheten har 
också fått en ny chef.
– Det har funnits en efterfrågan på att vi ska vara mer digitala, säger Maud Nirhammar som numera är 
både ekonomichef  och chef  för administrativ förvaltning.

funnits en efterfrågan på att vi ska vara mer digitala. När 
det kommer in unga personer i styrelserna vill de kunna 
tillgång till sitt material när som helst och var som helst, 
och det erbjuder den här portalen som  ingår i förening-
arnas  administrativa avtal.

förDel meD många
Projektet kallas A41 som står för ”all for one” och är 
ganska unikt i det avseende att flera regionalföreningar 
har samarbetat för en gemensam utveckling. Fördelarna 
med det är bland annat att föreningarna kan dra nytta av 
varandras kunskaper och att man delar på utvecklings-
kostnaden.
– Tidigare har man utvecklat var och en för sig och då 
har mindre föreningar inte haft råd. Kostnaden för 
utveckling av IT kommer ju inte att sjunka eftersom den 
ständigt pågår och kräver att vi hänger med för att kunna 
möta kundens behov. Men gör vi det tillsammans kan vi 
hålla nere på kostnaden, säger Maud.

mer konkUrrenskraftigt
Att satsa på digital utveckling inom HSB Ekonomi  är 
en förutsättning för att kunna konkurrera om dagens 
kunder, menar Maud. På marknaden trängs fler och fler 
företag som erbjuder samma tjänster på distans.
– Vi ser att utvecklingen går åt det hållet och gör vi inte 
det så kan vi inte heller ha  en prissättning som gör oss 
konkurrenskraftiga.

Förändringen är också ett steg för HSB Värmland  att 
digitalisera sitt interna arbete. Ett exempel är att man 
nu gör bokslut digitalt, vilket leder till att man sparar tid 
mellan bokslut och revision och får ett bättre samarbete 
med revisorerna, menar Maud.
– Det basala ska nästan kunna sköta sig själv. På så vis 
kommer vi närmare kunden och får tid att vara den rådgi-
vande motparten,  istället för att knappa verifikationer.
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nYproDUktion

HsB värmland som given akTör
inom nYProdUkTion

hattmakaren klar
Den första februari i år påbörjades inflyttningen i nyprodu-
cerade Hattmakarens 65 lägenheter. Under inflyttningspe-
rioden som pågick i 10 dagar fanns HSB på plats från tidig 
morgon till sen kväll för att vara behjälpliga.
– Bland annat handlade det om att hjälpa till med prak-
tiska frågor som hur man kopplar in bredbandet,  hur 
porttelefonen fungerar eller var soprummet ligget till 
exempel. Vi såg också till att det hela tiden fanns korv 
med bröd, frukt och fika. Det var väldigt uppskattat, säger 
Annette Björkman.
I husets toppvåning har man inrett med en relaxavdel-
ning med bubbelbad och bastu samt en altan i västerläge 
med utsikt mot älven. Våningen är de boendes gemen-
samma utrymme som går att hyra för egna aktiviteter eller 
festliga tillställningar.
– Det är något som är speciellt med just Hattmakaren. 
Det bästa läget i hela huset gjorde vi inte lägenheter av, 
trots att vi hade kunnat tjäna mycket pengar på det, säger 
Annette och fortsätter:
– Det säger kanske lite om HSB jämfört med en del andra 
aktörer. Vi väljer att använda det bästa läget som något 
gemensamt för bostadsrättsföreningen.
Vid varje entré pryds väggarna av keramikkonstverk av 

År 2016 var året då HSB Värmland återintog sin plats som en viktig aktör inom nyproduktion. Under året 
blev Hattmakaren i centrum och Lillängshamnen på Hammarö i stort sett inflyttningsklara och nu satsas 
det på att bygga upp en portfölj med byggrätter för att vidhålla kontinuerlig produktion. 
– HSB har inte byggt flerbostadshus på väldigt många år och då betyder det lite extra. Men nu har vi 
flera planer i pipelinen och det här kommer att bli vår vardag, säger Annette Björkman, vd för HSB Värm-
land.

konstnären Karin Lööf. Förutom dekoration, har man 
också satsat på att integrera praktiska fördelar som den 
som flyttar från ett hus kan sakna.
– Till exempel plats för att meka och tvätta sin cykel, 
säger projektledaren Lars Boman.

lillängshamnen
I mitten april 2017 är det dags för inflyttning i de två ny-
producerade husen, med totalt 48 lägenheter, i Lillängs-
hamnen. Precis som för Hattmakaren uppfyller byggna-
derna kraven för certifieringen miljöbyggnad silver och 
har hållit tidsplaneringen.
– Vi kör på samma linje som hos Hattmakaren genom att 
finnas på plats under inflyttningen. Därifrån tar vi lärdo-
mar till Lillängen eftersom man alltid kan bli bättre, säger  
Lars Boman.
Under inflyttningen erbjuds också varje lägenhetsinneha-
vare hantverkshjälp i två timmar av två snickare. En servi-
ce som man inte får överallt, menar Annette och Lars.
– Vi har också haft träffar med de boende på Folkets hus 
i Skoghall där vi har haft genomgångar om det praktiska. 
Som hur husen funkar i största allmänhet och hur en flytt 
går till. Det är ju ett projekt i sig, säger Lars.

satsar på kommUnikation
Under arbetet med både Hattmakaren och Lillängen har 
HSB Värmland satsat extra mycket på kommunikation. 
Bland annat genom att organisera träffar, nyhetsbrev och 
uppmuntra till att de boende tar kontakt med varandra. 
– Det är också en viktigt del i det här eftersom det blir 
lite av en nybyggaranda. Därför har vi lagt ner mycket 
tid på kommunikation och det har vi märkt är väldigt 
uppskattat. Boende i Hattmakaren skapade också en egen 
Facebooksida, säger Annette.

framtiDsUtVeckling
HSB Värmlands vision är att ha kontinuerlig produktion 
av bostäder igång hela tiden. Därför satsar man nu på att 
bygga upp en portfölj med byggrätter inom de närmsta 
åren.
– Vi jobbar med många olika initiativ för att tillskansa oss 
byggrätter, så vi har en relativt bred tratt, sen får man se 
hur många som går i mål. Men en buffert är en förutsätt-
ning för att kunna ha den produktionen som vi vill, säger 
Annette.
Under förra sommaren var planförslaget för Haga entré 
på samråd men har ännu inte blivit antaget. Däremot tror 
Annette och Lars att planen kan vinna laga kraft under 
2017. 
– Det är mycket hänsyn som ska tas när man bygger inne 
i stan och då måste det få ha sin gång. Det positiva är att 
det då blir väldigt genomarbetat, säger Lars.
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meDlemsaktiViteter
I november hölls för första gången en gemensam konfe-
rens med HSB-föreningar från Uppsala, Dalarna, Mä-
lardalen och Värmland i Tällberg. Omkring 200 till 300 
medlemmar slöt upp.
– Det var jätteuppskattat. Ett sådant större evenemang är 
så mycket roligare och enklare att anordna när man är 
fler som hjälps åt, säger Annci Falk.
Vid större konstellationer brukar fokus lätt hamna på 

större föreningar som till exempel HSB 
Stockholm och Göteborg, förklarar 

Annci. Eftersom de deltagande 
föreningarna på konferensen i 
Tällberg har många likheter gavs 
det tillfälle att diskutera hur man 

kan dra nytta av varandras kunska-
per och erfarenheter.

– Exempelvis vad gäller upphandlingar 
och lånehanteringar. Givetvis blev det en hel del prat om 
miljöfrågor, det ligger verkligen i tiden och i medlemmar-
nas intresse. 

nYa föreningar
I början av februari 2017 flyttade ägarna i den nyproduce-
rade föreningen Hattmakaren in i sina lägenheter i Haga. 
Därmed har HSB Värmland 105 föreningar.
– Det här med nyproduktion är ju ganska nytt för oss 
eftersom vi har inte gjort det på många år. Därför känns 
också extra roligt att vi har fått så positiv respons från våra 
nya medlemmar. Lite bubbligt är det, säger Annci.
Nästa steg blir därför för den byggande styrelsen, beståen-
de av personal från Karlstadskontoret, att överlämna till 
en ny förvaltande styrelse. Något som kommer att kräva 
lite extra stöd, menar Annci.

meDlemsVerksamhet

TäTare dialog För ökad 
kUndnöjdHeT
Under 2016 har man inom medlemsverksamheten fokuserat på att skapa en ännu tätare dialog med 
HSB:s kunder i hela länet. Bland annat genom att påbörja en Värmlandsturné, utveckla HSB-ledamoten 
och hålla en större föreningsgemensam konferens i Tällberg i Dalarna.
– HSB är ju till för alla medlemmar, oavsett var de bor, säger Annci Falk, medlemsansvarig på HSB Värm-
land.

– Det är ju helt nytt för dem. Våra andra föreningar kan-
ske byter någon eller några ledamöter ibland men ofta 
finns det ju några som varit med länge. Och framför allt 
har man ett redan fungerande styrelsearbete som löper 
på.

hsb på tUrné 
Tillsammans med ordförande och vice ordförande påbör-
jade Annci förra året en turné till HSB-föreningar i hela 
Värmland. Syftet är att möta ägare och medlemmarna för 
att odla en levande dialog om aktuella frågor. Föreningar-
na sätter själva mötesagendan och väljer vilka frågor som 
ska diskuteras.
– Det är väldigt uppskattat har vi märkt. Särskilt bland 
kranskommunerna.
En sammanställning gjordes under 2016 där betyget 
överlag var väl godkänt. Men det framgår också saker 
man kan bli bättre på. Bland annat att synas mer i orter 

som Arvika, Säffle och Årjäng. Annci menar att det är av 
praktiska skäl som merparten av HSB:s aktiviteter anord-
nas i Karlstad.
– Men vi måste givetvis också ta oss ut och vi märker mer 
och mer att den närvaron är viktig. HSB är ju till för alla 
medlemmar, oavsett var de bor.
Hittills är 65 av 105 föreningar inbjudna och turnén fort-
sätter under 2017.

satsar på hsb-leDamoten
Under 2016 tillsattes en utvecklingsgrupp för att förbättra 
förmånen HSB-ledamoten. Huvudsyftet är att förbättra 
dialogen mellan ledamöterna och HSB:s verksamhet för 
att skapa en ännu större medlemsnytta. Detta genom att 
öppna upp för ett erfarenhetsbyte mellan ledamöterna.
– Det finns så mycket kompetens i den här gruppen. För-
slaget kom dessutom från ledamöterna själva och det är ju 
så det ska fungera i HSB-sfären – att våra medlemmar och 
ägare ska komma med initiativ som vi sedan kan förvalta 
och genomföra, säger Annci.

hsb.se som meDlemsförmån
Från och med den första januari förra året ingår en för-
eningssida på HSB.se som medlemsförmån. Syftet är att 
synliggöra föreningarna för potentiella nya medlemmar. 
Föreningarna kan också samla intern information om 
exempelvis ordningsregler eller föreningens stadgar.
– Då kan man leta fram själv istället för att ringa vicevär-
den. Det underlättar ju för båda parter. Även mäklare som 
behöver ha årsredovisningar kan nå dessa genom sidan.
I och med att fler medlemmar successivt hänvisas till att 
använda de digitala verktygen i HSB portalen, kommer 
det att bli ett naturligare steg för föreningarna att skapa 
en hemsida, menar Annci.
– Det har varit en lite längre startsträcka men nu mär-
ker vi ett växande intresse. Givetvis ingår support  och 
utbildning i hur hemsidan fungerar. HSB ser också till att 
allt på baksidan fungerar, det vill säga uppdateringar och 
säker back up. 
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sTörre UTBUd sTäller nYa krav

personal

konsUlt
I mars 2016 ersatte Annica Ejnermark den förra HR-an-
svariga. Hon är inhyrd som konsult och syftet med den 
typen av tjänst är att kunna jobba ännu mer strategiskt 
med HR-frågor.
– Fördelen med att jag kommer utifrån tror jag är att jag 
ser saker med andra ögon. Lite som att plocka russinen 
ur kakan på så vis att om jag är inne två dagar i veckan så 
blir arbetet ganska effektivt. Är man bara på ett ställe hel-

tid så blir man efter ett tag en del av HSB, 
vilket jag så klart också vill vara men 

med lite distans för att kunna göra 
ett bättre jobb, säger Annica.
Fokus under förra året låg på att 
skapa kontinuitet och struktur i 

utvecklingssamtal, lönesamtal och 
rekryteringsintervjuer  mellan chefer 

och medarbetare.
– Jag hoppas att medarbetarna kommer att få ökad 
förståelse för dels sin egen del i HSB:s utveckling men 
också vad som krävs av dem. Som arbetsgivare måste man 
tydligt kunna förklara arbetstagaren koppling till uppdra-
get. Detsamma gäller redan under rekryteringsintervjun. 
Redan då behöver man vara tydlig med vilka förväntning-
ar man har och vad som krävs. 

föränDerligt hsb
I takt med att HSB har breddat sina tjänster och fått ett 
landstäckande kundupptagningsområde, inom vissa tjäns-
teområden, uppstår också frågor kring vilken typ av orga-
nisation man är och vilka kompetenser som krävs. De nya 
förutsättningarna ställer i sin tur krav på cheferna, och för 
dem vill Annica skapa särskild grupp för kollegial stöttning.
– Man blir uppfylld av det man har framför sig och väldigt 
mån om att leverera  och då är det viktigt att man syste-
matiskt och regelbundet diskuterar chefs- och ledarskaps-
frågor. Och det hoppas jag att arbetet vi gör nu ska leda 

HSB Värmlands tjänster har utvecklats snabbt och på kort tid har man nu kunder i hela landet. Det i 
sin tur ställer andra krav på befintlig och ny personal. HR-frågor blir därför allt viktigare, menar Annica 
Ejnermark, inhyrd HR-konsult.

till, säger Annica som också betonar vikten av att skapa 
tillvägagångssätt som är HSB:s egna.
– Om vi vet hur vi hanterar exempelvis rekryteringsförfa-
randet, utvecklingssamtal eller lönerevideringsprocessen, 
så har man det att luta sig mot som chef. 

ökat rekrYteringsbehoV
I och med den breddade verksamheten kommer ett stort 
rekryteringsbehov av nya personalkategorier. I mötet 
med studenter och potentiella nya medarbetare har man 
skippat den gamla karamellskålen. Istället ska HSB andas 
fräscht och framåttänkande exempelvis genom nyttig 
ingefärsshot.
– Det handlar om vilka signaler man vill sända ut. Mitt 
jobb handar ju till nittio procent om just det, att hela ti-
den bygga varumärket och känslan man får, säger Annica.

personalens Dag
Hur kan man som kollegor stötta varandra i ett väldigt 
föränderligt arbetsliv? Det var temat på personalens dag 
som gick av stapeln i november. Dagen tog plats på Frö-
ding hotell i Karlstad och innehöll bland annat föreläs-
ningar om hur människan påverkas av förändringar samt 
ett besök av Per Johansson från Glada Hudik som talade 
om deras sätt att jobba med ledarskap.
– En chef kan aldrig få en medarbetare att välja att bete 
sig på det ena eller andra sättet. Det är alltid individens 
val.  Att man ser sitt eget ansvar bidrar  förhoppningsvis 
till att det känns roligare och att man kan påverka sin 
arbetssituation.
HSB-medarbetarnas geografiska spridning såväl som 
verksamhetsmässig, gör det ännu viktigare att man träffas 
regelbundet, menar Annica. Därför erbjöd man alla  att 
tillbringa natten på hotellet.
– Det är också  sådant som är viktigt för att behålla sin per-
sonal och attrahera ny- att man uppfattas som generös på 
olika sätt. Det har inte bara med lön att göra, säger Annica.
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HSB Värmlands styrelse: Från vänster Carina Carlsson, Sven-Åke Mellgren, Ulf Ljungdahl, Tore Olsson ordf, Lennart Steen, v.ordf,
Per-Åke Fredriksson, Ulf Bemler, Annette Björkman, vd. Saknas på bild: Kersti Fallander Ågren.

Sven-Åke Mellgren, ledamot

Lennart Steen, v. ordf. Ulf Ljungdal, ledamot Kersti Fallander Ågren, ledamot

Ulf Bemler, ledamot

Carina Carlsson, ledamot

Per-Åke Fredriksson, ledamot Annette Björkman, vd

FöreningssTYrningsraPPorT 
2016
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod 
för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

föreningsstYrningsrapport

HSBs kod för föreningsstyrning började gälla den 1 janu-
ari 2008. Syftet med koden är att den ska bli vårt 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 transparens i enlighet med kodens inten-
tioner. 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 förenings-
styrningsrapporten.
Begreppet förening i kodtexten innefattar även HSB-bo-
lag. Koden innebär att årsredovisningen kompletteras 
med denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt be-
skriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för förenings-
styrning under räkenskapsår 2016. Föreningsstyrningsrap-
porten har granskats av föreningens revisor.

1. föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högst beslutande 
organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av full-
mäktige. Information om stämman lades ut i på hemsidan 
den 11 februari. Kallelse till årsstämma skedde genom 
brev som sändes till samtliga berörda den 22 april och 
en påminnelse gick ut via Styrelseposten den 28 april till 
alla brf ordföranden. Information om motionstider lades 
ut på föreningens hemsida den 13 november 2015 och i 
Styrelseposten den 26 november 2015.

föreningsstämma 2016
Föreningsstämman hölls den 12 maj 2016 i folkets hus 
Skoghall. Antalet fullmäktige vid stämman uppgick till 50 
stycken. Vid föreningsstämman var 8 av 9 styrelseledamö-
ter och en av föreningens revisorer närvarande.
Efter förslag från valberedningen valdes Siw Gidlöf till 

stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs Jenny Skog-
voll och Sofia Edqvist. Ingen av dessa är styrelseledamot 
eller anställd i föreningen. Fullmäktige gavs möjlighet att 
ställa frågor, kommentera och lämna förslag till beslut.

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 sammansätt-
ning:

sammankallande lars andersson, född år 1949
Typ av medlem: Bosparare
Övriga/tidigare uppdrag: HSB-ledamot
Mandattid i valberedningen:  2015-2016

lilian byström, född år 1943
Typ av medlem: Boende
Övriga/tidigare uppdrag:  Ordförande i brf,
HSB-ledamot
Mandattid i valberedningen:  2015-2016

kerstin olsson, född år 1955
Typ av medlem: Boende
Övriga/tidigare uppdrag: Tidigare styrelseledamot
och ordförande i HSB Värmland, tidigare
styrelseledamot i brf, HSB-ledamot
Mandattid i valberedningen: 2015-2016

svante linderberg, född år 1944
Typ av medlem: Boende
Övriga/tidigare uppdrag: Tidigare ordförande
i HSB Värmland, HSB ledamot
Mandattid i valberedningen:  2015-2016
Valberedningen ska i enlighet med instruktion som fast-
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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
– lämna förslag till ordförande för ordinarie
föreningsstämma.
Medlemmar har haft möjlighet att vända sig till valbered-
ningen och lämna förslag på nomineringar.  Förslag kan 
skickas med e-post till lars.anderson@fastighetsagarna.se. 
Valberedningens förslag publicerades i kallelsen till 2016 
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 personalrepre-
sentanter. VD ingår inte i styrelsen. Alla ledamöter, utom 
personalrepresentanterna, 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 
2016 hållit 8 ordinarie styrelsemöte och 1 strategimöte.

för perioden från 1 januari till ordinarie förenings-
stämma
12 maj 2016 utgjordes styrelsen av:
Tore Olsson  Ordförande
Lennart Steen Vice ordförande
Caroline Fröling, Kersti Fallander, Ulf Ljungdahl, 
Per-Åke Fredricksson, Ulf Bemler
Carina Carlsson Personalrepresentant Unionen
Ola Svensson Personalrepresentant FF

styrelsen som valdes vid stämman 12 maj var:
Tore Olsson  Ordförande
Lennart Steen Vice ordförande
Kersti Fallander, Ulf Bemler, Sven-Åke Mellgren, 
Ulf Ljungdahl, Per-Åke Fredricksson
Carina Carlsson Personalrepresentant Unionen
Sandra Back personalrepresentant FF har avsagt sig upp-
draget. Ersättare har ej utsetts av FF.

UtVärDering aV stYrelsens arbete
Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning skall styrelsen 
årligen göra en utvärdering av sitt arbete. Utvärdering-
ens 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 arbe-
ta. Till hjälp i denna utvärdering har styrelsen använt ett 
av HSB Riksförbund utarbetat frågeformulär som styrelse-
ledamöterna får fylla i oberoende av varandra. Envar skall 
utifrån en given skala betygsätta olika parametrar. En sådan 
utvärdering har skett och resultatet har diskuterats av 
styrelsen. Resultatet visade att styrelsen har ett fungerande 
arbetssätt. Därefter har valberedningen delgivits resulta-
tet 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 fastig-
hetsförvaltning. Likaledes har pekats på önskvärdheten av 
att köns- och åldersfördelningen beaktas så att kontinuite-
ten 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.
Styrelsen har arbetet mycket aktivt med omvärldsspaning var 
och en med utgångspunkt i sin personliga kompetens och sin 
intresseinriktning. Engagemanet har under året varit mycket 
stort, alla ledamöter deltar aktivt i diskussionerna och  delar 
villigt med sig av sina kunskaper.
Under året har några av styrelsens ledamöter hållit kurser för 
ordförande i Bostadsrättsföreningar, nyvalda styrelseledamö-
ter samt för HSB-ledamöter. Förutom ordinarie styrelsemöten 
har en strategidag hållits där framtidsfrågorna varit i fokus.
Även engagemanget som HSB-ledamot är stort och sty-
relsen har ägnat särskild uppmärksamhet åt att utveckla 
rollen till stöd för våra Bostadsrättsföreningars styrelser. 
Arbetet bedrivs med hjälp av en grupp HSB ledamöter 
som redovisade en första samlad rapport vid styrelsens 
möte den 15 dec. Efter beredning och prioritering har ett 
antal förslag beslutats som underlag för 2017 års plan för 
medlemsverksamheten.
För att stärka samverkan och samordning inom fören-
ingen träffar styrelsens Ordf och v Ordf  representanter 
för Brf- styrelserna för att stämma av aktuella ägarfrågor. 
Arbetet pågår och erfarenheterna redovisas fortlöpande till 
hela styrelsen. En sammanfattande rapport över 2016 års 
träffar redovisades vid styrelsemötet den 15 dec.
Den 14-15 november hölls en regional konferens i Täll-
berg Dalarna. Inbjudna var brf styrelser från HSB Värm-
land, HSB Dalarna,  HSB Mälardalen samt HSB Uppsala. 
Programmet var inriktat på att visa på goda exempel från 
verksamheterna samt på att ta upp intressanta framtidsfrå-
gor ur föreningarnas regionala perspektiv. Utvärdering-
arna visar att konferensen var mycket uppskattad bland 
deltagarna. Vid HSB:s Riksförbunds årsmöte i maj deltog 
VD och ordförande.

arVoDen UtbetalDa till stYrelsen UnDer räkenskapsåret

Namn  Tore  Ulf   Kersti  Per-Åke
 Olsson  Bemler  Fallander Ågren Fredriksson
Född år  1945  1962  1971  1944
Invald år  2012  2015  2012  2010
Befattning  Ordf.  Ledamot  Ledamot  Ledamot
Arvode  73 704 18 204 16 428  18 204
Mötesnärvaro  100 %  100 %  75 %  100 %
   
Namn  Ulf  Lennart  Sven-Åke Carina  Ola 
 Ljungdahl  Steen  Mellgren Carlsson  Svensson
Född år  1946  1963  1951 1959   1963
Invald år  2012  2011  2016 2002   2015
Befattning Ledamot  Ledamot/  Ledamot Ledamot/  Ledamot/FF
  V.ordf  Unionen
Arvode  18 204 51 504 9 086 17 314 7 342 
Mötesnärvaro  100 % 100 %  80 %  87,5 % 50 % 
 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst har utgått till ledamöterna enligt intyg.

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 jämväl en kontinuerlig uppföljning och eventuella 
revideringar av rutiner och attesträtter.  Efterlevnaden av 
styrdokument 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. VD har varit anställd i föreningen 
sedan september 2007.

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 till vidareutbildning.
Ordförande har under året deltagit i flera ordförande-
konferenser, där olika aktuella frågor diskuterats.
Styrelsen gjorde i samband med september månads 
styrelsemöte en studieresa till Göteborg där HSB Living 
lab besöktes. Vidare gjordes studiebesök vid två pågående 
nyproduktionsprojekt inom HSB Göteborg respektive 
HSB Mölndal. Slutligen gjordes ett studiebesök på HSB 
Göteborgs kontor, ett exempel på modern planlösning 
och ”papperslös” hantering.

Ordförande deltog dessutom i HSB:s regionala konferens 
i Stockholm under oktober månad. VD och ordförande  
vice ordförande har också under året träffat VD, ordfö-
rande 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 prestation.  
Samtliga befattningshavare har fast lön. Lön och ersätt-
ning 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 auktorise-
rad 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 re-
visor i ett 50-tal aktiebolag samt ett stort antal stiftelser och 
bostadsrättsföreningar. Ansvarig för räkenskapsrevisionen i 
ett flertal kommuner och kommunalförbund. Har genom-
fört 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 lämna-
de 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.

FörvalTningsBeräTTelse

HsB värmland ek för

Org nr 773200-3277
2(27)

HSB Värmland ek för
Org nr 773200-3277
med säte i Karlstad

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Styrelsen har efter fullmäktigesammanträdet 2016-05-12 följande sammansättning
Ordinarie
Tore Olsson ordförande
Lennart Steen vice ordförande
Kersti Fallander Ågren
Sven-Åke Mellgren
Ulf Bemler
Ulf Ljungdahl
Per-Åke Fredricksson
Carina Carlsson personalrepresentant , Unionen

Suppleanter
Anna-Karin Eddeborn personalrepresentant, Unionen

Föreningens verkställande direktör, Annette Björkman, är styrelsens sekreterare

Revisorer
Ordinarie
Roland Stridh vald av fullmäktige
Peter Rosengren utsedd av HSBs

Riksförbund

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

Verksamhetsinriktning

Föreningen har som verksamhet att främja medlemmarnas 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
framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse
· Utöva annan härmed sammanhängande verksamhet
· Lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlems-
rekrytering och öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten 
som upplåtelseform
· I all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling.
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Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:

Medlemsantal 2015-12-31 9 416
Inträden       1 157
Utträden  -947
Medlemsantal 2016-12-31  9 626

Föreningen äger bolaget HSB Centrala Värmland Utveckling AB till 100%. 
Föreningen äger dessutom 50% av bolaget Hagapaddan Utveckling AB 
samt 50% av andelarna i HSB Produktion i Värmland HB.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Moderföretaget 2016 2015
Nettoomsättning 102 208 84 762
Rörelseresultat 9 242 444
Balansomslutning 120 324 114 677
Avkastning på totalt
kapital % 8 7
Avkastning på eget kapital % 7 10
Soliditet % 92 96
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen 2016 uppgick till 10,9%.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

81 935 75 835
12 535 3 076

112 948 110 187

15 4

Det har varit fortsatt stort intresse för våra Energitjänster och under året har samarbetet med andra HSB-föreningar ytterligare ökat. 

Arbetet med detaljplan för vår mark på v.Tye har påbörjats under året.

2014 2013

På östra Bärstad, Hammarö, är alla tomter sålda och markentreprenaden är helt reglerad med HSB Projektpartner AB. Den fortsatta 
utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av att nya detaljplaner kommer till stånd. Marken ägs delvis av föreningen, delvis av 
HSB Produktion AB. 

22 5
83 54

Vi fortsätter att arbeta för att skapa fler byggrätter och att utveckla våra tjänster inom olika förvaltningsdelar. Inom fastighetsskötsel ser 
vi ett ökat intresse för förädlade tjänster kring utemiljöer och inom ekonomisk förvaltning kommer vi att kunna erbjuda utvecklade 
tjänster och bättre service genom nya IT-system. Intresset för våra tjänster inom energieffektivsering och digitala fastighetstjänster 
förväntas fortsätta.

Produktionen av HSB Brf Hattmakaren i Karlstad har löpt på enligt plan och inflyttning skedde under februari 2017. HSB Brf 
Lillängshamnen med 48 bostadsrätter i Skoghall är slutsålt och löper på enligt plan. Inflyttning i april 2017. 

Föreningen har kollektivavtal med Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Svenska Elektrikerförbundet  och Byggnads.

Tillsammans med Fastighets AB L E Lundberg, har ett avtal träffats med Haga garageförening avseende förvärv av fastigheten med 
syfte att producera bostäder. Förvärvet kommer att genomföras när byggrättens storlek är fastställd. Planavtal är tecknat med Karlstad 
kommun och detaljplanearbetet pågår.

Under året har ett omfattande arbete med förberedelser inför byte av affärs- och stödsytem genomförts. Det har skett i samarbete med 
ytterligare 10 HSB-föreningar. HSB Värmland genomför det skarpa bytet i maj 2017.
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Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 72 786 063,35 disponeras enligt följande:

Till reservfond avsätts 259 000
Balanseras i ny räkning 72 527 063

Summa 72 786 063

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

Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2016 2015

Nettoomsättning 2 102 208 84 762
Fastighetskostnader -3 166 -2 662
Kostnad för sålda varor -93 596 -78 589
Bruttoresultat 5 446 3 511

Administrationskostnader -4 645 -4 996
Övriga rörelseintäkter 3 8 439 1 924
Rörelseresultat 4,5,6, 9 240 439

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 7 -1 280 -72
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 8 - 251
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 508 589
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -182 -334
Resultat efter finansiella poster 8 286 873

Resultat före skatt 8 286 873

Skatt på årets resultat 11 -1 107 –
Latent skatt 11 -398 102
Årets resultat 6 781 975
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 12 3 250 –

3 250 –
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13, 14 49 282 48 958
Inventarier, verktyg och installationer 15 2 383 2 205
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 16 104 1 124

51 769 52 287
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 17 - –
Andelar i intresseföretag 18 -1 133 515
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 5 053 5 053
Uppskjuten skattefordran 214 156
Andra långfristiga fordringar 20 – –

4 134 5 724
Summa anläggningstillgångar 59 153 58 011

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 470 470
Färdiga varor och handelsvaror 1 056 880

1 526 1 350
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 19 700 12 667
Aktuell skattefordran 500 1 570
Övriga fordringar 179 1 454
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 790 5 273

25 169 20 964

Kortfristiga placeringar 15 055 5 000

Kassa och bank
Kassa och bank 19 518 29 452

19 518 29 452
Summa omsättningstillgångar 61 268 56 766
SUMMA TILLGÅNGAR 120 421 114 777
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 21
Andelskapital 4 807 4 700
Reserver 10 123 9 710
Balanserat resultat inkl årets resultat 74 495 68 127
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 89 425 82 537
Summa eget kapital 89 425 82 537

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 455 –

455 –
Långfristiga skulder 22
Övriga skulder till kreditinstitut – 4 862
Övriga skulder 11 558 11 682

11 558 16 544
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 125 215
Leverantörsskulder 5 703 3 137
Skulder till intresseföretag – –
Övriga skulder 4 133 2 926
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 022 9 418

18 983 15 696
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 120 421 114 777
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Övriga skulder 4 133 2 926
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 022 9 418

18 983 15 696
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 120 421 114 777

raPPorT
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Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

2016-12-31
Andels-
kapital

Bundna reserver Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 700 9 710 68 127 82 537
Årets resultat 6 781 6 781

Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital 107 107
Aktieägartillskott
Summa 107 107

Omföring mellan poster i eget kapital

Avsättning reservfond 414 -414 –

– – –

Summa 414 -414 –

Vid årets utgång 4 807 10 124 74 494 89 425

2015-12-31
Andels-
kapital

Bundna reserver Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 853 8 943 67 919 81 715
Årets resultat 975 975

Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital -153 -153
Aktieägartillskott –
Summa -153 -153

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond 818 -818 –

-51 51 –

Summa 767 -767 –

Vid årets utgång 4 700 9 710 68 127 82 537

Överföring mellan fria och bundna 
reserver

Överföring mellan fria och bundna 
reserver

rapport över förändringar i eget kapital - koncernen
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kassaFlödesanalYs
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Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i tkr Not 2016 2015

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 8 286 873
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -1 527 649

6 759 1 522
Betald inkomstskatt – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 6 759 1 522

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -176 -70
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -4 205 -6 083
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 3 287 1 607
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 665 -3 024

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 402 -2 460
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 5 686 1 895
Förvärv av finansiella tillgångar -35 –
Avyttring av finansiella tillgångar 86 8 307
Kassaflöde från investeringsverksamheten -665 7 742

Finansieringsverksamheten
Förändring andelskapital 107 -153
Justering koncerneliminering – 1 200
Amortering av lån -4 986 -7 962
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 879 -6 915

Årets kassaflöde 121 -2 197
Likvida medel vid årets början 34 452 36 649
Likvida medel vid årets slut 34 573 34 452
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Belopp i tkr Not 2016 2015

Den löpande verksamheten
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Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 6 759 1 522

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -176 -70
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -4 205 -6 083
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 3 287 1 607
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 665 -3 024

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 402 -2 460
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 5 686 1 895
Förvärv av finansiella tillgångar -35 –
Avyttring av finansiella tillgångar 86 8 307
Kassaflöde från investeringsverksamheten -665 7 742

Finansieringsverksamheten
Förändring andelskapital 107 -153
Justering koncerneliminering – 1 200
Amortering av lån -4 986 -7 962
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 879 -6 915

Årets kassaflöde 121 -2 197
Likvida medel vid årets början 34 452 36 649
Likvida medel vid årets slut 34 573 34 452

resUlTaTräkning
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2016 2015

Nettoomsättning 2 102 208 84 762
Fastighetskostnader -3 166 -2 662
Kostnad för sålda varor -93 596 -78 589
Bruttoresultat 5 446 3 511

Administrationskostnader -4 643 -4 992
Övriga rörelseintäkter 3 8 439 1 924
Rörelseresultat 4,5,6, 9 242 443

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag – 7 271
Resultat från andelar i intresseföretag 7 -1 280 -72
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 8 – 251
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 508 589
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -182 -334
Resultat efter finansiella poster 8 288 8 148

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga -2 070 65
Resultat före skatt 6 218 8 213

Skatt på årets resultat 11 -1 050 88
Årets resultat 5 168 8 301
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2016 2015

Nettoomsättning 2 102 208 84 762
Fastighetskostnader -3 166 -2 662
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Balansräkning
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 12 3 250 –

3 250 –
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13, 14 49 282 48 958
Inventarier, verktyg och installationer 15 2 383 2 205
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 16 104 1 124

51 769 52 287
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 100 100
Fordringar hos koncernföretag – –
Andelar i intresseföretag 18 -1 133 515
Fordringar hos intresseföretag – –
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 5 053 5 053
Uppskjuten skattefordran 214 156
Andra långfristiga fordringar 20 – –

4 234 5 824
Summa anläggningstillgångar 59 253 58 111

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 470 470
Färdiga varor och handelsvaror 1 056 880

1 526 1 350
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 19 700 12 667
Fordringar hos koncernföretag – –
Aktuell skattefordran 500 1 570
Övriga fordringar 179 1 454
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 790 5 273

25 169 20 964

Kortfristiga placeringar 15 055 5 000

Kassa och bank
Kassa och bank 19 321 29 252

19 321 29 252
Summa omsättningstillgångar 61 071 56 566
SUMMA TILLGÅNGAR 120 324 114 677
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 12 3 250 –

3 250 –
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13, 14 49 282 48 958
Inventarier, verktyg och installationer 15 2 383 2 205
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 16 104 1 124

51 769 52 287
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 100 100
Fordringar hos koncernföretag – –
Andelar i intresseföretag 18 -1 133 515
Fordringar hos intresseföretag – –
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 5 053 5 053
Uppskjuten skattefordran 214 156
Andra långfristiga fordringar 20 – –

4 234 5 824
Summa anläggningstillgångar 59 253 58 111

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 470 470
Färdiga varor och handelsvaror 1 056 880

1 526 1 350
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 19 700 12 667
Fordringar hos koncernföretag – –
Aktuell skattefordran 500 1 570
Övriga fordringar 179 1 454
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 790 5 273

25 169 20 964

Kortfristiga placeringar 15 055 5 000

Kassa och bank
Kassa och bank 19 321 29 252

19 321 29 252
Summa omsättningstillgångar 61 071 56 566
SUMMA TILLGÅNGAR 120 324 114 677
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 21
Bundet eget kapital

Andelskapital 4 807 4 700
Reservfond 10 123 9 710

14 930 14 410
Fritt eget kapital

Balanserat resultat 67 618 59 730
Årets resultat 5 168 8 301

72 786 68 031
87 716 82 441

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 394 –
Periodiseringsfonder 1 676 –

2 070 –

Långfristiga skulder 22
Övriga skulder till kreditinstitut – 4 862
Övriga skulder 11 558 11 682

11 558 16 544
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 125 215
Leverantörsskulder 5 703 3 137
Skulder till koncernföretag – –
Skulder till intresseföretag – –
Övriga skulder 4 133 2 926
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 019 9 414

18 980 15 692
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 120 324 114 677
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Belopp i tkr Not 2016-12-31 2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 21
Bundet eget kapital

Andelskapital 4 807 4 700
Reservfond 10 123 9 710

14 930 14 410
Fritt eget kapital

Balanserat resultat 67 618 59 730
Årets resultat 5 168 8 301

72 786 68 031
87 716 82 441

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 394 –
Periodiseringsfonder 1 676 –

2 070 –

Långfristiga skulder 22
Övriga skulder till kreditinstitut – 4 862
Övriga skulder 11 558 11 682

11 558 16 544
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 125 215
Leverantörsskulder 5 703 3 137
Skulder till koncernföretag – –
Skulder till intresseföretag – –
Övriga skulder 4 133 2 926
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 019 9 414

18 980 15 692
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 120 324 114 677
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Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

2016-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Andels-
kapital

Reservfond Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 700 9 710 68 031 82 441
Årets resultat 5 168 5 168

Förändringar direkt mot eget kapital

Förändring av andelskapital 107
Summa 107 – – 107

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond 414 -414
Summa – 414 -414 –

Vid årets utgång 4 807 10 124 72 785 87 716

2015-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Andels-
kapital

Reservfond Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 853 8 892 60 548 74 293
Årets resultat 8 301 8 301

Förändringar direkt mot eget kapital

Förändring av 
andelskapital -153 -153

Summa -153 -153

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond 818 -818
Summa 818 -818 –

Vid årets utgång 4 700 9 710 68 031 82 441

kassaFlödesanalYs
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr 2016 2015

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 8 288 8 148
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -1 527 649

6 761 8 797
Betald inkomstskatt – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 6 761 8 797

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -176 -70
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -4 205 -6 083
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 3 288 1 608
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 668 4 252

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 402 -2 460
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 5 686 1 895
Förvärv av finansiella tillgångar -35 –
Avyttring av finansiella tillgångar 86 9 507
Kassaflöde från investeringsverksamheten -665 8 942

Finansieringsverksamheten
Förändring av andelskapital 107 -153
Amortering av lån -4 986 -7 962
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 879 -8 115

Årets kassaflöde 124 5 079
Likvida medel vid årets början 34 252 29 173
Likvida medel vid årets slut 34 376 34 252



Årsredovisning HsB värmland 201638 39Årsredovisning HsB värmland 2016

noTer
2(27)

Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 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 kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna 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 nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen. 

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 anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens 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

Nyttjandeperiod

2(27)

senaste nedskrivningen har förändrats. 

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. 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 leasing-
avtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
HSB Värmlands leasingavtal har alla klassificerats som operationella 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 anskaffningsvärdet 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. 

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade 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 kassaflödet 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 tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter 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. 

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 företaget 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 betalats 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 tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk 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 
pensionsförpliktelser räknas som avgiftsbestämda. Det innebär att avgifterna 
kostnadsförs löpande i resultaträkningen.

I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel till en pensionsstiftelse
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 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 kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna 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 nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen. 

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 anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens 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
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges
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senaste nedskrivningen har förändrats. 

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. 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 leasing-
avtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
HSB Värmlands leasingavtal har alla klassificerats som operationella 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 anskaffningsvärdet 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. 

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade 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 kassaflödet 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 tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter 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. 

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 företaget 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 betalats 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 tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk 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 
pensionsförpliktelser räknas som avgiftsbestämda. Det innebär att avgifterna 
kostnadsförs löpande i resultaträkningen.

I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel till en pensionsstiftelse
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redovisas en avsättning i de fall stiftelsens förmögenhet värderad till marknadsvärde understiger
förpliktelsen. I de fall stiftelsens 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 skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för
temporära skillnader 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 skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärde-
beräknats. 

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 koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.  

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är: 
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
  bekräftas 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 händelser, men som inte redovisas som skuld eller
  avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
  reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 

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 erhållits 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 utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.
Färdigställandegraden beräknas utifrån utfört arbete.
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.
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Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste-
talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. 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. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs-
köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritets-
intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, 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 finansiella styrningen,
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens
egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning
redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat
efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över-
respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter
förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapital-
andelsfonden.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller
förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. 
Orealiserade vinster som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag
elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens ägarandel i
företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i
den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov. 

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisnings-
principerna 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.
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.

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.
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Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

2016 2015

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Förvaltningsverksamhet 95 207 77 384
Egna Fastigheter 3 178 3 442
Medlemsverksamhet 3 823 3 936

102 208 84 762

2016 2015
Moderföretaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Förvaltningsverksamhet 95 207 77 384
Egna Fastigheter 3 178 3 442
Medlemsverksamhet 3 823 3 936

102 208 84 762

Not 3 Övriga rörelseintäkter
2016 2015

Koncernen
Realisationsvinster 7 305 1 465
Övrigt 1 134 459

8 439 1 924
Moderföretaget
Realisationsvinster 7 305 1 465
Övrigt 1 134 459

8 439 1 924

Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda varav varav

2016 män 2015 män

Moderföretaget

Sverige 91 68% 85 72%
Totalt i moderföretaget 91 68% 85 72%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2016-12-31 2015-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderföretaget

Styrelsen 25% 33%
Övriga ledande befattningshavare 50% 50%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2016 2015
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 35 515 13 136 33 226 11 662
(varav pensionskostnad) 1) (1 297) 1) (1 039)

Koncernen totalt 35 515 13 136 33 226 11 662
(varav pensionskostnad) 2) (1 297) 2) (1 039)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 574 (f.å. 624) företagets VD och styrelse.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 574 (f.å. 624) företagets VD och styrelse.
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda

2016 2015
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget 1 325 34 190 1 496 31 730
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Koncernen totalt 1 325 34 190 1 496 31 730
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Avgångsvederlag

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2016 2015
Koncern
KPMG revision
Revisionsuppdrag 79 83
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – –
Skatterådgivning – 16
Andra uppdrag 13 13

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 9 9

Moderföretag
KPMG revision
Revisionsuppdrag 77 80
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – –
Skatterådgivning – 16
Andra uppdrag 13 13

Övriga revisorer
Andra uppdrag 9 9

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
och verkställande direktörens 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 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2016 2015

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Byggnader och mark 1 532 1 399
Inventarier, verktyg och installationer 910 919

2 442 2 318
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor 908 917
Fastighetsskostnader 1 534 1 401

2 442 2 318

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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Moderföretaget
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Byggnader och mark 1 532 1 399
Inventarier, verktyg och installationer 910 919

2 442 2 318
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor 908 917
Fastighetskostnader 1 534 1 401

2 442 2 318

Not 6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2016-12-31 2015-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 1 296 1 149
Mellan ett och fem år 2 335 2 880

3 631 4 029

2016 2015
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 2 021 1 644

Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2016-12-31 2015-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 1 296 1 149
Mellan ett och fem år 2 335 2 880

3 631 4 029

2016 2015
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 2 021 1 644

Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag
2016 2015

Utdelning 316 –
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 37 –
Resultatandel från HB -1 633 -72

-1 280 -72

Not 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

2016 2015

Koncernen
Övrigt – 251

– 251
Moderföretaget
Övrigt – 251

– 251
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Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2016 2015

Koncernen
Ränteintäkter, koncernföretag – –
Ränteintäkter, övriga 508 589
Övrigt – –

508 589
Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag – –
Ränteintäkter, övriga 508 589
Övrigt – –

508 589

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter
2016 2015

Koncernen
Räntekostnader, koncernföretag – –
Räntekostnader, övriga -182 -334
Övrigt – –

-182 -334
Moderföretaget
Räntekostnader, koncernföretag – –
Räntekostnader, övriga -182 -334
Övrigt – –

-182 -334

Not 11 Skatt på årets resultat

2016 2015
Koncernen
Aktuell skattekostnad -1 107 –
Uppskjuten skatt -398 102

-1 505 102

2016 2015
Moderföretaget
Aktuell skattekostnad -1 107 –
Uppskjuten skatt 57 88

-1 050 88

Not 12 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
2016-12-31 2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – –
Investeringar i nytt IT-system, driftsättning 2017 3 250 –
Vid årets slut 3 250 –

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början – –
Årets avskrivning – –
Vid årets slut – –

Redovisat värde vid årets slut 3 250 –
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2016-12-31 2015-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – –
Investeringar i nytt IT-system, driftsättning 2017 3 250 –
Vid årets slut 3 250 –

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början – –
Årets avskrivning – –
Vid årets slut – –

Redovisat värde vid årets slut 3 250 –

Not 13 Byggnader och mark
2016-12-31 2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 60 361 58 554
Nyanskaffningar 1 990 1 912
Avyttringar och utrangeringar -134 -105
Vid årets slut 62 217 60 361

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -11 403 -10 004
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – –
Årets avskrivning -1 532 -1 399
Vid årets slut -12 935 -11 403

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början – –
Vid årets slut – –
Redovisat värde vid årets slut 49 282 48 958

2016-12-31 2015-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 60 361 58 554
Nyanskaffningar 1 990 1 912
Avyttringar och utrangeringar -134 -105
Vid årets slut 62 217 60 361
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Vid årets början -11 403 -10 004
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – –
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Årets avskrivning -1 532 -1 399
Vid årets slut -12 935 -11 403

Ackumulerade nedskrivningar
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Vid årets slut – –
Redovisat värde vid årets slut 49 282 48 958
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Redovisat värde vid årets slut 3 391 3 525

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden 3 391 3 525
Redovisat värde vid årets slut 3 391 3 525
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Not 14 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

2016-12-31 2015-12-31
Koncernen
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början 85 800 87 895
Vid årets slut 92 000 85 800

Moderföretaget
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början 85 800 87 895
Vid årets slut 92 000 85 800

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
2016-12-31 2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 34 581 34 814
Nyanskaffningar 1 132 797
Avyttringar och utrangeringar -23 877 -1 030
Vid årets slut 11 836 34 581

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -32 376 -32 366
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 23 833 909
Årets avskrivning -910 -919
Vid årets slut -9 453 -32 376

Redovisat värde vid årets slut 2 383 2 205

2016-12-31 2015-12-31
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 34 581 34 814
Nyanskaffningar 1 209 797
Avyttringar och utrangeringar -23 954 -1 030
Vid årets slut 11 836 34 581

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -32 376 -32 366
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 23 833 909
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -910 -919
Vid årets slut -9 453 -32 376

Redovisat värde vid årets slut 2 383 2 205

En intern bedömd marknadsvärdering av fastigheterna har gjorts 2016-12-31. I kalkylerna genomförs en nuvärdesberäkning av 
bedömda framtida driftsnetton. Till summan av dessa driftsnetton adderas nuvärdet av ett bedömt marknadsvärde vid kalkylperiodens 
slut. Kalkylränta och avkastningskrav baseras på individuella bedömningar avseende risknivå och fastighetens marknadsposition. 
Tomtmark har värderats till gängse tomtpriser på respektive ort. 
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Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2016-12-31 2015-12-31
Koncernen
Vid årets början 1 124 1 373
Omklassificeringar -1 124 -1 373
Investeringar 104 1 124
Redovisat värde vid årets slut 104 1 124

Moderföretaget
Vid årets början 1 124 1 373
Omklassificeringar -1 124 -1 373
Investeringar 104 1 124
Redovisat värde vid årets slut 104 1 124

Not 17 Andelar i koncernföretag
2016-12-31 2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början – –
Vid årets slut – –

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

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2016-12-31 2015-12-31
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
Karlstad Höken 7 AB, 559087-4326, Karlstad 500 100,0 50 -

150 100

Not 18 Andelar i intresseföretag
2016-12-31 2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 032 5 105
Aktieägartillskott 35 –
Avyttring/Återbetalning av andel -50 -3 000
Årets andel i intresseföretags resultat -1 633 -73
Vid årets slut 384 2 032

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 517 -1 517
Vid årets slut -1 517 -1 517
Redovisat värde vid årets slut -1 133 515

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 032 5 105
Aktieägartillskott 35 –
Avyttring/Återbetalning av andel -50 -3 000
Årets andel av HB resultat -1 633 -73
Vid årets slut 384 2 032

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 517 -1 517
Vid årets slut -1 517 -1 517
Redovisat värde vid årets slut -1 133 515
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Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag 

Andelar Kapitalan-

Intresseföretag Justerat EK / antal delens värde Redov värde

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

Direkt ägda
Hagapaddan Utveckling AB
556764-2953 4 116 50,0 84 84
HSB Produktion i Värmland HB
969748-9103 -2 434 50,0 -1 217 -1 217

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag 

Andelar Kapital-

Gemensamt styrda företag Justerat EK / antal andelens värde Redov värde

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

Direkt ägda
Värmprod AB
556758-7067 191 50,0 50 50
Hagapaddan Utveckling AB
556764-2953 34 50,0 50 50
HSB Produktion i Värmland HB
969748-9103 831 50,0 416 416

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt
antal aktier.

Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2016-12-31 2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 053 5 053
Vid årets slut 5 053 5 053

Redovisat värde vid årets slut 5 053 5 053

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 053 5 053
Vid årets slut 5 053 5 053

Redovisat värde vid årets slut 5 053 5 053

2016-12-31

2015-12-31
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Not 20 Andra långfristiga fordringar
2016-12-31 2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 190 1 345
Tillkommande fordringar – –
Reglerade fordringar -78 -155
Vid årets slut 1 112 1 190

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 190 -1 337
Reglerade fordringar 78 147
Vid årets slut -1 112 -1 190
Redovisat värde vid årets slut – –

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 190 1 345
Tillkommande fordringar – –
Reglerade fordringar -78 -155
Vid årets slut 1 112 1 190

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början 1 190 -1 337
Reglerade fordringar -78 147
Vid årets slut 1 112 -1 190
Redovisat värde vid årets slut – –

Not 21 Disposition

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 72 786 063,35 disponeras enligt följande:

Till reservfond avsätts 259 000
Balanseras i ny räkning 72 527 063

Summa 72 786 063

Not 22 Långfristiga skulder
2016-12-31 2015-12-31

Koncernen
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut – 4 862
Övriga skulder 11 558 11 682

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 – 4 862
Övriga skulder 11 558 11 682

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut – –
Övriga skulder – –

2(27)

Not 20 Andra långfristiga fordringar
2016-12-31 2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 190 1 345
Tillkommande fordringar – –
Reglerade fordringar -78 -155
Vid årets slut 1 112 1 190

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 190 -1 337
Reglerade fordringar 78 147
Vid årets slut -1 112 -1 190
Redovisat värde vid årets slut – –

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 190 1 345
Tillkommande fordringar – –
Reglerade fordringar -78 -155
Vid årets slut 1 112 1 190

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början 1 190 -1 337
Reglerade fordringar -78 147
Vid årets slut 1 112 -1 190
Redovisat värde vid årets slut – –

Not 21 Disposition

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 72 786 063,35 disponeras enligt följande:

Till reservfond avsätts 259 000
Balanseras i ny räkning 72 527 063

Summa 72 786 063

Not 22 Långfristiga skulder
2016-12-31 2015-12-31

Koncernen
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut – 4 862
Övriga skulder 11 558 11 682

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 – 4 862
Övriga skulder 11 558 11 682

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut – –
Övriga skulder – –

2(27)

Not 23 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2016-12-31 2015-12-31
Koncernen
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 41 840 41 840

41 840 41 840

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Summa ställda säkerheter 41 840 41 840

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för koncern och intressebolag 5 425 5 425
Borgensförbindelse HSB Brf Lillängshamnen nr 1 113 770 –
Fastigo ansvarsbelopp 659 613
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB 54 910 4 473
Summa eventualförpliktelser 174 764 10 511

Moderföretaget
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 41 840 41 840

41 840 41 840

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Summa ställda säkerheter 41 840 41 840

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för koncern och intressebolag 5 425 5 425
Borgensförbindelse HSB Brf Lillängshamnen nr 1 113 770 -
Fastigo ansvarsbelopp 659 613
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB 54 910 4 473
Summa eventualförpliktelser 174 764 10 511

Not 24 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 25 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

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

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (0) % av inköpen och 0 (0) %
av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

I mars 2017 sålde HSB Värmland ek.för. hyresfastigheten Höken 7.

I februari 2017 tecknades ett avtal tillsammans med HSB Produktion AB om förvärv av mark på Jakobsberg i Karlstad. Målsättningen 
är att kunna producera ca 300 bostäder i 4-5 etapper. Detaljplanearbetet för området pågår.

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. 
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Not 26 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 2017-03-28

Tore Olsson Ulf Bemler
Ordförande

Lennart Steen Kersti Fallander Ågren

Ulf Ljungdahl Per-Åke Fredricksson

Sven-Åke Mellgren Annette Björkman
Verkställande direktör

Carina Carlsson
Unionen-representant

Min/Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-03-28

Peter Rosengren Roland Stridh
Auktoriserad revisor
Av HSBs Riksförbund utsedd revisor Av fullmäktige utsedd revisor
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revisionsBeräTTelse
Till föreningsstämman i HSB Värmland ek. för., org. nr 773200-3277

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERN-
REDOVISNINGEN
Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för HSB Värmland ek. för. för år 2016. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 25-52 i detta dokument.
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 2016 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderföreningen 
och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i 
avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den 
föreningsvalde revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som aukto-
riserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredo-
visningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och åter-
finns på sidorna 1-24.  Det är styrelsen och verkställande 
direktören som har ansvaret för denna andra informa-
tion.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra informa-
tion.
I samband med vår revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den 
information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid den-
na genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informatio-
nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra infor-
mationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldi-
ga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det 
avseendet.  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av föreningens och koncernens för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.
 
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions-
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sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:
– identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.
– skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig 
om effektiviteten i den interna kontrollen.
– utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.
– drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsent-
lig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbe-
vis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättel-
sen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta 
verksamheten.
– utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen och kon-

cernredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.
– inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisions-
bevis avseende den finansiella informationen för enheter-
na eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra 
ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansva-
rar för styrning, övervakning och utförande av koncernre-
visionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydan-
de brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
 
Den föreningsvalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen och koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för HSB Värmland 
ek. för. för år 2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderför-
eningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid 

förslag till utdelning innefattar detta bland annat en be-
dömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till 
de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av moderfören-
ingens och koncernens egna kapital, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och för-
valtningen av föreningens angelägenheter. Detta inne-
fattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens 
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 
föreningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska ange-
lägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande för-
valtningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och 
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kun-
na bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:
– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen, eller
– på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekono-
miska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi-
tioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekono-
miska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen eller att ett förslag till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen 
om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sve-
rige använder den auktoriserade revisorn professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaper-
na. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på den auktoriserade revisorns professionella 

bedömning och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. 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.
 

Karlstad den 28 mars 2017  
Peter Rosengren Roland Stridh
Auktoriserad revisor Den föreningsvalde revisorn
KPMG AB 
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