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VD har ordet

inom HSB VILL VI GÖRA GOTT
Under 2017 färdigställde HSB Värmland två nya bostadsrättsföreningar, de första på många år. Med
planer för nya byggprojekt är ambitionen att fortsätta nybyggnationen kommande år. HSB har ett ansvar
att bädda för framtiden, inte bara när det gäller nya bostäder, och har därför skapat en gemensam övergripande strategi för hållbarhetsarbete.

2017 var ett märkesår för
HSB Värmland då vi
färdigställde två nya
bostadsrättsföreningar. Det var
många år sedan
det hände senast.
Att bygga bostäder är ju en av
HSBs kärnuppdrag
och det är väldigt
tillfredsställande att vi
är tillbaka på den banan
igen. Ambitionen är att vi ska
kunna fortsätta bygga även kommande år. För att klara
det behöver vi skapa nya byggrätter. Därför arbetar vi
kontinuerligt med flera initiativ och detaljplanerproceser.
Av erfarenhet vet vi att detta arbete tar tid – det är långa
processer. Det innebär sannolikt att en del av det vi arbetar med idag, kommer andra personer att få slutföra och
skörda frukterna av. Att bygga bostäder och samhällen är
ett långsiktigt arbete som kräver tålamod – och det finns
i en organisation som snart är 100 år.
Långsiktighet innebär ofta att kortsiktiga fördelar och
snabba resultat får stå tillbaka. Med alla vi som finns i
HSB har ett ansvar för att bädda för framtiden. Både när
det gäller att se till att nya bostäder kan produceras och
att de bostäder vi redan har ansvar för idag underhålls
och att vi avsätter tillräckligt av de vinster och kapital som
kan skapas idag till framtida investeringsbehov.
Att vara långsiktig är ett grundläggande synsätt som allt
mer tar plats i samhället och är en viktig del i arbetet för
ett hållbart samhälle. Inom HSB är hållbarhetsarbete
en naturlig del, vilket innebär att en nästan 100-årig idé

blivit modern på nytt. För att tydligöra detta i en modern
tappning, har HSB nu skapat en gemensam övergripande strategi för hållbarhetsarbetet och vi beskriver det i
fyra fokusområden; Resurseffektivitet, Klimat, Hållbara
tjänster och produkter samt att vara en Viktig aktör för
det hållbara samhället.
Hållbarhetsarbetet finns i alla delar i vår organisation,
även om man inte alltid uttrycker det så. Ett exempel är
det stora engagemang som finns bland våra bostadsrättsföreningar att bidra till klimatmålen genom att minska
energislöseri i sina fastigheter. Det ger dessutom en mer
hållbar ekonomi. För att bidra till energibesparingar har
HSB Värmland under flera år byggt upp en betydande
energiavdelning. Detta har varit möjligt genom att vi även
fått förtroendet att hjälpa bostadsrättsföreningar utanför
vårt geografiska område att bli mer hållbara.
HSB är en aktör som funnits med länge och som vill ta
ett ansvar för samhället vi verkar i. Synsättet att HSB är en
viktig aktör för det hållbara samhället kan ta sig många
olika uttryck. Ett exempel är aktiviteterna vid HSB Värmlands årliga personaldag 2017. Då hade vi ett Hållbarhetstema där dagen inleddes med praktiskt arbete i samhället
genom olika goda gärningar. Vi pratade sedan om vår
historia, hur hållbarhetsfrågorna såg ut förr och om hur
vi framöver kan fortsätta det arbetet.
Det är verkligen inspirerande att vara en del av HSB med
engagerade medlemmar, kunder, förtroendevalda och
fantastiska medarbetare som är i full färd med att tillsammans göra gott.
Ett varmt tack till er alla!
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DET HÄR ÄR HSB

om-, till- och nybyggnationer. Vi strävar också efter att
vara en aktiv part i samhället genom miljöhänsyn i förvaltning och vid nyproduktion för att skapa hållbarhet. HSB
erbjuder inte bara ett boende utan även en fysisk, ekonomisk 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 klimatpåverkan och utveckla framtidens boende.				
					
GEMENSAMMA STYRDOKUMENT
För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det
ger att verka under samma varumärke, finns tre gemensamma styrdokument inom HSB:
– HSBs kompass – vägen mot det goda boendet
– HSBs kod för föreningsstyrning
– HSBs varumärkesriktlinjer

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 förvaltningstjänster och bostäder till våra medlemmar men även andra fastighetsägare och privatpersoner är välkomna
som kunder.

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. Avkastningen 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, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan, ETHOS.

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 föreningen 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. 605 000 medlemmar, HSB Värmland
ca. 9 500. Den som är bostadsrättshavare är medlem i
någon av landets ca. 3 900 bostadsrättsföreningar,
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Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna,
våra kärnvärderingar ETHOS och fungerar som ett verktyg för lärande, utveckling och föreningsstyrning inom
HSB.
(HSB Värmland 106 föreningar). Bosparare, bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar är medlemmar i någon
av landets 30 regionala HSB-föreningar varav HSB Värmland är en. HSB-föreningarna är i sin tur medlemmar i
HSB Riksförbund.
För att påverka verksamheten i en bostadsrättsförening
kan medlemmarna skicka motioner till föreningsstämman 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. Slutligen kallas de representanter som den regionala HSBföreningen utsett till HSB Riksförbunds stämma.
Våra kunder och tjänster
HSB bostadsrättsföreningar, privata bostadsrättsföreningar, kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare
anlitar oss för många olika fastighetstjänster av ekonomisk, 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 bostadsrättsföreningarnas styrelser i bl a juridik, ekonomi, miljö
och tekniska förvaltningsfrågor. Vi lämnar juridisk och
ekonomisk rådgivning samt biträder med byggledare vid

HSBs kompass – vägen mot det goda
boendet
Kompassen innehåller vision, uppdrag och strategier med
övergripande nyckeltal som underlättar för HSB-föreningarna att samverka och lära av varandras goda exempel.
HSBs kod för föreningsstyrning
Koden innehåller bland annat stöd till styrelse och valberedning 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 medlemmarna 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.
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NYA AFFÄRSSYSTEMET PÅ PLATS

TILLGÄNGLIGHET ÄR A OCH O

Under 2017 slutförde HSB Värmland införandet av ett nytt affärssystem. En förändring som ska effektivisera och öppna för fler digitala tjänster i HSB Portalen.
– Det gick fantastiskt bra med tanke på all den data som skulle över på rätt ställe, säger Maud Nirhammar,
ekonomichef och chef för administrativ förvaltning hos HSB Värmland.

Digital utveckling är ett måste för HSB Värmland för att kunna möta medlemmarnas behov. Höstens
lansering av Mitt HSB ger ännu fler möjligheter att vara tillgängliga.

I det nya affärssystemet är allt kopplat
till funktioner i digitala medlemsförmånen HSB Portalen. Framförallt
underlättar portalen för styrelsearbetet när föreningarnas ekonomiska rapporter och fakturor samlas
på ett och samma ställe – alltid tillgängliga och enkla att plocka fram
direkt när informationen behövs.
– Det är fler och fler som väljer att gå
med och i våra avtal i dag är det de digitala tjänsterna
som finns. I portalen kan också de boende hitta uppgifter om sina egna lägenheter och se sina fakturor. På så
vis slipper man ringa oss om någon avi försvinner, säger
Maud Nirhammar och fortsätter:
– I förlängningen kommer vi att kunna koppla på ännu
fler tjänster för göra det enklare för oss och för kunden.
Fördel för mäklarna
En annan funktion i portalen är överlåtelsewebben där
mäklare bland annat kan hitta uppgifter om bostäderna
och styrelserna kan ta kredituppgifter samt godkänna nya
medlemmar digitalt.
– Överlåtelsewebben är väldigt uppskattad bland både
mäklare och styrelser. Genom den minskar pappershanteringen som spar på både tiden och klimatet.
Till hösten kommer samma tjänster som portalen erbjuder att finnas i den digitala medlemsförmånen Mitt HSB
som då lanseras.
– Då får man tjänsterna lite mer strukturerade och enklare att hitta.
Gemenskap är nyckelord
HSB Värmland är en av elva regionföreningar som valt att
gå in just nu i den här ekonomimodulen. Nyckelordet är

gemenskap och tanken är att regionföreningarna ska dra
nytta av varandras kunskaper.
– Nu har vi många fler kollegor som man kan ringa när
man behöver diskutera lösningar eller extra stöttning.
Man är inte beroende av att ha alla kompetenser på alla
platser som tidigare.
För medarbetarna på administrativ förvaltning kommer
2018 att handla om att bli van det nya systemet och sätta
rutiner för hur man ska arbeta.
– Det väntar bland annat en hel del utbildning för våra
ekonomer. Vi har redan grundutbildat oss men nu vill vi
ha mer spetskompetens för att kunna vidareutveckla.

– Undrar man något så förutsätter man att den informationen finns digitalt och därför vi måste hänga med i
den utvecklingen och finnas där när behovet dyker upp,
säger Maud Nirhammar, ekonomichef och chef för administrativ förvaltning. En funktion som man i dagläget
funderar kring är panthantering.
– Det kanske inte är något som bostadsrättsföreningarna
märker särskilt mycket av eftersom det handlar om den
koppling vi har till bankerna när panterna ska hanteras.
En digital lösning för det skulle innebära att de uppgifterna kommer in på rätt sätt i våra system och göra våra
register bättre uppdaterade.
En annan lösning man har i åtanke handlar
om att underlätta bostadsrättsstyrelsernas
konstituering genom en koppling till Bolagsverket.
– Målet är då att man skall kunna lägga
in konstitueringsuppgifter från styrelserna direkt i portalen genom vilken
informationen når Bolagsverket och allt
blir registrerat rätt hela vägen. Det är
annars en sådan sak som kräver att det
ska skickas papper fram och tillbaka om
något exempelvis blir fel ifyllt.
Underlättar byte
I en tid när var och en ska ha tillgång
till den information de önskar, när
som helst och var som helst, blir satsningen på digitala verktyg nödvändig. Lösningar som HSB Portalen
och Mitt HSB rymmer allt från den
enskilde boendes uppgifter om sitt
medlemskap till styrelsernas arbete.
Att lagra sin information digitalt
underlättar också när en ny styrelse ska träda i kraft.
– I portalen finns ett arkiv där styrelserna

kan lägga in sina egna dokument och därmed inte vara
beroende av att en sekreterare ska spara dessa i en pärm
någonstans, säger Maud och fortsätter:
– Jag har svårt att föreställa mig ett styrelsearbete där man
inte är digital. Dessutom märks det en större klimatmedvetenhet bland medlemmar och styrelserna. Då är det
viktigt att vi jobbar för att minska pappershanteringen.
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FÖRVALTare

för ett enklare styrelsearbete
Efterfrågan på HSB Värmlands förvaltaravtal växer så det knakar – det gör också förvaltargruppen.
– Den erfarenhet som finns i den här gruppen och i hela HSB är jättesvår att få någon annanstans, säger
Marie Källback, nytillträdd chef för avdelningen fastighetsutveckling hos HSB. Avdelningen består också
av byggkonsult, fastighetsutvecklare och trädgårdskonsult.

För förvaltarna Marie Källback, Lloyd Alfredsson och
Zandra Wall Andersson handlar förvaltaruppdraget om
att sköta allt från att hantera försäkringsfrågor, dubbelkolla fakturor till radonmätningar.
– Om vi sköter de tråkiga sakerna
som ibland händer i en förening, exempelvis störningar eller
inkassohantering, då tror jag att
det känns roligare att jobba i
en styrelse. Vårt uppdrag är att
jobba förebyggande, inte bara att
ta hand om det löpande runt en bostadsrättsförening. Där är exempelvis
våra underhållsplaner ett väldigt bra verktyg, säger Marie
Källback.
HSB Värmlands förvaltaravtal ska nu helt och hållet ersätta det tidigare uppdraget Vicevärden.
– Vi jobbar fortfarande med ett antal föreningar som
fortfarande har den tjänsten men när avtalen löper ut
kommer de inte gå att förlänga. I stället ska vi presentera
de nya förvaltaravtalen, säger Marie Källback.
Mer strukturerat
En stor fördel med de nya avtalen är att de är mer tydliga
och förvaltarna kan därför arbeta på ett mer strukturerat
sätt. Det nya arbetssättet innebär också att man, istället
för att sitta med på varje styrelsemöte om kvällarna, ger
styrelsen en förvaltarrapport. I den finns de punkter som
hänt sedan det senaste mötet och uppdrag som styrelsen
har bestämt att förvaltaren ska göra.
– Vi tar fram underlag för att styrelsen ska kunna ta genomtänkta beslut samt rapporterar om vad som har hänt,
säger Marie och fortsätter: – Men det har inte inneburit
mindre kontakt med medlemmar och styrelser, snarare
tvärtom. Tidigare träffades vi inte särskilt mycket mellan
mötena. Nu hörs man kring småbeslut hela tiden och det
tycker jag är bra.

Förutom att förvaltarna har möjlighet att dra nytta av all
den samlade kompetens som finns under HSB Värmlands
tak, täcker man också upp för varandra vid ledighet eller
sjukdom.
– Därför måste man hålla sig lite ajour med de andras
uppdrag och det innebär ytterligare en trygghet för styrelserna.
Nyrekrytering
För att möta det växande intresset utökas förvaltargruppen under 2018 med två personer till.
– Att vi kan nyrekrytera är ett tecken på att föreningarna
uppskattar en HSB-förvaltare.
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FASTIGHETSSERVICE

TRÄDGÅRD & MARK

VÄXANDE INTRESSE FÖR UTEMILJÖN

”Trädgården är ett gemensamt
vardagsrum”

För HSB:s fastighetsservice präglades 2017 av en större proffsighet i avtalsleveranser och en kraftigt
ökad efterfrågan på debiteringsarbeten.
– När kunderna ser att när vi utför ett bra jobb känner de förtroende och vill ha ytterligare hjälp med
andra saker, säger Niclas Björkman, nytillträdd chef för fastighetsservice hos HSB Värmland.

Debiteringsarbeten, det vill säga arbeten
utöver avtal, kan röra sig om allt från
trädfällning, extra buskbeskärning till
iordningställande av uteplatser
– När det blir fint runt fastigheten får man som boende nog upp
ögonen för vad som skulle kunna
förbättras. Fastighetsskötarna spelar
också en stor roll här eftersom de
upptäcker saker som de sedan föreslår
för kunden, säger Niclas Björkman som under
2017 var arbetsledare för fastighetsskötarna i Karlstad.
Vad som också vuxit fram är en tydligare proffsighet i
avtalsförhållandena mellan HSB och kunderna, enligt
Niclas Björkman.
– Historiskt sett har det funnits en kultur att det inte gör
särskilt mycket om det blir en viss fördröjning vad gäller
en del underhåll och att det är okej om man har hjälpt
till med vissa saker även om det inte fanns i avtalet. Men
nu är det mer tydligt att vi säljer en prenumeration med
vissa tjänster och med visst datum på ett mer affärsmässigt
sätt. Där tycker jag verkligen att fastighetsskötarna har fått
ordning på avtalsleveranserna.
Bättre arbetsmiljö
Under året har också en uppgradering av maskinparken
påbörjats. Bland annat har man köpt sin första midjestyrda hjullastare.
– Vi har också bytt ut våra bensindrivna häcksaxar till eldrivna. Det går i linje med klimattänket men innebär också
en arbetsmiljöförbättring eftersom de bullrar mindre,
släpper inte ut avgaser och är lättare viktmässigt, säger
Niclas.
Det ökade intresset för debiteringsjobb gör att man nu
kan ta för givet att dessa faktiskt rullar in så att man kan
personaldimensionera därefter, berättar Niclas.
– Ytterligare en viktig del i utvecklingen är också att stär-

ka vår roll som tjänsteföretag och se till att kunna konkurrera på marknaden även när det exempelvis handlar
om större projekt som gestaltningar i stadsrum, avslutar
Nicklas.

Intresset för en attraktiv utemiljö har ökat bland bostadsrättsföreningarna. Samtidigt har också
konceptet ”Från ritning till färdig trädgård” fått ett större uppsving.

– Det är superroligt att få vara med
från början och hela vägen till
slutbesiktning då utemiljön ska
överlämnas till kunden, säger
Anna Olsson, trädgårdskonsult
hos HSB Värmland.
Konceptet innebär att Anna står
för gestaltningsplanen och fungerar därefter som projektledare för
markentreprenaden.
– Att hålla i alla byggmöten, ha arbetsmiljöansvar och allt
annat administrativt är inte alls enkelt, särskilt inte för en
styrelse som kanske inte har erfarenhet. På det här viset
får de stöd från mig som projektledare som håller i alla
trådar.
Ett av de projekt som färdigställdes förra året tog plats
hos bostadsrättsföreningen Elektrikern på Norrstrand i
Karlstad som fick sin utemiljö uppfräschad med såväl nya
rabatter som pergola. Anna menar att det sällan handlar
om att vända upp och ned på hela trädgården utan mer
om att renovera befintliga ytor med nya material vad
gäller jord, sten och växter samt lägga till sällskapsytor.
– Där fanns det ganska bra grunder som från början ritades av trädgårdsarkitekten Edvard Jacobsson på 60-talet.
Det känns väldigt roligt att ta del av hur han hade tänkt
och vi har visat stor hänsyn, det ger som ett djup i projektet på något sätt.
Uppskattad tjänst
– Det finns väldigt många eftersatta gårdar. Även om
fastighetsskötseln rullar på så görs i regel inte samma
uppgradering som själva byggnaden får. Till exempel
renovering, byte av tak och så vidare. Då blir det en form
av underhållsskuld, säger Anna Olsson.
Och omgestaltning av utemiljöer har visat sig vara en
väldigt uppskattad tjänst, menar hon.
– Elektrikerns ordförande ringde till och med efteråt och

berättade att när mäklare har varit där är bilderna på utemiljön det första som de lägger ut i samband med försäljning. Trädgården är faktiskt ett gemensamt vardagsrum
för de som bor i bostadsrättslägenheter och en välskött
sådan höjer värdet på fastigheten.
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ENERGIservice

solceller

LÅNGSIKTIGHET LÖNAR SIG

Starkt år för solenergi

HSB Värmlands energiavtal fortsätter växa i hela landet. Men framför allt är det bland kunder i HSB
Norra Stor-Stockholm som man expanderar.
– Hos dem sköter vi egentligen allt på energisidan, säger Per Wikstrand, affärsområdeschef på teknisk
förvaltning.

Intresset för solcellspaneler ökar i raketfart. För HSB Värmland innebär det en helt ny nisch inom
energiverksamheten.
– Under 2017 har det bara exploderat, säger Boris Flügge, energikonsult hos HSB Värmland.

Under 2017 fick man in drygt 20 nya
energiavtal, framförallt i Norra Storstockholm.
– Vi märker en ständigt ökad
efterfrågan och jag skulle tro att vi
dubblar siffran under 2018, säger
Per Wikstrand.
Att det är hos just föreningar i Norra
Stor-Stockholm som man har etablerat
sig så starkt har att göra med att dessa tidigare inte har jobbat särskilt aktivt med
energifrågor, menar Erik Stjärnborg,
nytillträdd chef för avdelningen för
energiservice.
– Det fanns ett uppdämt behov vad
gäller energitjänster, säger Erik.
En annan anledning är att det i
Stockholmsregionen har varit svårt för
kunderna att hitta en partner med samma
kontinuitet i sitt arbete som HSB Värmland.
– Vi har vid ett tiotal tillfällen stött på leverantörer som
inte lyckats hålla vad de har lovat kunderna och exempelvis
lämnat bergvärmeanläggningarna halvfärdiga på grund av
att de har gått i konkurs, säger Erik.
En annan viktig faktor är den långsiktighet som energiavtalen innebär.
– Det påverkar givetvis att känna att de har en partner
som tänker på det viset och som kommer att vara med
under en längre period. Vi blir expertkompetensen i
föreningarnas styrelser kan man säga. Vi har också en
del entreprenader som värmepumpsprojekt, solceller
och styrsystem som börjar röra på sig där borta.
Fler energikonsulter
För att kunna möta det växande intresset har man
sex nya energikonsulter på ingång.
– Trots det har vi kanske behov av ännu fler under året.

Just att vi har den här typen av samarbeten runtom i
landet gör vi kan skapa den stora bas av kompetens som
finns här i Värmland.
Helhetsgreppet på energiavtalen är nyckeln till att många
väljer att stanna kvar som kunder, menar Per Wikstrand.
– Det skapar ett förtroende hos kunden som gör att de
vänder sig till oss så fort det ska göras något ytterligare,
oavsett om vi har ett energiavtal kvar eller inte.

År 2016 fick HSB Värmland två offertförfrågningar gällande solcellspaneler. Förra året fick man femton.
– Det märks också att det har skett ett generationsbyte i
styrelserna. De som kommer in nu är inte främmande
inför att prata om energilösningar och miljöfrågor. Det är
en helt annan medvetenhet, säger Boris Flügge.
Under 2017 var HSB Värmland bland annat involverade
hos bostadsrättsföreningen Dalgården i Karlskoga när de
valde att installera en bergvärmeanläggning med avancerad teknik och som försörjs av solcellspaneler.
En annan kund under förra året var bostadsföreningen
Fören på Orrholmen i Karlstad som valde att installera
solceller på fyra av föreningens huskroppar. Föreningen
blev också den första kundanläggning i vilken HSB Värmland har installerat solcellspaneler.
– För själva montaget på taken anlitade vi en utomstående
entreprenör eftersom vi inte hade gjort så många fysiska
installationer tidigare. Men elinstallationerna utfördes i
egen regi, säger Lars
Nordgren.
Under uppbyggnad
Samtidigt är solenergi lite av en ny väg
som HSB Värmland
slagit in på, enligt Lars
Nordgren. Det i sig
kräver en hel del jobb
för de anställda. Bland
annat att bygga upp
samarbeten, kompetensförsörjning och
fortbildning.
– Det är ett stort regelverk kring bidrag och
skatter så det gäller
att man är påläst på

ett annat sätt än tidigare för att inte missa några skattereduktioner exempelvis. Det hör till helhetskonceptet att
kunderna ska känna sig trygga med att vi har koll på den
biten och vad som händer på produktsidan, säger Boris
Flügge.
Snabb utveckling
Kunderna som väljer att installera solcellspaneler vill gärna göra en så stor satsning som möjligt redan från början.
Och helst producera så mycket egen el som möjligt. Även
om det i dagsläget inte finns en ekonomiskt fördelaktiga
lagringsmöjligeter energiöverskottet menar Boris att det
inte nödvändigtvis behöver dröja alltför länge.
– Det kommer nog inte på tal under 2018 men utvecklingen går väldigt fort inom det här området så kanske
finns det lösningar om redan två, tre år. Sådan forskning
ser vi också till att hålla koll på för att hålla oss ajour.

Från vänster Lars Nordgren HSB, Lars Ode Brf Fören, Boris Flügge HSB.
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solceller

NYPRODUKTION

Helhetslösningen LOCKAR
kunderna

INFLYTTNING & NYA attraktiva lägen

Från utredning till installation, drift och uppföljning. Samarbetsavtalet som HSB Värmland erbjuder
kunder i samband med solcellslösningar gör dem unika på marknaden.

– Vi vill inte bara sälja in en produkt för att sedan lämna
föreningen vind för våg, utan vara delaktiga och se till att
allt fungerar som det ska på bästa sätt, säger Lars Nordgren, energikonsult hos HSB Värmland.
Styrkan hos HSB Värmland jämfört med andra leverantörer
av solcellspaneler är framför allt samarbetsavtalet som man
erbjuder sina kunder, menar Lars Nordgren.
FRÅN ANALYS TILL DRIFT
Avtalet är uppdelat i tre steg som bland annat innebär att
man startar med en analys av fastighetens förutsättning för
den valda energilösningen ur ett tekniskt och ekonomiskt
perspektiv. Därefter finns man med vid kundens sida från bidragsansökningar tills att anläggning är monterad och klar.
– Därefter sköter vi driften från kontoret i Karlstad för att
se så att allt funkar som det ska och för att kunna ge för-

slag på sparåtgärder. Genom att vi har den övergripande
kollen på hela fastigheten kan vi också kolla på hur man
bäst bör prioritera sina åtgärder, på så vis kan kunden
spara pengar, säger Boris Flügge, energikonsult hos HSB
Värmland.
Intresset för solceller visar inga som helst indikationer på
att avta – snarare tvärtom. Att inte fler aktörer har valt att
satsa på en liknande helhetslösning förvånar både Lars
Nordgren och Boris Flügge.
ÖKAD EFTERFRÅGAN
– Vi är ganska unika i det här avseendet. Det finns många
företag som jobbar med liknande men de vänder sig inte
till mindre kunder utan bara mot större fastighetsägare
som kommunala bostadsbolag och landsting, säger Lars
Nordgren.

Under 2017 blev två bostadsrättsföreningar färdigställda och inflyttningsklara i HSB Värmlands regi.
I februari flyttade de boende in i HSB Brf Hattmakaren i Karlstad och i april var det dags för
inflyttning i HSB Brf Lillängshamnen på Hammarö.
– Med goda erfarenheter från de färdigställda bostäderna och flera kommande projekt i attraktiva
lägen ser framtiden lovande ut för nyproduktion i Värmland säger Lars Boman som är projektledare
för nyproduktion i HSB Värmland.

Smidigt vid inflyttning
I samband med inflyttningen i båda föreningarna användes mycket tid för att de
boende skulle få en så smidig inflyttning
som möjligt. Både inne i Karlstad och
ute på Hammarö fanns personal från HSB
Värmland på plats i drygt en vecka berättar Lars. - De boende fick hjälp med allt
från inkoppling av bredbandet till att
visa hur man sätter på spisen. Den som
var hungrig kunde också få en korv med
bröd en kopp kaffe eller en frukt.
Nöjda kunder
– De kundundersökningar som genomförts bland de
boende i båda föreningarna visar att vi har nöjda kunder.
Resultatet är avsevärt bättre än branschgenomsnittet i
Sverige. Med de erfarenheter vi fått från Hattmakaren
och Lillängshamnen är vi väl rustade för att fortsätta att
bygga bra bostäder menar Lars.

Framtidsutveckling
HSB Värmland har för avsikt att ha en kontinuerlig produktion av bostäder.
– I mars 2017 skrevs kontrakt om förvärv av mark i området Östra Jakobsberg ca. 2 km från centrala Karlstad. Här
planerar HSB att bygga cirka 300 bostäder berättar Annette Björkman Vd på HSB Värmland.
Detaljplanen för området är för närvarande ute på samråd och förväntas vinna laga kraft under 2018. Området
kommer att bebyggas med en blandning av bostadsrätter,
hyresrätter och radhus.
BRA GRUND ATT STÅ PÅ
Tillsamman med Haga entré där HSB planerar byggnation av ca.150 lägenheter har HSB Värmland ca.450
byggrätter. En bra grund att stå på för utvekling av nya
bostäder de närmaste åren menar Annette Björkman.

18

Årsredovisning HSB Värmland 2017

Årsredovisning HSB Värmland 2017

19

medlemsverksamhet

MEDLEMSVERKSAMHET

Ny kanal för medlemsdialog

Högre status för HSB ledamoten

Att komma närmare medlemmarna är ett ständigt pågående arbete för HSB. Den digitala tjänsten Mitt
HSB öppnar för ännu fler kommunikationsmöjligheter, enligt Annci Falk, medlemsansvarig på HSB Värmland.
– Det här ska stärka gemenskapen såväl inom föreningarna som mellan HSB och dess medlemmar, säger
hon.

För två år sedan tillsattes en utvecklingsgrupp för att höja statusen på medlemsförmånen HSB ledamoten. Nu har man sjösatt förändringsarbetet.
-Resultatet blev mycket bättre och mer genomarbetat än vad jag hade vågat hoppas på, säger Annci Falk,
medlemsansvarig på HSB Värmland.

Under hösten 2018 lanseras Mitt HSB, en
tjänst som kopplas ihop med den befintliga HSB-portalen. Genom att logga in på sin personliga sida på Mitt
HSB kan medlemmar få tillgång all
information gällande deras boende
och medlemskap. För HSB innebär
det en möjlighet att kommunicera
med varje enskild medlem på ett sätt
som man tidigare inte har haft.
– Fram tills nu har vi egentligen bara kunnat göra det via
tidningen Hemma i HSB men den kommer ut sex gånger
per år så det handlar inte om en särskilt aktiv
dialog.
Snart påbörjas arbetet med vilken typ av information man kommer att fokusera på men
Annci ser egentligen inga begränsningar.
– Framförallt tror jag att det är viktigt att vi
informerar om vad det innebär att bo i en
bostadsrätt, en del tror nämligen att det är
som att bo i en hyresrätt. Då kan det här vara
till hjälp och förebygga onödiga konflikter,
säger hon och fortsätter:
– Vi kan också använda Mitt HSB för medlemserbjudanden. En fördel med det är
att vi då kan säsongsanpassa dessa mer än
tidigare, det gäller att vi är aktiva och fyller
Mitt HSB med intressant innehåll så att
medlemmarna väljer att gå in.
Värmlandsturnén fortsätter
Under förra året påbörjade Annci, ordförande för HSB Värmland Tore Olsson
samt vice ordförande Lennart Steen sin
turné av styrelseträffar hos föreningar i
hela länet.

– Temat på de här träffarna har varit styrelserekrytering
och de har varit uppskattade. Eftersom vi har fått flera
önskemål om just utbildning planerar vi nu inför en
tredje omgång till hösten där vi återigen ska åka runt till
föreningarna för att hålla styrelseutbildningar, istället för
fri diskussion som det tidigare har varit.
Att överlag möta de olika utbildningsbehoven hos styrelserna är något vi vill bli bättre på, berättar Annci.
– Det finns önskemål bland föreningarna om att dessa i
större uträckning också ska ta plats i kranskommunerna
och inte bara i Karlstad. Att det har blivit så är mest av
praktiska skäl eftersom de flesta föreningarna finns här.

Under 2017 pågick utvecklingsgruppens arbete. Resultatet blev en plan i tre delar bestående av obligatorisk
introduktionsutbildning och utbildningsprogram samt möjlighet till erfarenhetsutbyte ledamöterna emellan.
– Jag tror att vi är ganska ensamma
om att jobba så här systematiskt
med ledamoten jämfört med
andra regionföreningar, säger
Christer Svahn som utgör utvecklingsgruppen tillsammans med Jan
Johansson, Jan Andersson och Roy
Andersson.
Pilotåret igång
Den nya arbetsplanen startades i början av 2018 med två
introduktionstillfällen för de omkring 30 ledamöterna.
– Förhoppningsvis känner alla ledamöter att de har
något i ryggen när de kommer ut i föreningarna, säger
Christer Svahn.
Härnäst väntar erfarenhetsträffar där HSB Värmland står
för arenan men där ledamöterna själva får byta erfarenheter med varandra. Genom ett enkätutskick till samtliga
106 föreningar i länet har man tagit reda på vilka teman
deltagarna vill diskutera. Tanken är också att en sakkunnig ska finnas på plats.
– Vi har fått in väldigt olika svar, bland annat kring det
nya systemet med HSB-portalen men många har också
kommit med egna förslag. Mig veterligen har vi aldrig
haft den här typen av träffar och det känns extra kul. Vi
har också märkt en efterfrågan på dem från styrelserna
och ledamöterna, säger Annci Falk.
Vill locka fler
Förhoppningen är att fler ska vilja söka sig till uppdraget
som HSB ledamot och att ännu fler föreningar ska se
fördelarna med tjänsten.
– I och med att man ställer högre krav så tror jag att det

blir mer status i att vara ledamot, säger Christer.
Annci Falk hoppas även att fler ska vilja engagera sig i
utvecklingsgruppen. Arbetet med HSB ledamoten är
långt ifrån färdigt och det finns fortfarande områden att
förbättra.
– Det är också viktigt att vi i verksamheten tar tillvara på
och möjliggör de goda idéer som kommer fram i deras
arbete. Deras kompetens är oerhört värdefull för oss,
säger hon.
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HSB en plats att växa på
Antalet medarbetare hos HSB Värmland fortsätter växa. Den nya organisationen som arbetats fram under 2017 har innehållit en del chefsrekryteringar, där samtliga har varit interna. -Det är fantastiskt roligt
att man jobbar med personalens utveckling på det sättet, säger Annica Ejnermark, inhyrd HR-konsult.

Kollegial stöttning
Under förra året startades en chefsgrupp
med alla chefer inom verksamheten upp
under ledning av HSB Värmlands VD
Annette Björkman. Gruppen träffas regelbundet för att skapa kollegial stöttning och
diskussion för chefs- och ledarskapsfrågor.
– Den blir kanske ännu viktigare nu när det

21

PERSONAL

PERSONAL

Det som skiljer rekryteringsprocesserna under förra året
från 2016 är att det gäller för ännu fler av
HSB:s verksamhetsområden.
– Förra året var det mycket fokus på
energisidan och det behovet kvartstår. Men till det har bland annat
vår förvaltardel vuxit rejält och är
den som ökat mest procentuellt,
säger Annica Ejnermark.
Den nya organisationen sjösattes vid
årsskiftet 2018 och innebär helt nya
arbetsuppgifter för många medarbetare. Att
stötta upp i samband med en förändring,
av den kalibern är en utmaning,
menar Annica.
– Det handlar om att man parallellt
med organisationsbygget också skapar
ett system för att jobba med verksamhetsplanering och uppföljning av den
på ett närvarande sätt, säger hon och
fortsätter:
– Det är en jättestor resa vi har slagit
in på och då är det viktigt att de styrdokument som man har blir kända och
presenteras på ett sådant sätt så att man
förstår sin roll, vilka förutsättningar man
har och de förväntningar som finns. Det
får inte bara bli en pappersprodukt så att
säga.

Årsredovisning HSB Värmland 2017

vi får ännu fler chefer. Jag tror att det är ett jätteviktigt
stöd för såväl nya chefer som gamla.
I nuläget finns det inget som talar för att HSB Värmlands
rekryteringsbehov kommer att stanna av, enligt Annica.
Samtidigt betonar hon vikten av att låta den nya organisationen få en chans att sätta sig.
– I ett kompetensförsörjningsarbete är det viktigt att se till
att man har olika strategier för att locka till sig nya arbetare.
Men det är minst lika viktigt att utveckla den personal man
redan har så de kan bidra till framtida kompetensbehov.

I samhällsnyttans tecken
Goda gärningar blev temat för Personalens dag. HSB Värmlands medarbetare kavlade upp ärmarna och
utförde en rad insatser på lokal mark.
– Det var det främsta syftet med dagen – att få medarbetarna att känna hur det känns att göra gott,
säger Annica Ejnermark, inhyrd HR-konsult.

Idén kom ursprungligen från en av HSB:s medarbetare
och utmynnade i fyra olika förmiddagsaktiviteter som de
anställda fick anmäla sig till. Bland annat fick Norrstrands
IF fick hjälp med nedtagning av flera träd kring sin klubbstuga och som en bonus fönsterputsning och städning.
Hos Fritidsbanken flyttade man ett stort antal cyklar till
ett förråd som man först målade.
– Då sponsrade vi också med färg. Dessutom var det
skridskosäsong och då såg vi också till att dessa slipades.
Det är det här som är fördelen med HSB som organisation – att vi är väldigt bra på saker som folk behöver ha
hjälp med. Allt från gräsklippning till att transportera
saker och fastighetsskötsel, säger Annica.
Eftersom insamlingen till Världens barn pågick i samma
veva blev en av aktiviteterna att med bössa samla in pengar till ändamålet på olika platser i Karlstad.
– Det viktigaste resultatet och själva grundsyftet med personalen dag i år var att pröva på den här känslan av att göra
något för andra utan någon egen vinnings skull. I grund och
botten är det ju det som samhällsengagemang handlar om.
Tidig med ”plogging”
HSB Värmland hoppade tidigt på förra årets trend med

”plogging”, jogging kombinerat med skräpplockning,
som också var en av aktiviteterna. Deltagarna delade
upp sig för att täcka flera områden i och kring centrala
Karlstad.
– Vi hittade allt från gamla bildäck till oöppnade kräftpaket! Vi kom också i kontakt med Erik Ahlström, ”plogginggeneralen” i Sverige, som lade upp eventet på sin
sida där deltagarna kunde lägga upp bilder för att visa
allt skräp som samlades in. Det här är också något som
eventuellt föreningar skulle kunna hoppa på eftersom det
är en enkel aktivitet som handlar om att hålla snyggt och
rent i sitt närområde.
Trampade för god sak
Eftermiddagens konferens på Dömle herrgård fortsatte i
de goda gärningarnas tecken. Medarbetarna fick möjlighet
att ta cykeln dit och tillbaka och för varje kilometer skänkte
HSB Värmland ett visst antal kronor till Världens barn.
– Ur det här hoppas vi att få mer idéer för hur vi ska jobba mer med den här typen av samhällsengagemang. Kanske också på ett eller att sätt väva in det i verksamheten så
att det inte bara blir isolerade händelser.
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föreningsstyrningsrapport

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT
2017
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod
för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

HSB Värmlands styrelse: Från vänster Lennart Steen, Annette Björkman, VD (ej med i styrelsen), Tore Olsson, Carina Carlsson,
Ulf Ljungdahl, Ulf Bemler, Jessika Lundgren och Sven-Åke Mellgren. Saknas på bilden gör Per-Åke Fredricksson.

HSBs kod för föreningsstyrning började gälla den 1 januari 2008. Syftet med koden är att den ska bli ett verktyg för
att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk
medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. HSBs
kod för föreningsstyrning omfattar HSB-föreningar, HSB
nationella bolag samt HSB Riksförbund.
Koncernerna för dessa verksamheter ska präglas av
öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner. Koden ska tillämpas enligt principen ”Följ eller
förklara”. Det innebär att om en förening avviker från del
av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten.
Begreppet förening i kodtexten innefattar även HSB-bolag. Koden innebär att årsredovisningen kompletteras
med denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning under räkenskapsår 2017. Föreningsstyrningsrapporten har granskats av föreningens revisor.
1. föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högst beslutande
organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäktige. Information om stämman lades ut i på hemsidan
den 27 januari. Kallelse till årsstämma skedde genom brev
som sändes till samtliga berörda den 13 april. Information om motionstider lades ut på föreningens hemsida
den 8 december 2016.
föreningsstämma 2017
Föreningsstämman hölls den 4 maj 2017 på Scandic
Klarälven. Antalet fullmäktige vid stämman uppgick till 42
stycken. Vid föreningsstämman var samtliga 9 styrelseledamöter och en av föreningens revisorer närvarande.
Efter förslag från valberedningen valdes Svante Lindeberg till stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs
Roy Johansson 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 sammansättning:
Sammankallande Lars Andersson, född år 1949
Typ av medlem: Bosparare
Övriga/tidigare uppdrag: HSB-ledamot
Mandattid i valberedningen: 2016-2017
Maria Frisk född år 1977

Typ av medlem: Medlem
Övriga/tidigare uppdrag: Maria jobbar som näringspolitiskt
ansvarig på Fastighetsägarna. Hon har tidigare varit
kommunråd i Karlstads kommun och är utbildad fil dr i
kulturgeografi
Mandattid i valberedningen: 2017-2018
Svante Linderberg född år 1944

Typ av medlem: Boende
Övriga/tidigare uppdrag: Tidigare ordförande
i HSB Värmland, HSB ledamot
Mandattid i valberedningen: 2017-2018

Valberedningen ska i enlighet med instruktion som
fastställts av förenings-stämman:
– lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag
på styrelseordföranden
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– 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 valberedningen och lämna förslag på nomineringar. Förslaget
kan skickas med e-post till lars.anderson@fastighetsagarna.se. Valberedningens förslag publicerades i kallelsen till
2017 års föreningsstämma och på föreningens hemsida
samt i Styrelseposten. Även en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete har publicerats.
3. STYRELSE
Styrelsen består av 9 ledamöter, varav 2 personalrepresentanter. 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 reglerar antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska
behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har under år 2017
hållit 8 ordinarie styrelsemöte och 2 strategimöten.
För perioden från 1 januari till ordinarie föreningsstämma
4 maj 2017 utgjordes styrelsen av:
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 uppdraget. Ersättare har ej utsetts av FF.
Styrelsen som valdes vid stämman 4 maj var:
Tore Olsson
Ordförande
Lennart Steen Vice ordförande
Ulf Ljungdahl, Per-Åke Fredricksson, Sven-Åke Mellgren,
Ulf Bemler, Jessika Lundgren
Carina Carlsson Personalrepresentant Unionen
UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning skall styrelsen
årligen göra en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingens ändamål är att klarlägga vilka utbildningsbehov som
behövs för styrelsemedlemmarna, vilka kompetenser som
finns och vilka kompetenser som bör tillföras styrelsen
samt vilka förbättringar styrelsen kan göra i sitt sätt att
arbeta. Till hjälp i denna utvärdering har styrelsen använt
ett av HSB Riksförbund utarbetat frågeformulär som
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styrelseledamöterna 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 resultatet och styrelsens uppfattning om vilka
kompetenser och kravprofiler som skall eftersökas vid
rekryteringen av nya ledamöter. Därvid har pekats på att
även fortsatt säkerställa att styrelsen har minst en ledamot
med erfarenhet av fastighetsförvaltning. Likaledes har pekats på önskvärdheten av att köns- och åldersfördelningen beaktas samt att kontinuiteten upprätthålls. Styrelsen
har också fortlöpande diskuterat vilka utbildningar som
ledamöterna bör delta i, allt för att förbättra styrelsens
kompetens och förmåga att uppfylla de krav som uppställs i koden och föreningslagen.
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 styrelseledamöter samt för HSB-ledamöter. Förutom ordinarie
styrelsemöten har två strategidagar hållits där framtidsfrågorna varit i fokus.
Även engagemanget som HSB-ledamot är stort och styrelsen har ägnat särskild uppmärksamhet åt att fortsätta
utvecklingen av rollen i enlighet med den satsning som
inleddes under år 2016.
Arbetet bedrivs med hjälp av en grupp HSB ledamöter
som redovisade en första samlad rapport vid styrelsens
möte den 15 dec 2016. Efter beredning och prioritering
inarbetades ett antal förslag i 2017 års verksamhetsplan
för fortsatt beredning och genomförande. Således genomförs nu ett antal obligatoriska utbildningar för samtliga HSB ledamöter samt erfarenhetsträffar inom olika
ämnesområden för våra bostadsrättsföreningar.
För att stärka samverkan och samordning inom föreningen träffar styrelsens Ordf, v Ordf samt medlemsansvarig
tjänsteman representanter för Brf-styrelserna för att
stämma av aktuella ägarfrågor. Under året har frågor om
rekrytering till bostadsrättsföreningarnas styrelser samt
aktiviteter för att öka medlemmarnas engagemang varit
huvudämnen vid träffarna. Erfarenheterna har fortlöpande redovisats muntligt till hela styrelsen och återkopplats
skriftligt till brf-styrelserna. En sammanfattande skriftlig
rapport över 2017 års träffar redovisades vid styrelsemötet
den 27 mars.
Vid HSB:s Riksförbunds stämma i maj deltog VD Ordförande samt vice ordförande.
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Arvoden utbetalda till styrelsen under räkenskapsåret

Namn

Tore
Olsson
1945
2012
Ordf.
74 949
100 %

Ulf
Bemler
1962
2015
Ledamot
19 162
100 %

Kersti
Fallander Ågren
1971
2012
Ledamot
8 196
75 %

Per-Åke
Fredriksson
1944
2010
Ledamot
17 370
78 %

Född år
Invald år
Befattning

Ulf
Ljungdahl
1946
2012
Ledamot

Sven-Åke
Mellgren
1951
2016
Ledamot

Jessika
Lundgren
1970
2017
Ledamot

Arvode
Mötesnärvaro

17 370
78 %

Lennart
Steen
1963
2011
Ledamot/
V.ordf
52 574
100 %

17 380
78 %

8 288		
60 %		

Född år
Invald år
Befattning
Arvode
Mötesnärvaro
Namn

Carina
Carlsson
1959
2002
Ledamot/
Unionen
19 162
100 %

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 Stiftelsen 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 ordförandekonferenser, där olika aktuella frågor diskuterats.
Styrelsen gjorde i samband med september månads
styrelsemöte en studieresa till Jönköping där HSB Götas
verksamhet inom ramen för stadsförnyelsen I Jönköpings
centrum studerades. Vidare gjordes studiebesök vid ett
genomfört projekt i Habo där projektets kvalitet och produktionskostnader är särskilt intressanta.
VD och ordförande har också under året träffat VD och
ordförande från Dalarna, Mälardalen, Uppsala, Södra
Norrland och Södermanland 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 ersättning till VD beslutas av styrelsen.
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7. FÖRENINGENS REVISORER
Vid föreningsstämma valdes Roland Stridh till revisor i
föreningen. HSB Riksförbund har utsett auktoriserad
revisor Peter Rosengren. Peter Rosengren är auktoriserad
revisor och är anställd vid KPMG.
Roland Stridh (f 1948)
Utbildning
– Fritidsledarutbildning
Anställningar
Föreningskonsulent 1969-74, 76-77
Fritidskonsulent, Köpings kommun 1977-82
Fritidschef, Flens kommun 1982-85
Fritidskonsulent, Huddinge kommun 1985-87
Fritidschef, Hammarö kommun 1987-92
Ekonom, Hammarö kommun 1993-2002
Förvaltningssekreterare, Hammarö kommun 2003-2014
HSB-erfarenhet
Styrelseuppdrag i brf Mörmogärdet 1989-92
Styrelseuppdrag i brf Bergåsen 2000Övriga meriter och relevanta erfarenheter
Styrelseuppdrag i flertalet föreningar
Revisor i Värmlands Fotbollförbund 2006Peter Rosengren, Utbildning
Peter Rosengren är utbildad civilekonom vid Karlstads
Universitet. Han har dessutom löpande fortbildning en-
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HSB Värmland ek för
ligt Revisorsnämndens krav för att behålla auktorisation
Org nr 773200-3277
och licensiering.
med säte i Karlstad
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HSB Värmland ek för
Org nr 773200-3277 med
säte i Karlstad

Förvaltningsberättelse
Anställningar
HSB Värmland ek för
Peter har arbetat i revisionsbranschen sedan 2002.
Org nr 773200-3277
Allmänt om verksamheten
med säte i Karlstad
BoRevision 2002-2008, Ernst & Young 2008-2010
Styrelsen har efter fullmäktigesammanträdet
2017-05-04 följande sammansättning
KPMG 2010-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ordinarie
Tore Olsson
Övriga meriter och relevanta erfarenheter Lennart Steen
Jessika Lundgren
Licensierad revisor i finansiella företag med uppdrag
som
Sven-Åke Mellgren
revisor i Sparbanker och lokala försäkringsbolag.
Vald
Ulf Bemler
Ulf stiftelser
Ljungdahl
revisor i ett 50-tal aktiebolag samt ett stort antal
Per-Åke Fredricksson
och bostadsrättsföreningar. Ansvarig för räkenskapsreviCarina Carlsson

sionen i ett flertal kommuner och kommunalförbund.
Har genomfört ett stort antal konsultuppdragAnette
inomBjörkman
fastighetssektorn.
Suppleanter

Anna-Karin Eddeborn

Revisionsuppdrag i HSB föreningar
HSB Värmland
HSB Karlskoga

Förvaltningsberättelse

ordförande
Allmänt om verksamheten
vice ordförande
Styrelsen har efter fullmäktigesammanträdet 2017-05-04 följande sammansättning
Ordinarie
Tore Olsson
Lennart Steen
Jessika Lundgren
personalrepresentant
, Unionen
Sven-Åke Mellgren
Ulf Bemler
verkställande
direktör
Ulf Ljungdahl
Per-Åke Fredricksson
Carina Carlsson
personalrepresentant,
Unionen

ordförande
vice ordförande

personalrepresentant , Unionen

Anette Björkman
verkställande
direktör
Föreningens verkställande direktör, Annette
Björkman, är styrelsens
sekreterare

Suppleanter
Anna-Karin Eddeborn
personalrepresentant, Unionen
vald av fullmäktige
Föreningens
verkställande direktör, Annette Björkman, är styrelsens sekreterare
utsedd av
HSBs
STYRELSENS KOMMUNIKATION
Riksförbund
MED FÖRENINGENS REVISOR
Revisorer
Ordinarie
Styrelsen sammanträffar med revisor minst enFöreningsstyrning
gång per
Roland Stridhsom är utformad
valdsärskilt
av fullmäktige
Föreningen följer HSBs kod för föreningsstyrning
för HSB-organisationen
år för genomgång och diskussion av revisorerna lämnaPeter Rosengren
utsedd avoch
HSBs
och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning,
de kooperativa principerna
HSBs värderingar.
de rapporter. Vid uppkomst av frågor under löpande
Riksförbund
Föreningen har så vitt är känt ej avvikit från koden för föreningsstyrning.
Revisorer
Ordinarie
Roland Stridh
Peter Rosengren

verksamhetsår sker även direktkontakter med revisorerna.
Föreningsstyrning
Verksamhetsinriktning
Föreningen har så vitt är känt ej avvikit från koden för
Föreningen följer HSBs kod för föreningsstyrning som är utformad särskilt för HSB-organisationen
utgår
från Svensk kod
för bolagsstyrning,
kooperativa
principerna och HSBs värderingar.
Föreningen har som verksamhet att och
främja
medlemmarnas
ekonomiska
intressen de
genom
att
föreningsstyrning.
Föreningen har så vitt är känt ej avvikit från koden för föreningsstyrning.
· Verka för bostadskooperationen samt de konsument- och miljöintressen som är
Verksamhetsinriktning
relaterade till byggandet och boendet
· Främja bosparande samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för
bostadsrätts- och hyreslägenheter Föreningen har som verksamhet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att
· Bistå vid bildande av bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder
Verka
för bostadskooperationen
samt de konsumentoch miljöintressen som är
· Genom opinionsbildning främja ett ·gott
boende
och slå vakt om bostadsrätten
som
relaterade till byggandet och boendet
upplåtelseform
· Främjaoch
bosparande
samt medverka
i ett rikstäckande turordningssystem för
· Tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar
andra fastighetsägare
kvalificerade
bostadsrätts- och
förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet
ochhyreslägenheter
i övrigt biträda genom
· Bistå vid bildande av bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder
rådgivning, beställning och upphandling
· Genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som
· Äga och förvalta fast egendom
upplåtelseform
· Äga och förvalta aktier samt andelar
i ekonomiska föreningar och bolag
· Tillhandahålla
bostadsrättsföreningar
och andra fastighetsägare kvalificerade
· Genom kompetent rådgivning, bl. a.
genom att utseHSB
HSB-ledamot
och genom att
förvaltningstjänster
som underlättar
tillhandahålla utbildning av förtroendevalda,
skapa förutsättningar
för ett styrelsearbetet och i övrigt biträda genom
rådgivning, styrelse
beställning och upphandling
framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens
· Äga och
förvalta fast egendom
· Utöva annan härmed sammanhängande
verksamhet
och förvalta aktier
samt
andelar
i ekonomiska föreningar och bolag
· Lämna en kontinuerlig information ·tillÄga
medlemmarna,
bedriva
en aktiv
medlemsGenom
kompetent
rådgivning,
bl. a. genom att utse HSB-ledamot och genom att
rekrytering och öka kunskaperna om· de
kooperativa
idéerna
och bostadsrätten
tillhandahålla utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett
som upplåtelseform
framgångsrikt
bostadsrättsföreningens
styrelse
· I all verksamhet värna om miljön genom
att verkaarbete
för en ilångsiktigt
hållbar utveckling
· Utöva annan härmed sammanhängande verksamhet
· Lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering 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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9 626
1 064
-910
9 780

Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr

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.

Nettoomsättning
Fastighetskostnader
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Moderföreningen
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Balansomslutning
Avkastning på totalt
kapital %
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
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RESULTATRÄKNING

Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:
Medlemsantal 2016-12-31
Inträden
Utträden
Medlemsantal 2017-12-31
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2017

2016

2015

2014

102 769
-3 568
154 901

102 208
9 242
120 324

84 762
444
114 677

81 935
12 535
112 948

23
31
79

8
7
92

7
10
96

15
22
83

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
HSB Brf Hattmakaren i Karlstad med 65 lägenheter och HSB Brf Lillängshamnen i Skoghall med
48 lägenheter har färdigställts och avlämnats under 2017.
Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av att nya detaljplaner kommer till stånd.
Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB.
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 under 2018.
Planavtal är tecknat med Karlstad kommun och detaljplanearbetet pågår.
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. I samband med denna transaktion har vi även avyttrat
fastigheten Höken 7 i Karlstad.
Arbetet med detaljplan för vår mark på v.Tye påbörjades under 2016 och pågår fortfarande.
Det har varit fortsatt stort intresse för våra energitjänster och under året har samarbetet med andra
HSB-föreningar ytterligare ökat. Vi fortsätter att rekrytera fler medarbetare till energiavdelningen.
Under året har ett omfattande arbete med byte av affärs- och stödsytem genomförts. Det har skett i
samarbete med ytterligare 10 HSB-föreningar.
Föreningen har kollektivavtal med Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Svenska Elektrikerförbundet
och Byggnads.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Vi fortsätter att arbeta för att skapa fler byggrätter, men 2018 kommer vi att ha färre byggstarter än de
senaste åren. Inom fastighetsskötsel ser vi ett ökat intresse för förädlade tjänster kring utemiljöer.
Vi ser också ett ökande intresse att anlita en proffessionell förvaltare där kombinationen med ekonomisk
förvaltning skapar stor kundnytta. Efterfrågan på våra tjänster inom energieffektivsering förväntas fortsätta.
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 103 295 025,37 disponeras enligt följande:
Till reservfond avsätts
Balanseras i ny räkning
Summa
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

1 539 000
101 756 025
103 295 025

Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Not
2

3
4,5,6

7
8
9
10
11

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Latent skatt
Årets resultat

12
12

2017

2016

102 769
-3 512
-98 342
915

102 208
-3 166
-93 596
5 446

-5 435
948
-3 572

-4 645
8 439
9 240

18 471
12 926

-1 280

7 036
428
-82
35 207

508
-182
8 286

35 207

8 286

-1 305
-671
33 231

-1 107
-398
6 781
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BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING

Balansräkning - koncernen

Balansräkning - koncernen

Belopp i tkr

Not

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital
Andelskapital
Reserver
Balanserat resultat inkl årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

3 250
3 250

14, 15
16

30 427
2 642

49 282
2 383

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

17

33 069

104
51 769

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

18
19

11 794
11 770
253
23 817
62 454

-1 133
5 053
214
4 134
59 153

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld
Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20
21
22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
470
1 582
2 052

470
1 056
1 526

23 297
463
59
10 212
34 031

19 700
500
179
4 790
25 169

15 100

15 055

41 307
41 307
92 490
154 944

19 518
19 518
61 268
120 421

Not

2017-12-31

2016-12-31

4 884
10 382
107 467
122 733

4 807
10 123
74 495
89 425

1 165
1 165

455
455

11 433
11 433

11 558
11 558

125
8 625
8 243
2 620
19 613
154 944

125
5 703
4 133
9 022
18 983
120 421

EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 568
5 568

13

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter
Färdiga varor och handelsvaror

Belopp i tkr

31

23

24
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RAPPORT

Kassaflödesanalys

Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

Kassaflödesanalys - koncernen

n
2017-12-31

Andelskapital

Ingående balans
Årets resultat

4 807

Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital
Aktieägartillskott
Summa

Kassaflödesanalys - koncernen

Bundna
reserver

10 124

Bal.res.
inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

74 494
33 231

89 425
33 231

77

77

77

77

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond
Överföring mellan fria och
reserver
Summa

259
–

-259
–

–
–

259

-259

–

4 884

10 383

107 466

122 733

Andelskapital

Bundna
reserver

Bal.res.
inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

68 127
6 781

82 537
6 781

Vid årets utgång

2016-12-31

Ingående balans
Årets resultat
Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital
Aktieägartillskott
Summa

4 700

107
–
107

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond
Överföring mellan fria och
reserver
Summa
Vid årets utgång

9 710

4 807

107
107

414
–

-414
–

–
–

414

-414

–

10 124

74 494

89 425

Belopp i tkr

2017

2016

35 207
-34 731
476
-1 305

8 286
-1 527
6 759
–

-829

6 759

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-526
-8 862
-630
-10 847

-176
-4 205
3 287
5 665

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 521
17 518
–
20 104
33 101

-6 402
5 686
-35
86
-665

77
-372
-125
-420

107
–
-4 986
-4 879

21 834
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början*
34 573
56 407
Likvida medel vid årets slut*
* Som likvida medel räknas medel i handkassa och på bankkonto som är direkt åtkomligt för bolaget

121
34 452
34 573

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Förändring andelskapital
Justering koncerneliminering
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Not
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Resultaträkning - moderföretaget

Balansräkning - moderföretaget

Belopp i tkr
Nettoomsättning
Fastighetskostnader
Kostnad för sålda varor
Bruttoresultat
Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

2017

2016

102 769
-3 512
-98 342
915

102 208
-3 166
-93 596
5 446

3
4,5,6,

-5 431
948
-3 568

-4 643
8 439
9 242

7
8
9

18 521
12 926
7 036

–
-1 280
–

10
11

428
-82
35 261

508
-182
8 288

-3 228
32 033

-2 070
6 218

-1 265
30 768

-1 050
5 168

Not
2

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

12

Belopp i tkr

35

2017-12-31

2016-12-31

5 568
5 568

3 250
3 250

14, 15
16

30 427
2 642

49 282
2 383

17

33 069

104
51 769

18
7
19

100
18 521
11 794
11 770
253
42 438
81 075

100
-1 133
5 053
214
4 234
59 253

470
1 582
2 052

470
1 056
1 526

24 880
463
59
10 211
35 613

19 700
500
179
4 790
25 169

15 100

15 055

21 061
21 061
73 826
154 901

19 321
19 321
61 071
120 324

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

13

20
21
22

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING

RAPPORT

Balansräkning - moderföretaget

Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

Belopp i tkr

Not

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

etaget

2016-12-31
2017-12-31

23

Bundet eget kapital

Andelskapital
Reservfond

4 884
10 382
15 266

4 807
10 123
14 930

72 527
30 768
103 295
118 561

67 618
5 168
72 786
87 716

1 644
3 653
5 297

394
1 676
2 070

11 433
11 433

11 558
11 558

125
8 625
2 620
8 240
19 610
154 901

125
5 703
4 133
9 019
18 980
120 324

Fritt eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
Periodiseringsfonder
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till intresseföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Andelskapital

Reserv-fond

Bal.res.
inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

4 807

10 124

72 785
30 768

87 716
30 768

–

77

Ingående balans
Årets resultat
Förändringar direkt mot eget kapital
Förändring av andelskapital
Summa

77
77

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond
Summa

–

259
259

-259
-259

–

4 884

10 383

103 294

118 561

Vid årets utgång

2016-12-31

Bundet eget kapital
Reserv-fond

Bal.res.
inkl årets
resultat

Summa eget
kapital

4 700

9 710

68 031
5 168

82 441
5 168

107

–

–

107

–

414
414

-414
-414

–

4 807

10 124

72 785

87 716

Ingående balans
Årets resultat
Förändringar direkt mot eget kapital
Förändring av
andelskapital
Summa
Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond
Summa
Vid årets utgång

Fritt eget kapital

Andelskapital

107
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr

2017

2016

35 261
-16 259
19 002
-1 305

8 288
-1 527
6 761
–

17 697

6 761

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-526
-28 965
630
-11 164

-176
-4 205
3 288
5 668

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 521
17 518
12 997

-6 402
5 686
-35
86
-665

77
-125
-48

107
-4 986
-4 879

1 785
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början *
34 376
36 161
Likvida medel vid årets slut *
* Som likvida medel räknas medel i handkassa och på bankkonto som är direkt åtkomligt för bolaget

124
34 252
34 376

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Förändring av andelskapital
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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noter

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.

Noter

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.

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”.

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 leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
HSB Värmlands leasingavtal har alla klassificerats som operationella leasingavtal.

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. Nyttjandeperiod är beräknad till 5 år.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.

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.

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.

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.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 12 (Finansiella instrument värderade
enligt 4 kap. 14 a–14 e §§ årsredovisningslagen) i BFNAR 2012:1.

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
Inventarier, verktyg och installationer

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.
Nyttjandeperiod
10-120 år
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
- Stomkompletteringar, innerväggar mm
- Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm
- Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm
- Inre ytskikt, maskinell utrustning mm
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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.

100-120 år
20-50 år
20-40 år
20-50 år
10-20 år

41
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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
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 nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas
varje balansdag.
I 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.
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Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som 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.
Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags 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 tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. 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 överrespektive 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 kapitalandelsfonden.
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.
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Not 4

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Sverige
Totalt i moderföretaget

2016

varav
män

93
93

68%
68%

91
91

68%
68%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare

Moderföretaget
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

2017-12-31

2016-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

25%
50%

25%
50%

Nettoomsättning per rörelsegren
2017

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Förvaltningsverksamhet
Byggverksamhet
Egna Fastigheter
Medlemsverksamhet

Moderföretaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Förvaltningsverksamhet
Byggverksamhet
Egna Fastigheter
Medlemsverksamhet

Moderföretaget
Realisationsvinster
Övrigt

varav
män

Moderföretaget

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.

Koncernen
Realisationsvinster
Övrigt

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer
2017

Skatt
I moderföretaget särredovisas inte uppskjuten skatt som är hänförlig till obeskattade reserver.

Not 3
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Medelantalet anställda

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.

Not 2
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2016

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2017

2016

Löner och
ersättningar

96 237
2 714
3 818
102 769

95 207
3 178
3 823
102 208

2017

2016

96 237
2 714
3 818
102 769

95 207
3 178
3 823
102 208

Moderföretaget

38 710

(varav pensionskostnad)

Dotterföretag

1)

–

Löner och
ersättningar

14 403

35 515

Sociala
kostnader

13 136

(1 308)

–

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

Sociala
kostnader

1)

–

–

(–)

38 710

14 403

(varav pensionskostnad)

2)

(1 297)
(–)

35 515

13 136

(1 308)

2)

(1 297)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 693 tkr (f.å. 574) företagets VD och styrelse.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 693 tkr (f.å. 574) företagets VD och styrelse.

Övriga rörelseintäkter
2017

2016

29
919
948

7 305
1 134
8 439

29
919
948

7 305
1 134
8 439

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2017

2016

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Moderföretaget

1 359

37 351

1 325

34 190

(varav tantiem o.d.)

(–)
(1 359)

Koncernen totalt
(varav tantiem o.d.)

(–)

(–)

37 351

1 325
(–)

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

34 190
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Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Koncern
KPMG revision
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Andra uppdrag
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag

Årsredovisning HSB Värmland 2017

Not 6
2017

2016

84
10

79
13

9

9
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Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år
Mellan ett och fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

2017-12-31

2016-12-31

1 025
583
1 608

1 296
2 335
3 631

2017
2 533

2016
2 021

2017-12-31

2016-12-31

1 025
583
1 608

1 296
2 335
3 631

2017
2 533

2016
2 021

2017

2016

18 471
18 471

-

18 521
18 521

-

2017

2016

12 926
12 926

37
-1 633
-1 280

12 926
12 926

37
-1 633
-1 280

2017

2016

318
6 718
7 036

316
-

318
6 718
7 036

316
-

Moderföretaget
Moderföretag
KPMG revision
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Andra uppdrag

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

84
-

77
13

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

Övriga revisorer
Andra uppdrag

9

9
Not 7

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

Inom ett år
Mellan ett och fem år

Koncernen
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Moderföretaget
Anteciperad utdelning HSB CV Utv AB

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
2017

Koncernen
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Byggnader och mark
Immateriella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor
Fastighetsskostnader
Moderföretaget
Byggnader och mark
Immateriella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor
Fastighetskostnader

Resultat från andelar i koncernföretag

2016

857
735
1 033
2 625

1 532
910
2 442

1 766
859
2 625
–

908
1 534
2 442
–

857
735
1 033
2 625

1 532
910
2 442

1 766
859
2 625

908
1 534
2 442

Not 8

Resultat från andelar i intresseföretag

Koncernen
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Resultatandel från HB
Moderföretaget
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Resultatandel från HB

Not 9

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

Koncernen
Utdelning
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
Moderföretaget
Utdelning
Realisationsresultat vid avyttring av andelar
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Not 10

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Övrigt
Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag
Ränteintäkter, övriga
Övrigt

Not 11

Moderföretaget
Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga

2016

428
428

508
508

428
428

508
508

2017

2016

-82
-82

-182
-182

-82
-82

-182
-182

Skatt på årets resultat

Koncernen
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt

Moderföretaget
Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skatt
Not 13

Not 14
2017
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Byggnader och mark
2017-12-31

2016-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

62 217
170
-23 511
38 876

60 361
1 990
-134
62 217

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

-12 935
7 072
-857
-6 720

-11 403
-1 532
-12 935

30 427

49 282

2017-12-31

2016-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

62 217
170
-23 511
38 876

60 361
1 990
-134
62 217

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

-12 935
7 072
-857
-6 720

-11 403
-1 532
-12 935

30 427

49 282

2017-12-31

2016-12-31

3 391
-1 730
1 661

3 391
3 391

3 391
-1 730
1 661

3 391
3 391

Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen
Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga

Not 12
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2017

2016

-1 305
-671
-1 976

-1 107
-398
-1 505

2017

2016

-1 305
39
-1 265

-1 107
57
-1 050

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Investeringar i nytt IT-system, driftsättning 2017
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Investeringar i nytt IT-system, driftsättning 2017
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2017-12-31

2016-12-31

3 250
3 053
6 303

3 250
3 250

-735
-735

-

5 568

3 250

2017-12-31

2016-12-31

3 250
3 053
6 303

–
3 250
3 250

-735
-735

-

5 568

3 250

Redovisat värde vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut
Varav mark
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avyttringar
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Årets avyttringar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 15

Not 17

Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter
2017-12-31

2016-12-31

Koncernen
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början
Vid årets slut

92 000
54 000

85 800
92 000

Moderföretaget
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början
Vid årets slut

92 000
54 000

85 800
92 000

En intern bedömd marknadsvärdering av fastigheterna har gjorts 2017-12-31. I kalkylerna genomförs en nuvärdesberäkning
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.
Not 16

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2017-12-31

2016-12-31

11 836
1 299
-11
13 124

34 581
1 132
-23 877
11 836
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Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar
2017-12-31

2016-12-31

Koncernen
Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

104
-104
-

1 124
-1 124
104
104

Moderföretaget
Vid årets början
Omklassificeringar
Investeringar
Redovisat värde vid årets slut

104
-104
-

1 124
-1 124
104
104

2017-12-31

2016-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

-

-

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

100
100

100
100

Not 18

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
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Andelar i koncernföretag

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
-9 453
4
-1 033
-10 482

-32 376
23 833
-910
-9 453

2 642

2 383

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

Antal
andelar

Andel
i % i)

Redovisat
värde

Redovisat
värde

1 000
500

100,0
100,0

100
–
100

100
50
150

2017-12-31

2016-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Aktieägartillskott
Avyttring/Återbetalning av andel
Årets andel i intresseföretags resultat
Vid årets slut

384
12 927
13 311

2 032
35
-50
-1 633
384

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-1 517
-1 517
11 794

-1 517
-1 517
-1 133

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Aktieägartillskott
Avyttring/Återbetalning av andel
Årets andel av HB resultat
Vid årets slut

384
12 927
13 311

2 032
35
-50
-1 633
384

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

-1 517
-1 517
11 794

-1 517
-1 517
-1 133

Dotterföretag / Org nr / Säte
Hsb Cv Utveckling AB, 556752-0142, Karlstad
Karlstad Höken 7 AB, 559087-4326, Karlstad (sålt 2017)

Not 19
11 836
1 299
-11
13 124

34 581
1 209
-23 954
11 836

-9 453
4
-1 033
-10 482

-32 376
23 833
-910
-9 453

2 642

2 383

Andelar i intresseföretag
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Not 22

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag

53

Andra långfristiga fordringar

2017-12-31
Intresseföretag
/ org nr, säte

Justerat EK
/ Årets resultat

Direkt ägda
Hagapaddan Utveckling AB
556764-2953
HSB Produktion i Värmland HB
969748-9103

Andelar
/ antal
i % i)

Kapitalandelens värde
i koncernen

Redov värde
hos moderföretaget

4 116

50,0

84

84

23 418

50,0

11 709

11 709

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag
2016-12-31
Intresseföretag
/ org nr, säte

Justerat EK
/ Årets resultat

Direkt ägda
Hagapaddan Utveckling AB
556764-2953
HSB Produktion i Värmland HB
969748-9103

Andelar
/ antal
i % i)

Kapitalandelens värde
i koncernen

Redov värde
hos moderföretaget

4 116

50,0

84

84

-2 434

50,0

-1 217

-1 217

Andra långfristiga värdepappersinnehav
2017-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar
Vid årets slut

2016-12-31

1 112
-116
996

1 190
-78
1 112

-1 112
116
-996
-

-1 190
78
-1 112
-

1 112
–
-116
996

1 190
–
-78
1 112

-1 112
116
-996
-

-1 190
78
-1 112
-

2016-12-31
Not 23

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Vid årets slut

5 053
9 222
-2 505
11 770

5 053
5 053

Redovisat värde vid årets slut

11 770

5 053

5 053
9 222
-2 505
–

5 053
–

Vid årets slut

11 770

5 053

Redovisat värde vid årets slut

11 770

5 053

Disposition

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 103 295 025,37 disponeras enligt följande:
Till reservfond avsätts
Balanseras i ny räkning
Summa
Not 24

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Omklassificeringar

Not 21

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Reglerade fordringar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Reglerade fordringar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
Not 20

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar
Vid årets slut

2017-12-31

1 539 000,00
101 756 025,37
103 295 025,37

Långfristiga skulder

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

2017-12-31

2016-12-31

11 433

11 558

-

-

11 433
-

11 558
-

-

-

Uppskjuten skattefordran

Redovisad uppskjuten skatt är hänförlig till temporära skillnader mellan bokfört värde och skattemässigt värde
för byggnader.

Moderföretaget
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
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Not 25

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2017-12-31

Koncernen
Ställda säkerheter
Koncernen
Fastighetsinteckningar

2016-12-31

21 840
21 840

41 840
41 840

Inga

Inga

Summa ställda säkerheter

21 840

41 840

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för koncern och intressebolag
Borgensförbindelse HSB BRF Lillängshamnen nr 1
Fastigo ansvarsbelopp
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB
Summa eventualförpliktelser

712
9 582
10 294

5 425
113 770
659
54 910
174 764

Övriga ställda panter och säkerheter

Moderföretaget
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar

21 840
21 840

41 840
41 840

Inga

Inga

Summa ställda säkerheter

21 840

41 840

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för koncern och intressebolag
Borgensförbindelse HSB BRF Lillängshamnen nr 1
Fastigo ansvarsbelopp
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB
Summa eventualförpliktelser

712
9 582
10 294

5 425
113 770
659
54 910
174 764

Övriga ställda panter och säkerheter
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Not 28

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal:
Balansomslutning:
Avkastning på
totalt kapital:
Avkastning på
eget kapital:

Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar

Soliditet:

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

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Balansomslutningen
Årets resultat före skatt / Genomsnittligt eget kapital

Karlstad
Karlstad 2018-03-28
2018-03-

Tore Olsson

Ulf Bemler

Ordförande

Lennart Steen

Jessika Lundgren

Ulf Ljungdahl

Per-Åke Fredricksson

Sven-Åke Mellgren

Annette Björkman
Verkställande direktör

Not 26
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Arbetet med detaljplan för vår mark på v-Tye, Hammarö Kommun, har varit på sparlåga under andra halvan av 2017 pga
att vi inväntat att närliggande detaljplan skulle vinna laga kraft. Detta har nu skett, vilket ger en indikation på möjlig
utformning av detaljplanen för HSB´s mark och därför har arbetet nu återupptagits.

Unionen-representant

I Karlstad kommun pågår arbetet med detaljplaner för Haga Entré respektive Jakobsberg, där HSB kommer att
ha byggrätter.

Min/Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-

Carina Carlsson

Implementation av nya dataskyddsförordningen genomförs i ett samarbete som är gemensamt för HSB-föreningarna i
Värmland.
Det är fortsatt stort intresse både för våra energitjänster och förvaltartjänster. Vi rekryterar därför både
energikonsulter och förvaltare under våren 2018.
Not 27
Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen
Vid nyproduktion sker det i samarbete med HSB produktion i Värmland HB, HSB Produktion i Värmland HB ägs till
50% av HSB Värmland Ek för och till 50% av HSB Produktion AB. Vinster och förluster i handelsbolaget fördelas lika
efter avslutade projekt.
Inköp och försäljning inom koncernen
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 (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.

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 773200-327

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för HSB Värmland ek. för. för år 2017.
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning
ingår på sidorna 27-55 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen 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 auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 1-26. Det är styrelsen och verkställande
direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och

koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av föreningens och koncernens förmåga 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 Standards 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 felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 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, förfalskning, 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 verkställande 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 koncernredovisningen. 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 verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra
att en förening och en koncern inte längre kan fortsätta
verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen,
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strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra
ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 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 iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande 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 årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen 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 koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för HSB Värmland
ek. för. för år 2017 samt av förslaget till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen 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 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispo-
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sitioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till
de krav som föreningens och koncernens verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av moderföreningens och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att
föreningens organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de 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 kunna 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 ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen eller att ett förslag till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen
om ekonomiska föreningar.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 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 räkenskaperna. 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 ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
lagen om ekonomiska föreningar.

Karlstad 2018-04-05
Peter Rosengren

Roland Stridh

Auktoriserad revisor

Den föreningsvalde revisorn

KPMG
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HSB Värmland, Lantvärnsgatan 12, Box 141, 651 04 Karlstad
Telefon växel 054-19 84 00, info@varmland.hsb.se
www.hsb.se/varmland

