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VD har orDet

eTT År För sPeTskomPeTens oCH
samverkan
Samma tanke dyker upp varje år när det är dags för årsredovisning- hur kan ett år gå så fort? Samtidigt, 
när jag blickar tillbaka, är det mycket som har hänt. Att beskriva ett helt år är ogörligt, men det finns 
ändå händelser och förändringar som, mer än andra, karaktäriserar året som gått.

annette Björkman, vd HsB värmland

För att utveckla verksam-
heten har behovet av 

samverkan med andra 
blivit allt mer tyd-
ligt. Vi behöver vi 
hjälpas åt inom 
HSB för att vara 
relevanta både 
som medlemsor-

ganisation och som 
tjänsteleverantör. 

Det gäller såväl på den 
nationella, regionala och 

lokala nivån.

HSB Nationellt har en viktig uppgift att bedriva påver-
kan och kunskapsspridning till beslutsfattare för att 
olika regelverk ska anpassas till bostadsrättsföreningens 
förutsättningar.  Påverkansarbetet behöver samordnas
 nationellt för att få genomslag oavsett om det gäller 
villkor för solel, momsregler för IMD eller en bo-
stadspolitik för att unga ska kunna investera i en egen 
bostad.

Som HSB-förening behöver vi samarbeta med andra 
region föreningar. Bl.a. genom att dela erfarenheter, ge-
nomföra gemensam utveckling, dela på vissa resurser och 
använda varandras kompetenser. Alla kan inte vara bäst 
på allt. Särskilt inte om det handlar om spetskompetens. 
En av de spetskompetenser som HSB Värmland bidrar 
med är energieffektivisering. Här har vi en organisation 
med såväl bredd som djup. Genom samverkan med andra 
regioner har vi kunnat växa i volym och därmed erbjuda 
våra medarbetare intressanta arbetsuppgifter. Det inne-
bär en stor fördel för våra medlemmar och kunder här i 
Värmland. 

Tack vare samarbetet nationellt kan vi locka till oss och 
behålla kompetens i Värmland och därmed ha en fantastisk 
resurs här lokalt. Detta har många Brf i Värmland också in-
sett och använder sig av den kompetensen för att förbättra 
sin ekonomi och minska boendets klimatpåverkan.
En bekräftelse på detta är att vi fick Karlstads kommuns 
klimatpris 2018. Priset delas ut för att uppmärksamma 
innovativa lösningar som minskar klimatpåverkan. HSB 
Värmland får priset för att ha tagit initiativet till ett ener-
giavtal som både har lett till stora energieffektiviseringar 
och sänkta energikostnader för medlemmararna.

Sedan länge har vi, inom en rad områden, haft ett bra 
samarbete med vår närmaste granne, HSB Kristinehamn. 
Under 2018 har samarbetet fördjupats och vi delar nu 
bl.a. på resurser inom Medlemsverksamheten. Våra styrel-
ser har dessutom genomfört gemensam planering med 
sikte mot ytterligare samarbete framöver.
Runt hörnet ser vi hur digitaliseringen förändrar de krav 
som ställs på oss. Det kommer att bli utmanande och en 
nationell och regional samordning är nödvändig. För-
ändringstakten idag kan av många upplevas som hög, 
men vi kan vara ganska säkra på att det i framtiden aldrig 
kommer att gå så långsamt som nu!
Avslutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till alla kunder, 
medlemmar, förtroendevalda, samarbetspartners och 
medarbetare för ett gott samarbete under 2018!
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Det hÄr Är hSB

vi är kooPeraTionen För 
FramTidens Boende
HSB Värmland är en del av Sveriges största bostadskooperation. Vi är en ekonomisk förening och de som
är medlemmar hos oss är delägare och har rätt att påverka verksamheten. Vi erbjuder förvaltnings-
tjänster 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, Hållbar-
het, 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 före-
ningen och HSB Riksförbund. Din bostadsrättsförening
är med och påverkar din regionala HSB-förening. Och
din regionala HSB-förening är med och påverkar HSBs
riksförbund.
HSB har totalt ca. 605 000 medlemmar, HSB Värmland
ca. 9 700. Den som är bostadsrättshavare är medlem i
någon av landets ca. 3 900 bostadsrättsföreningar, (HSB 

Värmland 106 föreningar). Bosparare, bostadsrättshavare
och bostadsrättsföreningar är medlemmar i någon av 
landets 27 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. Slut-
ligen kallas de representanter som den regionala HSB- 
föreningen utsett till HSB Riksförbunds stämma.

våra kunder och tjänster
HSB bostadsrättsföreningar, privata bostadsrättsförening-
ar, kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare
anlitar oss för många olika fastighetstjänster av ekono-
misk, administrativ och teknisk karaktär. Det innebär att
vi sköter avisering av månadsavgifter, löpande bokföring,
upprättar förslag till budget och årsredovisning, sköter
fastigheternas tekniska funktioner och förbrukning av
energi samt håller rent och snyggt. Vi utbildar bostads-
rättsföreningarnas styrelser i bl a juridik, ekonomi, miljö
och tekniska förvaltningsfrågor. Vi lämnar juridisk och
ekonomisk rådgivning samt biträder med byggledare vid

om-, till- och nybyggnationer. Vi strävar också efter att
vara en aktiv part i samhället genom miljöhänsyn i förvalt-
ning och vid nyproduktion för att skapa hållbarhet. HSB
erbjuder inte bara ett boende utan även en fysisk, ekono-
misk och social trygghet.
Vi på HSB påverkar och är med och tar samhällsansvar.
Med ambitionen att påverka politiker och beslutsfattare
satsar vi stor energi på att vi ska öka byggandet, förbättra
möjligheterna att bospara, minska bostädernas klimatpå-
verkan och utveckla framtidens boende.

gemensamma sTyrdokumenT
För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det
ger att verka under samma varumärke, finns tre gemen-
samma styrdokument inom HSB:
– HSBs kompass – vägen mot det goda boendet
– HSBs kod för föreningsstyrning
– HSBs varumärkesriktlinjer
Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna,
våra kärnvärderingar ETHOS och fungerar som ett verk-
tyg för lärande, utveckling och föreningsstyrning inom
HSB.

HsBs kompass – vägen mot det goda boendet
Kompassen innehåller vision, uppdrag och strategier med
övergripande nyckeltal som underlättar för HSB-förening-
arna att samverka och lära av varandras goda exempel.
 
HsBs kod för föreningsstyrning
Koden innehåller bland annat stöd till styrelse och valbe-
redning samt medlemmars rätt till insyn och inflytande.
Syftet med HSBs kod för föreningsstyrning är att den ska
utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och
genomlyst organisation där varje medlem som så önskar
ska ha insyn i verksamheten och möjlighet att påverka.
Koden ska också bidra till att HSB styrs på ett för medlem-
marna så effektivt sätt som möjligt.

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

digiTalisering Har FörT HsB
närmare kunderna
2018 har handlat om digitalisering och mer avancerad rådgivning än tidigare. Maud Nirhammar, 
ekonomichef  och chef  för administrativ förvaltning, ser att digitaliseringen av tjänster gör att 
ekonomerna kommer ännu närmre kunden. 

Under 2017 började HSB arbeta för att bygga upp nya 
digitala tjänster gemensamt för hela 

HSB Sverige. 2018 har handlat om 
att fylla affärssystemet med in-
formation för att HSB portalen 
ska nå sin fulla potential. 
– Under året som gått har 
vi inte utvecklat fler tjänster 

utan fyllt HSB-portalen med 
information. Det har varit en stor 

förändring för både våra medlem-

mar och medarbetare. Sammantaget tycker jag att det har 
varit positivt för alla, berättar Maud. 
Hon menar att digitaliseringen av verksamheten har fört 
HSB Värmlands ekonomer närmre kunden genom att 
vara mer proaktiva. 
– Systemet gör ekonomin mer transparent. Styrelsele-
damötena kan klicka sig runt och enkelt se alla siffror. 
Det är enkelt att ställa rätt frågor med ett öppet system. 
Våra ekonomer byter därför inriktning och får en mer 
rådgivande roll när det kommer till de viktiga beslut som 
bostadsrättföreningen ska ta, säger Maud. 

har BehöVt anStÄlla
Under det gångna året har Maud 

och hennes personal arbetat täta-
re tillsammans med förvaltarna 
på HSB. Det utökade samarbetet 
har lett till ett mer utvecklat arbe-
te för ekonomerna. 

lite ovant, menar Maud. 

maud nirhammar

Catrin Jerenius, nyanställd 

Brf ekonom 2018

ellinor svensson, nyanställd 

Brf ekonom 2018

– Vi är mer delaktiga i hela 
kedjan och därför anställde vi 

två nya under året för att möta 
behovet, berättar Maud. 

Digitaliseringen bidrar till för-
bättring för alla. Styrelser behöver ha 

handledning och beslutsstöd, det 
kan HSB Värmlands ekonomer 

ge. 
– Automatiseringen av tjänster 
förändrar vårt arbete. Jag ser 
ett behov att ha fler assistenter 

i framtiden som hjälper till 
med de icke analyserande eko-

nomifrågorna. Det är positivt men 

anVÄnDarVÄnliga tjÄnSter
Överlåtelser, redovisningar, avier och attesteringar av 
fakturor har digitaliserats för att hjälpa föreningarna och 
styrelserna till en enklare vardag. 
– Responsen på de digitala tjänsterna är bra! Medlemmar-
na gillar att allt sker i ett och samma system, säger Maud.  
Överlåtelsewebben erbjöds för första gången under 2017. 
Mäklare och styrelser kan följa lägenhetsöverlåtelsen i 
realtid. 

– Vi har sett en ökad förfrågning av tjänsten under året 
både från styrelser och mäklare. Allt fler använder den. 
Det nya gränssnittet har fungerat bra och överlåtelsen blir 
mycket enklare för alla parter, berättar Maud. 

ökaD Delaktighet i BoStaDSrÄttSföreningarna
Det ska vara enkelt att vara delaktig. Engagemang kom-
mer ofta när det är enkelt att hitta information och ta del 
av den. 
– Nu kan styrelseledamöter komma åt alla styrelsedoku-
ment när som helst på dygnet, i mobilen eller i datorn. 
Vi märker att tillgängligheten skapar mer nyfikenhet och 
frågor, berättar Maud. 
Maud tror även att den nya portalen gör att fler unga 
personer vill engagera sig i styrelsearbete. 
– Jag upplever att digitaliseringen hjälper yngre personer 
att ta klivet in att bli delaktiga i styrelser. Det är vår upp-
gift att förenkla styrelsearbetet för att fler ska vilja vara 
med och påverka, säger Maud. 

UtVecklar tillSammanS
Alla HSB regioner samarbetar nu i samma bakomlig-
gande system. Utvecklingen och automatiseringen sker 
snabbare. 
– Alla ekonomer i HSB jobbar med samma saker. När vi 
samverkar har vi möjlighet att utveckla spetskompetenser 
och dra nytta av varandra. Detta skapar en bättre produkt 
för medlemmarna, berättar Maud. 
Den gemensamma HSB-portalen har skapat fördelar för 
de mindre HSB-föreningarna i landet. HSB har länge 
kommunicerat digitalt men den gemensamma digitalise-
ringen har tagit utvecklingen framåt. 
– Tidigare har föreningarna själva utvecklat och kommu-
nicerat på olika sätt. Nu jobbar vi tillsammans för en att 
erbjuda en bättre tjänst, säger Maud.  

nya möjligheter i framtiDen
Maud har många tankar om framtiden och vilka tjänster 
som kommer att digitaliseras här näst. 
– Vi tror att bostadsrättsföreningarna snart har möjlighet 
att hantera lediga och upptagna parkeringsplatser digitalt. 
Det ska bli enklare för styrelsen att hantera turlistan liksom 
när det blir lediga platser i föreningen, avslutar Maud. 
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förValtare

FörBäTTraT sTyrelsearBeTe
med FörvalTare
HSB Värmlands förvaltartjänst är uppskattad och skapar trygghet. Bostadsrättsföreningarna börjar mer 
och mer förstår värdet av att ha en professionell förvaltare i styrelsen. Per Wikstrand, Chef  för teknisk 
förvaltning och Marie Källback har under året fokuserat på att få fler att välja förvaltaravtal. 

– Vi ser att efterfrågan på förvaltartjänster ökar. Våra 
förvaltare fungerar som beslutsstöd, skapar riktlinjer och 

svarar på frågor, berättar Per Wik-
strand. 

Under 2018 har han sett till att 
HSB Värmland har rätt kom-
petens för att driva förvaltarav-
delningen framåt. Det har 
inneburit både kompetensut-

bildning, fler anställda och en 
tydlig säljinriktning. 

– Förvaltaravtalet bygger på att 
kunden får en kontinuitet och 
därmed trygghet. Det blir 
ordning och reda helt enkelt. 
Det är viktigt att vi besitter rätt 
kompetens för att hjälpa bo-

stadsrättsföreningarna, berättar 
Maria Källback, avdelningschef 

fastighetsutveckling.

Förvaltare anton Pettersson

jobbar med underhålls-

plan online

Per Wikstrand

marie källback

förValtaren tar helhetSanSVar
Marie Källbäck har arbetat för att förvaltare, ekonomer 
och styrelser ska arbeta tätare ihop med syfte att skapa 
bättre resultat.  
– I nya Mitt HSB, som ska lanseras under 2019, kan förval-
taren få en helhetsbild av underhåll, ekonomi, upphand-
lingar och beställningar. Styrelsen kan när som helst följa 
arbetet där förvaltaren tar helhetsansvaret, berättar Marie. 
Förvaltarens roll är att se till långsiktiga lösningar som 
gynnar hela föreningen. 

– Det är vanligt att vardagen bara rullar på för bostads-
rättsföreningar. Saker blir inte ett problem förrän olyckan 
inträffar. Våra förvaltare ser till att vardagen fungerar och 
löser problem innan de inträffar, säger Marie. 

enklare att rekrytera till StyrelSer
Många bostadsrättsföreningar står utan en förvaltare. 
Marie Källbäck vill belysa hur viktigt det är för styrelse-
medlemmar att känna sig trygga i sitt arbete. 
– Det är enklare för en styrelse att rekrytera medlemmar 
när det finns en förvaltare som har ett övergripande 
ansvar för ekonomin och underhållsplanen. Styrelsen får 
hjälp i form av beslutsstöd men även att sköta verksam-
heten under semester och helgdagar, berättar Marie. 
Med förvaltaravtalet behöver inte bostadsrättsförening-
en agera arbetsgivare åt en eventuell anställd förvaltare, 
vilket är ännu en klar fördel med avtalet.

ny lanSering 
Underhållsplan online lanserades 
under 2018. Digitaliseringen har 
gjort det enklare för både kun-
der och medarbetare på HSB. 
Tillsammans kan alla få insikt, 
oavsett tid på dygnet. Den spar 
tid för alla parter. 
– Jag upplever att samarbetet 
mellan föreningar och HSB fung-
erar bättre nu. Digitaliseringen gör 
arbetet mer transparent och bland 
kan det vara det som behövs 
för att driva frågor vidare. Jag 
är riktigt nöjd med resultatet 
av underhållsplanen online, 
säger Per Wikstrand. 
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faStighetSSerVice

värmlands BäsTa FasTigHeTs-
serviCe
God service och tydliga, snabba ledtider har gett nöjda kunder som köper fler tjänster. Aldrig förr har 
HSB Värmlands fastighetsservice tagit emot så mycket beställningar på arbeten utanför avtal som under 
2018.

En tydlig förändring i organisationen under 2017 har 
under 2018 visat tydliga resultat. Arbetet har förändrats 
och medarbetarna arbetar med specifika uppgifter där de 
är experter. 
– Det är så roligt att vår satsning har gett goda resultat. 
Våra kunder upplever att vår personal har rätt kompetens 
och ett trevligt bemötande, berättar Niclas Björkman, 
avdelningschef fastighetsservice.
Innan omorganisationen arbetade personalen ensam i ett 
område med alla uppdrag som föreningen beställde. Det 
var svårt att effektivisera och erbjuda kunderna rätt kom-
petens för rätt arbetsuppgift. För att utveckla och förbätt-
ra satsade verksamheten på ett nytt arbetsflöde med en ny 
fördelning av arbetsuppgifter.
– Nu har vi personal som exempelvis endast klipper gräs 
eller städar. Det gör arbetet väl utfört och personalen är 
duktiga på sina uppgifter. Vi började arbeta utifrån tydli-
ga arbetsflöden för att effektivisera arbetet. Det bidrar till 
att kunderna får arbetet utfört i tid, berättar Niclas.  
Detta har inneburit slutet på några motiga år och nu har 
HSB den bästa fastighetsservicen i hela Värmland. 

nyrekryteringar
Genomförandet av det nya arbetsflödet 2017 krävde en 
viss nyrekrytering för att möta det nya behovet av special-
kompetens. Den allmänna nöjdheten och efterfrågan hos 
kunderna ökade succesivt. 
– Vi anställde ny arbetskraft för att göra förändringen i 

organisationen. Kundansvariga fastighets-
skötare leder nu arbetet i geografiska 

områden. De ser till att arbetsupp-
gifterna utförs med hjälp av rätt 
kompetens. Deras ansvar är också 
att hålla en god och proaktiv 
kontakt med kunderna. Orga-

nisationsförändringen har också 
lett till förenklingar i ledningen av 

arbetet, berättar Niclas.

– Att klippa gräs, rensa rabatter, vårstäda eller ploga 
snö hör till säsongsarbeten som vi återkommande tar in 
arbetskraft för. Det gör att den fastanställda personalen 
kan koncentrera sig på sin expertis och den långsiktiga 
relationen till kunden, avslutar Nicklas.

niclas Björkman, avdelningschef 

Fastighetsservice 

Flödeseffektiviseringen gjorde även att HSB Värmland 
utförde fler arbetsuppgifter under perioden med samma 
antal medarbetare.  
– Arbetet gick snabbare. Det låter som en dröm – det är 
det också, säger Niclas.

SÄSongSanStÄllningar
En stor del av framgången hänger ihop med att HSB tar 
in säsongspersonal och kostnaderna hålls nere. 
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trÄDgårD & mark

ökad eFTerFrÅgan PÅ HÅllBara 
uTomHusmilJöer
Efterfrågan på trädgårds- och markarbeten i bostadsrättsföreningar har ökat markant under 2018. Och 
utomhusmiljön handlar inte bara om utseende, det får människor att må bättre, ökar tryggheten och kan 
höja värdet på bostäderna.

Bostadsrättsföreningar har förstått vikten av att arbeta 
med gestaltning av utomhusmiljön och resultaten talar 
sitt tydliga språk – värdet på bostadsrätter ökar markant 
när en trädgård är välskött. Anna Olsson, trädgårdsarki-
tekt, har under året sett en tydlig ökning av förfrågningar 
och utförda arbeten. 
– En gestaltningsplan kan bland annat handla om att 
skapa trivsel och social trygghet. Utomhusmiljön kan 
förändras med hjälp av växter, materialval och belysning. 
I ett gestaltningsförslag kikar vi på förutsättningarna som 

Marcus är en efterlängtad resurs med spetskompetens. 
Tillsammans har de under året tagit ett större kliv för 
att skapa och genomföra idéer. Att rita om en trädgård 
börjar alltid med att de tillsammans ser platsens styrkor 
och svagheter. 
Arbetet tillsammans med Marcus ger våra kunder väldigt 
mycket. Styrelserna får inte bara expertishjälp med själva 
planen utan även avlastning i form av projektledning och 
färdigställandet av arbetet, berättar Anna. 

ekoSyStemtjÄnSter
Allt det vi människor får gratis från naturen kallas eko-
systemtjänster, vissa mer synliga än andra. Att spara och 
återanvända dagvatten spås bli viktigt i framtiden. Klima-
tanpassningar i samhället står allt högre på agendan, det 
har Anna märkt av under året. 
– Vi vill skapa ett hållbart klimat och därför föreslår vi alltid 
ombyggnationer som är klimatsmarta. Jag tror att genuint 
engagemang föder mer engagemang. Resultatet av våra 
tjänster blir inte bara en välskött och snygg trädgård, det 
blir också en trygg framtid, säger Anna. 
Anna driver också frågan om att utveckla tjänster som till 
exempel dagvatten och sommarvatten. Hon tror också att 
våra val av utomhusväxter kommer att förändras. Värm-
lands klimatzon kommer att kräva nya vägar för trädgårds-
arbete och framtidens gestaltningsplaner. 
– Det är viktigt att vi inte jobbar på enligt en standard 
utan utvecklas för att möta och hjälpa både bostadsrätts-
föreningarna och klimatet. Jag tycker vi ligger i framkant 
och har ett tydligt hållbarhetstänk, säger Anna. 

inDiViDUell SkötSelplan
HSB Värmland har gått ifrån det traditionella sättet att 
tänka runt en skötselplan. I många fall behövs en indivi-
duell plan där hållbarheten är huvudsyftet. 
– Vi tycker att det är bättre och justare att utgå från vad 
som faktiskt växer på platsen. En hållbar skötselplan 
handlar om att se till olikheter. Olika växter, buskar och 
träd behöver olika skötsel. Sköter vi om dem på rätt sätt 
överlever trädgården längre och personerna som vistas 
där trivs bättre, avslutar Anna. 

sen leder till ett förslag som fyller 
kundens behov. Tjänsten har 
under 2018 fått ett uppsving och 
har varit mycket uppskattad, 
berättar Anna. 
På HSB Värmland ansvarar 
Anna för skapandet av utomhus-
miljöer. Till sin hjälp har hon, från 
och med i år, Marcus Backman som 

anna olsson, 

Trädgårdsarkitekt
arbetar som trädgårdsmästare.
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energiSerVice

energiavTal sälJer sig sJälvT

HSB Värmlands energiavtal är så populära att de säljer sig via rykte. Per Wikstrand, Chef  för teknisk 
förvaltning, berättar om framgångssagan och energiavdelningen som mångdubblat  sin omsättning 
på 10 år. 

Kundbasen och efterfrågan på energiavtal som hjälper 
bostadsrättsföreningar att göra långsiktiga energibesparing-

ar har vuxit lavinartat under de senaste 
åren. 2018 är inget undantag. 

– Våra energiavtal är unika på 
marknaden och eftersom de är 
väldigt kundfokuserade förstår 
jag varför de säljer sig själva. Det 
finns bara positiva följder för våra 

kunder när man hoppar på tåget, 
berättar Per. 

erik stjärnborg

Per Wikstrand

När idén om energiavtal föddes tog HSB Värmland fram av-
talen tillsammans med kunder för att skapa den bästa möjliga 
tjänsten. Kunderna ville inte ha kortsiktiga åtgärder. De ville 
att HSB skulle ta helhetsansvar med långsiktiga lösningar. 
– Avtalen ska vara enkla, långsiktiga och gynnsamma för 
kunden. Avtalet ska aldrig kosta mer än den garanterade 
besparingen. Den morot vi har är att minska energikost-
naden mer än 10%. Gör vi det får vi hälften av den bespa-
ringen för det sista året på avtalet, säger Per.
Under 2018 gick många femårsavtal ut. 97% av dessa avtal 
förlängdes. Ett resultat som Per är otroligt nöjd över. 

gynnSamma SamarBeten 
öVer regiongrÄnSerna

Erik Stjärnborg är avdelnings-
chef för energi och har under 
de sista åren arbetat hårt med 
att sälja in energiavtalet, inte 

bara i Värmland utan även i 
andra regioner. Under 2018 har 

det skett en kraftig ökning i Stock-
holmsområdet där HSB Värmland 

och HSB norra Stockholm samarbetar. 
– Vi hade inte varit där vi är idag om inte Erik hade 
gjort en strålande insats de senaste åren. Vi har honom 

att tacka för mycket. Bland annat gör de nya stora regi-
onssamarbetena att vi kan erbjuda mer varierade arbets-
uppgifter åt energikonsulterna och både rekrytera och 
behålla dem, menar Per. 
Fler samarbeten är på väg in och Per hoppas att kunna 
skörda frukten av införsäljningsarbetet under 2019. 

åtta nya  fyra på VÄg in
Energiavdelningen har drabbats av växtvärk. Omsätt-
ningen stiger medan lönsamheten inte följer samma 
raka kurva uppåt, ett vanligt problem när man växer fort. 
Omkostnader för nyrekrytering och utbildning drar ner 
resultatet. 
Vi har anställt åtta nya medarbetare på energiavdelningen 
under året. Vi kommer att behöva anställa fyra till under 
2019. Största utmaningen är att rekrytera och behålla rätt 
kompetens. Gör vi det kommer vi att lyckas med våra högt 
ställda lönsamhetsmål, berättar Per. 
För att rekrytera och behålla personal behöver HSB 
Värmland vara en attraktiv arbetsplats och hänga med 
på marknaden. Det är viktigt att veta vilka metoder och 
tekniker som utvecklas. 
– Vi måste ligga i framkant. Vi utbildar vår personal in-
ternt, går på mässor och träffar leverantörer. Vi väljer all-
tid att använda välbeprövad teknik. Det svåraste är att veta 
när tekniken håller rätt standard. Personalen måste vara 
engagerad och vilja vara bäst på marknaden, säger Per. 
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HelHeTen vikTigasT med solCeller

Solceller

Erik Stjärnborg vill gärna få fler bostadsrättsföreningar att se helheten. Som avdelningschef  för HSB 
Värmlands Energiavdelning ser han att minskad energiförbrukning och driftkostnader inte endast byggs 
genom att installera solceller.

– Kanske är det inte solceller som är det första alternativet för 
att spara el och pengar även om det är ett klimatsmart val, säger 
Erik. 
Han menar att solceller kan vara en del, men inte alltid 

hela lösningen på bostadsrättsfören-
ingars energisparande åtgärder.

– Solceller är ett bra komplement 
till andra energikällor. Vi ga-
ranterar alltid att bostadsrätts-
föreningen får en professionell 
bedömning med den bästa och 

mest energi smarta lösningen för 
dem, säger Erik. 

Detta är ingen branschstan-

långSiktigt arBete
I framtiden kan det bli intressant för bostadsrättsföre-
ningar att sälja den solenergi som de inte gör av med själva. 
Den snabba utvecklingen kan göra att föreningar både 
tjänar pengar och hjälper klimatet. HSB Värmland hjälper 
inte bara bostadsrättsföreningar att installera solenergi. 
I en grundlig utredning tittar vi på lönsamhet, placering 
och dimensionering för att sedan fortsätta arbetet med 
rätt ansökningar och installationer. Vissa företag slutar 
här, det gör inte vi. Vi ser till att sköta driften och optime-
ra solcellerna också. Det tror vi är grunden i ett hållbart 
tänkande, avslutar Erik.

solceller kristinehamns energi monterade och driftsatta av 

HsB värmland. solceller Brf Fören karlstad levererade av HsB värmland.

erik stjärnborg dard när det kommer till företag 
som säljer solceller. HSB vill skapa 

långsiktiga, hållbara lösningar grundade på enga-
gemang och kompetens. 

efterfrågan på Solceller
2018 vittnar om att fler satsar på solcellsprojekt 
men att den utdragna regeringsbildningen spelade 
en stor roll och att en oklar framtid ligger framför 
oss. Regelverken kring bidrag och skatter är avgö-
rande för hur framfarten kommer att se ut under 
2019.
– Jag tror att bostadsrättsföreningarna vill satsa på 
solceller men det måste finnas stöd från regering-
en för att fler ska välja den vägen, menar Erik. 
För honom är det viktigt att HSB Värmland satsar 
på att följa med i solcellsutvecklingen. Han vill 
göra fler solcellsaffärer utifrån hela hållbarhets-
perspektivet. 
– Vi måste fortsätta att fortbilda vår personal och 
skapa samarbeten för att ligga i framkant när det 
kommer till solcellsmarkanden. Det är viktigt att 
vi har koll på vilka lagar och regler som gäller, det 
tillhör vårt helhetserbjudande. 
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HsB Prisades För siTT klimaTarBeTe

karlStaD kommUnS klimatpriS

Energieffektiviseringar och sänkta energikostnader för medlemmarna ledde till att HSB Värmland tog 
hem Karlstad kommuns klimatpris 2018. Ett kvitto på att det långsiktiga klimatarbetet gett resultat.
 

– Det betyder väldigt mycket för oss. Personalen har 
jobbat målinriktat med stort engagemang. De är värda att 
äntligen få priset, berättar en nöjd Per Wikstrand, Chef 
för teknisk förvaltning. 
2018 var fjärde året som priset delades ut av Karlstad 
kommun och HSB har varit nominerade samtliga tidigare 
år. Per menar att priset blivit deras på grund av att ener-
giavdelningen har ett genuint intresse av att göra nytta. 
HSB Värmland har under de sista åren målinriktat hjälpt 
kunderna att spara energi och pengar samtidigt som 
miljön förbättrats. 
– Att vi som affärsverksamhet fick priset i år tror jag beror 
på att resultatet av vår insats blivit bättre, tydligare och 
mer konkret, berättar Per. 
Att hjälpa bostadsrättsföreningar att bli mer klimatsmarta 
skapar positiva följder. 

– Jag tror att vår klimatsatsning har stor betydelse när det 
kommer till rekrytering av ny personal. Att vi satsar på 
hållbara affärer och att vi bryr oss på riktigt gör att man 
vill vara delaktig i att skapa en hållbar framtid, säger Per. 

en Bra affÄr för en BÄttre VÄrlD
Nu planeras det för att paketera energitjänster på ett 
ännu enklare sätt för att fler bostadsrättsföreningar ska 
hoppa på tåget. 
– Vi ska på ett lätt och bra sätt kunna presentera för 
våra kunder vad de och miljön tjänar på genom att välja 
hållbara energitjänster. Vi vill att våra kunder känner som 
vi – att det här är på riktigt, säger Per. 
Det långsiktiga arbetet med hållbara energiavtal fortsätter 
och nu vill Per även koppla på eko-miljönytta.
– Dagvattenhantering kommer att vara en stor fråga fram-

över. Hur kan vi återanvända dagvattnet? Vi måste se till 
att erbjuda våra kunder ekosystemtjänster och utbildning-
ar för att rädda klimatet, berättar Per. 

De fleSta Vill
Det finns ett stort intresse för klimatfrågor hos bostads-
rättföreningar enligt Per. Han upplever att det i de flesta 
fall är självklart att man vill bidra till en hållbar framtid. 
Utmaningen ligger i att få bostadsrättsföringarna att inte 
backa när de ser prislappen. 
– Att de flesta vill göra klimatsmarta val är självklart. Det 
är när det kommer till att välja ett lite dyrare alternativ 
som de flesta backar. Det är vår uppgift att förklara att ett 
klimatsmart val är mer hållbart för alla, både ekonomiskt 
och för miljön, säger Per. 

priSpengarna
Priset finansieras av pengar från Karlstad kommuns kli-
matkonto. Att göra något extra bra för klimatet belönas 
med 30 000 kr. 
– Vi valde att skänka våra prispengar till Naturskydds-
föreningen. De är experter och vet vart pengarna bäst 
kommer till nytta, avslutar Per. 

Förvaltningschef Per Wikstrand, avdelningschef erik stjärnborg och vd annette Björkman.
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HÅllBar nyProdukTion För 
FramTiden

nyproDUktion

liknande bostadsrätterna i november 2018. Redan nu 
är ett antal av tvåorna och treorna sålda. Att HSB skulle 
bygga ett klimatsmart och genomtänkt tvåplanshus för 
boende som värnar om framtiden var självklart. 
– Fler och fler vill bo i hållbara och miljösmarta boenden 
med kvalitet och låga energikostnader. Att vi väljer att byg-
ga ett boende med solcellsenergi känns så klart helt rätt, 
säger Lars. 
Boendet i Bostadsrättsföreningen Vänerblick på Hammarö 
säljs tillsammans med en miljösmart livsstil. Här har bostas-
gästerna nära till naturen med vatten och friluftsliv. Lägen-
heterna är utrustade med fönster i minst två väderstreck, 
inglasade balkonger och ett effektivt värmesystem från 
både bergvärme, solceller  och återvunnen ventilationsluft.  

Att vara rustade för framtiden och möta 
behovet och efterfrågan på hållbara 
bostäder har skapat tillfälle för HSB 
Värmland att bli en självklar spelare 
på nyproduktionssmarknaden i Värm-

land. 

HSB Värmland bygger för framtiden och det är med stolthet som Lars Boman, byggkonsult för HSB 
nyproduktion, berättar om ett hållbart boende vid Vänerns fantastiska omgivningar. Säljstarten för 
HSB Brf  Vänerblick i Lillängen på Hammarö/Skoghall gick av stapeln i november 2018.

SatSning på centrala lÄgen
Lars Boman har under året arbetat med att få detaljpla-
nen för de två centrala satsningarna i Karlstad godkända 
– Östra Jakobsberg och Haga Entré. 
Planen för de 150 lägenheterna i Haga Entré, nära Klaräl-
ven, tog lång tid.  Detaljplanen blev återkallad
på grund av buller. Men tidigt under 2019 vann den laga 
kraft berättar Lars.
I Östra Jakobsberg vann detaljplanen laga kraft under 
2018 och Lars räknar med att HSB Värmland ska kunna 
börja sälja lägenheterna i den för sta etappen, om 46 
lägenheter  under vintern 2019/2020. Totalt har HSB 
Värmland ca. 300 byggrätter i området. 

annorlUnDa BoStaDSmarknaD
2018 var ett turbulent år för byggnationer av nyproduce-
rade lägenheter. Lars upplever en annorlunda marknad 
där byggföretagen inte längre kan gasa lika mycket på 
grund av rådande omständigheter. Efterfrågan på bo-
städer har inte minskat men det har blivit svårare för 
kunderna att ta få finansiering pga hårdare krav från 
bankerna 
– Priserna för lägenheter ligger ungefär likvärdigt med 
2017 men jag upplever att det tar längre tid för kunderna 
att komma till ett köpbeslut. Jag ser dock inga problem, 
snarare möjligheter med vår produktion och försäljning 
av kvalitativa och hållbara boendealternativ, avslutar Lars. 

lars Boman
– Efter många år då HSB Värmland inte 

producerat nya lägenheter är vi nu en tyd-
lig aktör på marknaden igen. 2017 års lyckade nyproduk-
tioner gör att vi fortsätter framåt med Vänerblick, Östra 
Jakobsberg och Haga entré, berättar Lars Boman.  
Under året som gått förvärvade HSB Värmland tomten 
Mörmon 19:4. Bygglovet för den nya Brfen blev klart och 
HSB Värmland kunde starta försäljningen av de radhus-
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meDlemSVerkSamhet

samverkan skaPar möJligHeTer

Engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan genomsyrar hela HSB:s verksamhet. Anna 
Wahlgren tillträdde som ny medlemssansvarig i juni 2018 men har jobbat med medlemsverksamhet 
sedan 2010. För henne är samverkan självklart för att nå uppsatta mål.
– Allt blir dubbelt så bra, säger hon.

Det var med en gnutta nervositet som 
Anna Wahlgren tillträdde under 

sommaren 2018. Att kliva in som 
medlemsansvarig för HSB Värm-
land efter Annci Falk kräver sin 
kvinna. 
– Man har alltid lite fjärilar i 

magen när man påbörjar ett jobb 
men nu ett halvår senare är jag 

byta erfarenheter. Tillsammans med HSB Kristinehamn 
har medlemsavdelningen erbjudit medlemmar resor 
till Dalsland och Dylta bruk. Två resor som varit mycket 
uppskattade. 

– När vi arrangerar öppet hus, seminarier och resor ska-
par vi gemenskap och tillfällen att byta erfarenheter för 
våra medlemmar, säger Anna. 
Det är viktigt att vi når ut till alla bostadsrättsföreningar 
och dess styrelsemedlemmar i Värmland. Både för att ut-
bilda men även för att de ska få möjlighet att ställa frågor. 
Under 2018 var det uppstart för en utbildningsturné som 
startade i Arvika. 
– Att driva en styrelse är som att driva ett företag och som 
lekman behöver man stöttning och utbildning, säger 
Anna. 

hållBar kommUnikation för alla
Redan under 2017 började HSB att planera för att 
skapa en ny digital plattform - Mitt HSB. I 
plattformen ska medlemmar och styrelser 
kunna söka information, ta beslut och följa 
bostadsrättsföreningens utveckling och 
ekonomi. 
– För oss är det viktigt att lyssna, svara 
och hjälpa när det behövs. Plattformen 
kommer underlätta kontakten med 
våra medlemmar. Efterfrågan att få 
tillgång till alla dokument digitalt och 
specifikt i mobilen är stor, berättar 
Anna. 
Mitt HSB lanserades 2017 till de 
första regionsföreningarna. Under 
2018 har en omarbetning av platt-
formen skett. Mitt HSB har ett 
helt nytt utseende och är mer 
användarvänlig både i datorn 
och mobilen. 
För de medlemmar som inte 
vill eller kan kommunicera 
digitalt finns fortfarande 
möjlighet att ringa, läsa 
tidningarna Hemma i HSB 
och Uppdraget samt de 
fysiska träffarna som HSB 
arrangerar. 
– Vi får inte glömma den personliga kon-
takten och rådgivningen när omvärlden digitaliseras. 
Med en bättre plattform och kommunikation tillåts vi att 
vara mer proaktiva och nära våra medlemmar, avslutar 
Anna. 

deras önskemål och finnas som ett stöd för dem. Genom 
samarbeten med andra regioner kan vi erbjuda mer, 
säger Anna. 

UtBilDning och gemenSkap Skapar trygghet
Förtroendevalda i HSB Värmland och HSB Kristinehamn 
har under hösten 2018 blivit inbjudna att medverka i 
utbildning av valberedare. Detta för att skapa en bra 
och kompetent valberedning för att få handelskraftiga 
ledamöter. Alla bostadsrättsföreningar som är medlem-
mar i HSB får en HSB-ledamot tilldelad sin styrelse, en av 
HSBs mest uppskattade medlemsförmåner. Under hösten 
erbjöds HSB-ledamöter en resa till Selma spa. 
– Jobbar man i en styrelse vill man vara säker på sin 
uppgift och då är våra utbildningar viktiga. Att få fram 
rätt kandidater till förtroendeposter är inte alltid så lätt, 
berättar Anna. 
Samtidigt har flera resor och träffar planerats för att 

anna Wahlgren, medlemsansvarig
nöjd över att jag har 
kunnat hjälpa medlem-

marna med allt de efterfrågat, berättar Anna. 
Anna har under sin korta period på HSB Värmland 
arbetat hårt med att möta både styrelser och medlemmar. 
Hon har tyckt det varit viktigt att samverka med HSB Kris-
tinehamn för att öka utbudet av medlemsträffar, utbild-
ningar och erfarenheter.  
– Utan våra medlemmar finns inte HSB. Vi måste möta 
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HÅllBarHeT genomsyrar
organisaTionen
Den första mars 2018 sjösatte HSB Värmland en ny organisation och i samband med det skapades en 
ny chefsgrupp. Skillnaden – cheferna har en tydligare strategisk roll där chefs- och ledarskapsfrågor får 
större utrymme. 

perSonal

Annica Ejnermark är inhyrd HR-konsult på HSB och har 
under året som gått jobbat med uppbyggna-

den av en helt ny organisation. 
– Vi har skapat en chefsgrupp som 

består av medarbetare med olika 
erfarenhet av chefskap. Samtliga 
är internrekryterade och bidrar 
med kunskap från olika delar av 
verksamheten. Vi tror att detta ska 

bidra till en dynamisk men samti-
digt hållbar organisation. 

pat en mer hållbar organisation helt enkelt, menar Annica. 

nyrekryteringar
Förutom chefsrekryteringarna har även en hel del nya 
medarbetare rekryterats utifrån.
– Totalt har vi anställt nio personer fördelat bl a på förval-
tare, ekonomer och energikonsulter, berättar Annica. 
Generellt är det svårt att hitta arbetskraft. Konkurrensen 
mellan företagen är stor och lönerna pressas upp. När 
det kommer till att hitta spetskompetens inom energi har 
HSB dock en klar fördel eftersom de ligger i framkant 
inom det området. 
– HSB har ett gott renommé och vi har lyckats få de per-
soner vi önskat. Hållbarhetsfrågor genomsyrar hela vår or-
ganisation och det gör oss attraktiva på arbetsmarknaden, 
säger Annica. 

en Bra arBetSplatS
HSB Värmland har en personalstyrka på drygt 100 perso-
ner. Personalgruppen består av medarbetare med olika 
kompetensområden, i olika åldrar och en relativt bra 
könsfördelning.  Detta är faktorer som generellt bidrar 
till trivsel på en arbetsplats. Låg personalomsättning vitt-
nar om att personalen trivs. 
– Man är stolt över att jobba på HSB. Den satsning som vi 
har gjort på hållbar energi har på många sätt betalat sig, 
menar Annica. 
Under året har Annica även arbetat med att genomföra 
personalförmåner som bidrar till att personalen mår 
bättre. 
– Vi har erbjudit personalen att köpa el-cyklar till förmån-
ligt pris. Det är bra både för hälsan och miljön. Vi har 
också infört sjukvårdsförsäkring. Förmåner som har varit 
uppskattade, berättar Annica. 

perSonalenS Dag
Likt förra året begav sig medarbetarna ut i Karlstad för att 
erbjuda föreningar sina tjänster – helt gratis. Tanken med 
dagen är att man ska utföra en god gärning som känns 
bra i hjärtat oavsett om det innebär att renovera, plocka 
skräp eller samla in pengar till Världens barn. 

– Under förmiddagen hjälpte vi bland annat Hammarö 
Ridklubb och Swedish Hot Rod Association i Karlstad 
med diverse renoveringar som de inte skulle haft svårt att 
genomföra själva, berättar Annica. 
Andra halvan av dagen spenderades med att dela infor-
mation med varandra i syfte att skapa bättre kännedom 
om varandras arbetsuppgifter. Detta skedde i form av 
speeddating mellan arbetsgrupperna. 
– Under korta träffar fick avdelningarna chans att presen-
tera sig för varandra. Det var mycket uppskattat och alla 
hade olika roliga sätt att göra det på, berättar Annica. 
Personalen fick chans att lyssna och dela tankar. Att alla 
har kunskap om varandras arbetsuppgifter gör det lättare 
att skapa nya affärer för hela HSB Värmland. 

annica ejnermark
HSB Värmlands 13 chefer är mer till-

gängliga för personalen och kunderna. 
– Med nya organisationen är det enklare för cheferna att 
arbeta med styrning, ledning, ekonomisk hållbarhet och 
arbetsmiljö. Medarbetarna mår bättre av detta. Vi har ska-
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FöreningssTyrningsraPPorT 
2018
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen och utgår från Svensk kod 
för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

föreningSStyrningSrapport

HSBs kod för föreningsstyrning börjar gälla den 1 januari 
2008. Syftet med koden är att den ska bli ett verktyg för 
att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk 
medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. HSBs 
kod för föreningsstyrning omfattar HSB-föreningar, HSB 
nationella bolag samt HSB Riksförbund.
Koncernerna för dessa verksamheter ska präglas av 
öppenhet och transparens i enlighet med kodens inten-
tioner. Koden ska tillämpas enligt principen ”Följ eller 
förklara”. Det innebär att om en förening avviker från del 
av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i förenings-
styrningsrapporten.
Begreppet förening i kodtexten innefattar även HSB-bo-
lag. Koden innebär att årsredovisningen kompletteras 
med denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt be-
skriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för förenings-
styrning under räkenskapsår 2018. Föreningsstyrningsrap-
porten har granskats av föreningens revisor.
 
1. föreningSStÄmma
Föreningsstämman är föreningens högst beslutande 
organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av full-
mäktige. Information om stämman lades ut i på hemsidan 
den 25 januari. Kallelse till årsstämma skedde genom brev 
som sändes till samtliga berörda den 12 april. Informa-
tion om motionstider lades ut på föreningens hemsida 
den 10 december 2017.

föreningSStÄmma 2018
Föreningsstämman hölls den 3 maj 2018 på First Hotel 
Royal i Säffle. Antalet fullmäktige vid stämman uppgick till 
36 stycken. Vid föreningsstämman var 6 styrelseledamöter 
och en av föreningens revisorer närvarande.
Efter förslag från valberedningen valdes Svante Lindeberg 
till stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs Rune 
Eriksson och Irene Karlsson. Ingen av dessa är styrelseleda-
mot eller anställd i föreningen. Fullmäktige gavs möjlighet 
att ställa frågor, kommentera och lämna förslag till beslut.

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

Sammankallande maria frisk
Född år 1977
Typ av medlem: Medlen /fria gruppen
Övriga/tidigare uppdrag: Fd kommunalråd Karlstads 
kommun, Näringspolitisk ansvarig Fastighetsägarna 
Värmland
Mandattid i valberedningen:  2017-2019
 
ann-kristine johansson 
Född år 1962
Typ av medlem: Medlem/Fria gruppen
Övriga/tidigare uppdrag: Fd Riksdagsledamot, Fd ordf 
Värmlandskooperativen, Ordf Coop Värmland, Ledamot 
AB Värmlandstrafik styrelse, Ledamot Eko Väst Invest 
styrelse, Ledamot Karlstad Airport styrelse, 
Driver AKJ Rådgivning. 
Mandattid i valberedningen:  2018-2019

Svante linderberg
Född år 1944
Typ av medlem: Boende
Övriga/tidigare uppdrag: Tidigare ordförande
i HSB Värmland, HSB ledamot
Mandattid i valberedningen:  2015-2019
Valberedningen ska i enlighet med instruktion som fast-
ställts av föreningsstämman:
– lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag
på styrelseordföranden
– lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan
ordförande och övriga ledamöter
– lämna förslag till val och arvodering av revisor

Tore olsson
Ordförande HSB Värmland
Invald 2012

lennart steen
Vice ordförande HSB Värmland
Invald 2011

malin olin
Styrelseledamot HSB Värmland
Invald 2018

karin kierkegaard
Styrelseledamot HSB Värmland
Invald 2018

sven-Åke mellgren
Styrelseledamot HSB Värmland
Invald 2016

ulf Bemler
Styrelseledamot HSB Värmland
Invald 2015

Carina olsson
Styrelseledamot 
Arbetstagarrepresentant Unionen
Invald 2002

ola svensson
Styrelseledamot 
Arbetstagarrepresentant Fastighet
Invald 2018

Jessika lundgren
Styrelseledamot HSBVärmland
Invald 2017

maria Frisk
Valberedning

svante linderberg
Valberedning

ann-Christin Johansson
Valberedning

hSB VÄrmlanDS StyrelSe

ValBereDning – hSB VÄrmlanD
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arVoDen UtBetalDa till StyrelSen UnDer rÄkenSkapSåret

– lämna förslag till ordförande för ordinarie förenings-
stämma. 
Medlemmar har haft möjlighet att vända sig till valbered-
ningen och lämna förslag på nomineringar.  Förslag kan 
skickas med e-post till maria.frisk@fastighetsagarna.se. 
Valberedningens förslag publicerades i kallelsen till 2019 
års föreningsstämma och på föreningens hemsida samt 
i Styrelseposten. Även en redogörelse för hur valbered-
ningen bedrivit sitt arbete har publicerats.

3. StyrelSe
Styrelsen består av 9 ledamöter, varav 2 personalrepre-
sentanter. VD ingår inte i styrelsen. Alla ledamöter, utom 
personalrepresentanterna, är oberoende i förhållande 
till föreningen och ledningen. Riktlinjerna för styrelsens 
arbete anges i arbetsordningen. Arbetsordningen regle-
rar antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som ska 
behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive sty-
relseordförandens uppgifter. Styrelsen har under år 2018 
hållit 7 ordinarie styrelsemöten och 1 strategimöte.

för perioden från 1 januari till ordinarie förenings-
stämma 3 maj 2018 utgjordes styrelsen av:
Tore Olsson  Ordförande
Lennart Steen Vice ordförande
Jessika Lundgren
Ulf Bemler
Sven-Åke Mellgren
Ulf Ljungdahl
Per-Åke Fredricksson
Carina Carlsson Personalrepresentant Unionen
Sandra Back personalrepresentant FF har avsagt sig upp-
draget. Ersättare har ej utsetts av FF.

Styrelsen som valdes vid stämman 3 maj var:
Tore Olsson  Ordförande
Lennart Steen Vice ordförande
Sven-Åke Mellgren
Ulf Bemler
Jessika Lundgren
Karin Kierkegaard
Malin Olin
Carina Carlsson Personalrepresentant utsedd av Unionen
Ola Svensson, Personalrepresentant utsedd av FF

UtVÄrDering aV StyrelSenS arBete
Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning skall styrelsen årli-
gen göra en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingens än-
damål 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 styrelse-
ledamöterna får studera oberoende av varandra. Envar 
skall utifrån en given skala bedöma olika parametrar. En 
sådan utvärdering har skett och resultatet har diskuterats 
av styrelsen.
Sammanfattningsvis visar resultaten att styrelsen har ett 
väl fungerande arbetssätt. 
Underlag inför styrelsens sammanträden kommer en 
vecka före mötet, är lätt att följa och innehåller bra infor-
mation.
Sammanträdestiden hålls normalt inom två timmar. Agen-
dan upplevs innehålla rätt frågor. Alla är väl förberedda 
och besluten tydliga utifrån de beslutsförslag som finns 
med i underlagen.
Ordföranden är väl förberedd, engagerad, intresserad, 
strukturerad och bjuder in till dialog. Ordföranden före-
träder föreningen mot ägarna och samarbetspartners bra. 
Han är inte involverad i affärsverksamheten, vilket är bra. 
Ägarfrågor och affärsverksamhet hålls isär. 
Styrelsen har en bra mix av kompetenser. Arbetsklimatet 
är bra med ”högt i tak”. Den könsmässiga fördelningen är 
bra, bättre nu än för ett par år sedan.  Strukturen under-
lättar styrelsearbetet. 
Strategier och mål behöver ges mer utrymme för friare 
diskussioner. 
Brf-träffarna kan användas för att utveckla dialogen i 
ägarfrågor. 
Valberedningen har delgivits resultatet och styrelsens 
uppfattning om vilka kompetenser och kravprofiler som 
skall eftersökas vid rekryteringen av nya ledamöter. Där-
vid har pekats på att även fortsatt säkerställa att styrelsen 
har minst en ledamot med erfarenhet av fastighetsförvalt-
ning. 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 diskussio-
nerna och  delar villigt med sig av sina kunskaper.
Under året har några av styrelsens ledamöter hållit 
kurser för ordförande i Bostadsrättsföreningar samt för 
HSB-ledamöter. Förutom ordinarie styrelsemöten har 
ett strategimöte hållits där framtidsfrågorna varit i fokus. 
Mötet genomfördes i Stockholm gemensamt med HSB 
Kristinehamn. 

Samverkan med hSB kristinehamn 
Samverkan med HSB Kristinehamn är sedan ett antal år 
etablerat på flera områden. Under året har våra fören-
ingar beslutat fördjupa samverkan genom att från och 
med år 2019 etablera en gemensam medlemsverksamhet. 
VDarna har dessutom ett uppdrag att utreda och åter-
komma med förslag till ytterligare samverkansområden.

hSB ledamot
Engagemanget som HSB-ledamot är stort och styrelsen 
har fortsatt ägnat särskild uppmärksamhet åt utveckling-
en av rollen i enlighet med den satsning som inleddes 
under år 2016.
Således genomförs nu återkommande ett antal obliga-
toriska utbildningar för samtliga HSB ledamöter samt 
erfarenhetsträffar inom olika ämnesområden för våra 
bostadsrättsföreningar.  En gemensam konferens för HSB 
ledamöter genomfördes den 30/9-1/10 i Sunne.

Brf träffar
För att stärka samverkan och samordning inom förening-
en träffar styrelsens Ordf, v Ordf  samt medlemsansvarig 
tjänsteman representanter för Brf- styrelserna för att 
stämma av aktuella ägarfrågor. Under året har en omgång 
träffar med frågor om rekrytering till bostadsrättsföre-
ningarnas styrelser som huvudämne slutförts samt en 
omgång lokala utbildningsträffar för Brf styrelser påbör-

Namn  Tore  Ulf   Malin Per-Åke Karin 
 Olsson  Bemler  Olin Fredriksson Kierkegaard
Född år  1945  1962  1965  1944 1978
Invald år  2012  2015  2018  2010 2018
Befattning  Ordf.  Ledamot  Ledamot  Ledamot Ledamot
Arvode  75 873 19 436 9 3 14 6 496 9 783
Mötesnärvaro  100 %  100 %  60 %  33 % 60 %
   
Namn  Ulf  Lennart  Sven-Åke Jessika  Carina Ola 
 Ljungdahl  Steen  Mellgren Lundgren Carlsson Svensson
Född år  1946  1963  1951 1970  1959 1963
Invald år  2012  2011  2016 2017  2002 2018
Befattning Ledamot  Ledamot/  Ledamot Ledamot Ledamot/ Ledamot/
   V.ordf     Unionen FF
Arvode  6 496 55 298 19 436 17 175 19 436 9 783
Mötesnärvaro  33 % 100 %  100 %  71 % 100 % 60 %
 

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst har utgått till ledamöterna enligt intyg.

jats. Erfarenheterna har fortlöpande redovisats muntligt 
till hela styrelsen och återkopplats skriftligt  till brf-styrel-
serna. En sammanfattande skriftlig rapport över 2018 års 
träffar redovisades vid styrelsemötet den 25 mars.

nationella aktiViteter
Vid HSB:s Riksförbunds stämma i maj deltog VD, Ordfö-
rande samt vice ordförande.
VD och ordförande har under året träffat VD och ordfö-
rande från Dalarna, Mälardalen, Uppsala, Södra Norr-
land och Södermanland vid två tillfällen.
Ordförande har under året deltagit i flera ordförande-
konferenser, där olika aktuella frågor diskuterats

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 där om. Som ett led i denna kontroll 
sker jämväl en kontinuerlig uppföljning och eventuella 
revideringar av rutiner och attesträtter.  Efterlevnaden av 
styrdokument diskuteras löpande.
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FörvalTningsBeräTTelse

HsB värmland ek för

Org nr 773200-3277 med 

säte i Karlstad

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, styrelseledamot i Stiftel-
sen Hyresbostäder samt styrelseledamot i SHG.-Stiftelsen 
HSBs garantifond. 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.

6. principer för erSÄttning och anDra
förmåner till leDanDe BefattningShaVare
Den övergripande principen för ersättning och övriga 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare är 
att ersättningar och andra anställningsvillkor skall vara 
konkurrenskraftiga för att säkerställa att föreningen kan 
attrahera och behålla rätt kompetens i ledningen. Lönen 
skall återspegla individens ansvarsområde och prestation.  
Samtliga befattningshavare har fast lön. Lön och ersätt-
ning till VD beslutas av styrelsen.

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 driver företaget Lorka Revision AB.

roland Stridh (f 1948)

Utbildning
-Fritidsledarutbildning

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

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

peter rosengren

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

anställningar
Peter har arbetat i revisionsbranschen sedan 2002.
BoRevision 2002-2008, Ernst & Young 2008-2010
KPMG 2010- 2018, Lorka Revision AB 2018-

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

revisionsuppdrag i hSB föreningar
HSB Värmland
HSB Karlskoga

StyrelSenS kommUnikation
meD föreningenS reViSor
Styrelsen sammanträffar med revisor minst en gång per 
år för genomgång och diskussion av revisorerna lämna-
de rapporter. Vid uppkomst av frågor under löpande 
verksamhetsår sker även direktkontakter med revisorerna. 
Föreningen har så vitt är känt ej avvikit från koden för 
föreningsstyrning.

HSB Värmland ek för

Org nr 773200-3277
med säte i Karlstad

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Styrelsen har efter fullmäktigesammanträdet 2018-05-03 följande sammansättning
Ordinarie
Tore Olsson ordförande
Lennart Steen vice ordförande
Jessika Lundgren
Sven-Åke Mellgren
Malin Olin
Karin Kierkegaard
Ulf Bemler
Carina Carlsson personalrepresentant , Unionen
Ola Svensson personalrepresentant , Fastighets
Annette Björkman Verkställande direktör

Suppleanter
Anna-Karin Eddeborn personalrepresentant, Unionen

Föreningens verkställande direktör, Annette Björkman, är styrelsens sekreterare

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

Riksförbund

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

Verksamhetsinriktning

Föreningen har som verksamhet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

· Verka för bostadskooperationen samt de konsument- och miljöintressen som är 
relaterade till byggandet och boendet
· Främja bosparande samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för
bostadsrätts- och hyreslägenheter
· Bistå vid bildande av bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla goda bostäder
· Genom opinionsbildning främja ett gott boende och slå vakt om bostadsrätten som
upplåtelseform
· Tillhandahålla HSB bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare kvalificerade 
förvaltningstjänster som underlättar styrelsearbetet och i övrigt biträda genom
rådgivning, beställning och upphandling
· Äga och förvalta fast egendom
· Äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag
· Genom kompetent rådgivning, bl. a. genom att utse HSB-ledamot och genom att
tillhandahålla utbildning av förtroendevalda, skapa förutsättningar för ett
framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningens styrelse
· Utöva annan härmed sammanhängande verksamhet
· Lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlems-
rekrytering och öka kunskaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten 
som upplåtelseform
· I all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling
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Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:

Medlemsantal 2017-12-31 9 780
Inträden       1 107
Utträden  -1 030
Medlemsantal 2018-12-31  9 857

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

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Moderföreningen 2018 2017 2016
Nettoomsättning 108 686 102 769 102 208
Rörelseresultat -5 167 -3 568 9 242
Balansomslutning 154 965 154 901 120 324
Avkastning på totalt
kapital % 0 23 8
Avkastning på eget kapital % 0 31 7
Soliditet % 79 79 92
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen  2018 uppgick till 28,8%

Under sista delen av året inleddes försäljning av 24 st bostadsrättslägenheter längs Lillängsvägen på Hammarö. Det har inte varit 
några byggstarter av nya projekt under året.

Arbetet med detaljplan för vår mark på v.Tye påbörjades under 2016 och pågår fortfarande, men har temporärt avstannat.

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

10
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HSB Värmland Ek.för har, tillsammans med HSB Produktion AB, avtalat om förvärv av mark på Östra Jakobsberg i Karlstad. 
Målsättningen är att kunna producera ca 300 bostäder i 4-5 etapper. Detaljplanen vann laga kraft under 2018 och planering för 
etapp 1 har påbörjats.

Tillsammans med Fastighets AB L E Lundberg har förvärv av Haga Garageförening genomförts. Syftet med förvärvet är utveckling 
av Haga Entré med nya bostäder, lokaler, upprustad strandpromenad och grönytor och som dessutom fungerar som en tydlig och 
tilltalande entré till centrala Karlstad. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2019. 

Under året har också samarbetet med vår grannförening HSB Kristinehamn Ek.för. utvecklats och fördjupats och vi ser att denna 
utveckling fortsätter även kommande år.

Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av att nya detaljplaner kommer till stånd, vilket ännu inte är klart.  
Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB.

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.
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Moderföreningen 2018 2017 2016
Nettoomsättning 108 686 102 769 102 208
Rörelseresultat -5 167 -3 568 9 242
Balansomslutning 154 965 154 901 120 324
Avkastning på totalt
kapital % 0 23 8
Avkastning på eget kapital % 0 31 7
Soliditet % 79 79 92
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen  2018 uppgick till 28,8%

Under sista delen av året inleddes försäljning av 24 st bostadsrättslägenheter längs Lillängsvägen på Hammarö. Det har inte varit 
några byggstarter av nya projekt under året.

Arbetet med detaljplan för vår mark på v.Tye påbörjades under 2016 och pågår fortfarande, men har temporärt avstannat.

Föreningen har kollektivavtal med  Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Svenska  Elektrikerförbundet och Byggnads.
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HSB Värmland Ek.för har, tillsammans med HSB Produktion AB, avtalat om förvärv av mark på Östra Jakobsberg i Karlstad. 
Målsättningen är att kunna producera ca 300 bostäder i 4-5 etapper. Detaljplanen vann laga kraft under 2018 och planering för 
etapp 1 har påbörjats.

Tillsammans med Fastighets AB L E Lundberg har förvärv av Haga Garageförening genomförts. Syftet med förvärvet är utveckling 
av Haga Entré med nya bostäder, lokaler, upprustad strandpromenad och grönytor och som dessutom fungerar som en tydlig och 
tilltalande entré till centrala Karlstad. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2019. 

Under året har också samarbetet med vår grannförening HSB Kristinehamn Ek.för. utvecklats och fördjupats och vi ser att denna 
utveckling fortsätter även kommande år.

Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av att nya detaljplaner kommer till stånd, vilket ännu inte är klart.  
Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB.

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.
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tilltalande entré till centrala Karlstad. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2019. 

Under året har också samarbetet med vår grannförening HSB Kristinehamn Ek.för. utvecklats och fördjupats och vi ser att denna 
utveckling fortsätter även kommande år.

Den fortsatta utbyggnaden av Bärstadprojektet är beroende av att nya detaljplaner kommer till stånd, vilket ännu inte är klart.  
Marken ägs delvis av föreningen, delvis av HSB Produktion AB.

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.
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Ägarförhållanden
Föreningen ägs av medlemmarna
Medlemsantalet har under året förändrats enligt följande:

Medlemsantal 2017-12-31 9 780
Inträden       1 107
Utträden  -1 030
Medlemsantal 2018-12-31  9 857

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

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Ekonomisk översikt
Moderföreningen 2018 2017 2016
Nettoomsättning 108 686 102 769 102 208
Rörelseresultat -5 167 -3 568 9 242
Balansomslutning 154 965 154 901 120 324
Avkastning på totalt
kapital % 0 23 8
Avkastning på eget kapital % 0 31 7
Soliditet % 79 79 92
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen  2018 uppgick till 28,8%

Under sista delen av året inleddes försäljning av 24 st bostadsrättslägenheter längs Lillängsvägen på Hammarö. Det har inte varit 
några byggstarter av nya projekt under året.

Arbetet med detaljplan för vår mark på v.Tye påbörjades under 2016 och pågår fortfarande, men har temporärt avstannat.

Föreningen har kollektivavtal med  Unionen, Fastighetsanställdas förbund, Svenska  Elektrikerförbundet och Byggnads.
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resultaträkning - koncernen
Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2018 2017

Nettoomsättning 2 108 686 102 769
Fastighetskostnader -1 303 -3 512
Kostnad för sålda varor och tjänster -107 883 -98 342
Bruttoresultat -500 915

Administrationskostnader -5 538 -5 435
Övriga rörelseintäkter 3 867 948
Rörelseresultat 4,5,6 -5 171 -3 572

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 7 – 18 471
Resultat från andelar i intresseföretag 8 2 747 12 926
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 9 – 7 036
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 1 170 428
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -61 -82
Resultat efter finansiella poster -1 315 35 207

Resultat före skatt -1 315 35 207

Skatt på årets resultat 12 -5 -1 305
Latent skatt 12 870 -671
Årets resultat -450 33 231

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 104 188 610,05 kronor, disponeras enligt följande:

Till reservfond avsätts 0,00
Balanseras i ny räkning 104 188 610,05

Summa 104 188 610,05

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

Vi kommer att arbeta för att påbörja försäljningen av etapp 1 på Östra Jakobsberg under 2019. Den påbörjade försäljningen av Brf 
Vänerblick fortsätter. Inom fastighetsservice 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 
vår tjänster inom energieffektivsering är fortsatt stor och vi fortsätter också att utveckla våra samarbeten med andra HSB-föreningar 
inom en rad olika områden. På bostadsmarknaden kan vi se, framförallt på orter med snabbt stigande bostadspriser, att vissa 
exploatörer har tvingats prissänka nyproduktionsprojekt. I vår region har vi inte samma utveckling pga av att prisnivåerna är 
betydligt lägre. Däremot ser vi att försäljningstakten är långsammare nu, både för nyproduktion och befintligt bestånd, än under de 
senaste åren.
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betydligt lägre. Däremot ser vi att försäljningstakten är långsammare nu, både för nyproduktion och befintligt bestånd, än under de 
senaste åren.
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Balansräkning

Balansräkning - koncernen

Balansräkning

Balansräkning - koncernen
Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 13 4 307 5 568

4 307 5 568
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14, 15 29 432 30 427
Inventarier, verktyg och installationer 16 2 365 2 642
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 17 3 761 -

35 558 33 069
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 18 - -
Andelar i intresseföretag 19 7 000 11 794
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 11 686 11 770
Uppskjuten skattefordran 21 312 253
Andra långfristiga fordringar 22 682 -

19 680 23 817
Summa anläggningstillgångar 59 545 62 454
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 405 470
Färdiga varor och handelsvaror 2 003 1 582

2 408 2 052
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 21 032 23 297
Aktuell skattefordran 1 911 463
Övriga fordringar 124 59
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 599 10 212

35 666 34 031

Kortfristiga placeringar 53 114 15 100

Kassa och bank
Kassa och bank 4 271 41 307

4 271 41 307
Summa omsättningstillgångar 95 459 92 490
SUMMA TILLGÅNGAR 155 004 154 944

Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 23

Andelskapital 4 920 4 884
Reserver 11 922 10 382
Balanserat resultat inkl årets resultat 105 478 107 467
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 122 320 122 733
Summa eget kapital 122 320 122 733

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 353 1 165

353 1 165
Långfristiga skulder 24

Övriga skulder till kreditinstitut - -
Övriga skulder 11 308 11 433

11 308 11 433
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld 156 125
Leverantörsskulder 9 041 8 625
Skulder till intresseföretag - -
Övriga skulder 2 545 8 243
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 281 2 620

21 023 19 613
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 155 004 154 944
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kassaflödesanalys - koncernen

Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

2018-12-31
Andels-
kapital

Bundna 
reserver

Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 884 10 382 107 466 122 734
Årets resultat -450 -450

Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital 36 36
Aktieägartillskott
Summa 36 36

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond 1 540 -1 540 –

– – –

Summa 1 540 -1 540 –

Vid årets utgång 4 920 11 922 105 476 122 320

2017-12-31
Andels-
kapital

Bundna 
reserver

Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 807 10 124 74 494 89 425
Årets resultat 33 231 33 231

Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital 77 77
Aktieägartillskott –
Summa 77 77

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond 259 -259 –

– – –

Summa 259 -259 –

Vid årets utgång 4 884 10 383 107 466 122 733

Överföring mellan fria och 
bundna reserver

Överföring mellan fria och 
bundna reserver

Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i tkr Not 2018 2017

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 315 35 207
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 758 -34 731

443 -34 731
Betald inkomstskatt -5 -1 305
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 438 -829

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -421 -526
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -1 635 -8 862
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 410 -630
Kassaflöde från den löpande verksamheten -208 -10 847

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 465 -4 521
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 522 17 518
Förvärv av finansiella tillgångar -4 600 –
Avyttring av finansiella tillgångar 9 818 20 104
Utbetald utdelning – –
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 275 33 101

Finansieringsverksamheten
Förändring andelskapital 36 77
Justering koncerneliminering - -372
Amortering av lån -125 -125
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -89 -420

Årets kassaflöde 978 21 834
Likvida medel vid årets början* 56 407 34 573
Likvida medel vid årets slut* 57 385 56 407
* Som likvida medel räknas medel i handkassa och på bankkonto som är direkt åtkomligt för bolaget
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Balansräkning

Balansräkning - moderföretaget
Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2018 2017

Nettoomsättning 2 108 686 102 769
Fastighetskostnader -1 303 -3 512
Kostnad för sålda varor och tjänster -107 883 -98 342
Bruttoresultat -500 915

Administrationskostnader -5 534 -5 431
Övriga rörelseintäkter 3 867 948
Rörelseresultat 4,5,6, -5 167 -3 568

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 7 – 18 521
Resultat från andelar i intresseföretag 8 2 747 12 926
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 9 – 7 036
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 1 170 428
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -61 -82
Resultat efter finansiella poster -1 311 35 261

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 3 691 -3 228
Resultat före skatt 2 380 32 033

Skatt på årets resultat 12 53 -1 265
Årets resultat 2 433 30 768

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13

och liknande arbeten 4 307 5 568
4 307 5 568

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14, 15 29 432 30 427
Inventarier, verktyg och installationer 16 2 365 2 642
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 17 3 761 -

35 558 33 069
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 18 100 100
Fordringar hos koncernföretag 7 – 18 521
Andelar i intresseföretag 19 7 000 11 794
Fordringar hos intresseföretag - -
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 11 686 11 770
Uppskjuten skattefordran 21 312 253
Andra långfristiga fordringar 22 682 -

19 780 42 438
Summa anläggningstillgångar 59 645 81 075
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 405 470
Färdiga varor och handelsvaror 2 003 1 582

2 408 2 052
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 21 032 24 880
Fordringar hos koncernföretag – –
Aktuell skattefordran 1 911 463
Övriga fordringar 124 59
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 599 10 211

35 666 35 613

Kortfristiga placeringar 53 114 15 100

Kassa och bank
Kassa och bank 4 132 21 061

4 132 21 061
Summa omsättningstillgångar 95 320 73 826
SUMMA TILLGÅNGAR 154 965 154 901
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rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget
Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 23

Bundet eget kapital
Andelskapital 4 920 4 884
Reservfond 11 922 10 382

16 842 15 266
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 101 756 72 527
Årets resultat 2 433 30 768

104 189 103 295
121 031 118 561

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 1 239 1 644
Periodiseringsfonder 367 3 653

1 606 5 297
Långfristiga skulder 24

Övriga skulder till kreditinstitut - -
Övriga skulder 11 308 11 433

11 308 11 433
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld 156 125
Leverantörsskulder 9 041 8 625
Skulder till koncernföretag - -
Skulder till intresseföretag - -
Övriga skulder 2 545 2 620
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 278 8 240

21 020 19 610
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 154 965 154 901

Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

2018-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Andels-
kapital

Reservfond Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 884 10 382 103 295 118 562
Årets resultat 2 433 2 433

Förändringar direkt mot eget kapital
Förändring av andelskapital 36
Summa 36 – 36

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond 1 540 -1 540
Summa – 1 540 -1 540 –

Vid årets utgång 4 920 11 922 104 188 121 031

2017-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Andels-
kapital

Reservfond Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 807 10 124 72 785 87 716
Årets resultat 30 768 30 768

Förändringar direkt mot eget kapital

Förändring av 
andelskapital

77

Summa 77 – – 77

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond 259 -259
Summa – 259 -259 –

Vid årets utgång 4 884 10 383 103 294 118 561
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kassaflödesanalys - moderföretaget
Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr 2018 2017

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -1 311 35 261
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 758 -16 259

447 19 002
Betald inkomstskatt -5 -1 305
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 442 17 697

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager -421 -526
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 18 468 -28 965
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 1 410 630
Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 899 -11 164

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 465 -4 521
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 522 17 518
Förvärv av finansiella tillgångar -4 600 -
Avyttring av finansiella tillgångar 9 818 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 275 12 997

Finansieringsverksamheten
Förändring av andelskapital 36 77
Amortering av lån -125 -125
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -89 -48

Årets kassaflöde 21 085 1 785
Likvida medel vid årets början * 36 161 34 376
Likvida medel vid årets slut * 57 246 36 161
* Som likvida medel räknas medel i handkassa och på bankkonto som är direkt åtkomligt för bolaget
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noTer
Noter
Belopp i tkr om inget annat anges

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

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

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

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Nyttjandeperiod är beräknad till 5 år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen
av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i

komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen. 

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

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

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

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

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

Nyttjandeperiod

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasing-
avtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
HSB Värmlands leasingavtal har alla klassificerats som operationella leasingavtal.

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

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa
varorna till deras aktuella plats och skick. 

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
  
Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta. 

Ersättningar till anställda
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.
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Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran 
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för 
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på
de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärde-
beräknats. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att
återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas 
varje balansdag. 

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

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är: 
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
  bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
  inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
  avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
  reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

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

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter. 

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas. 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris 
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och
kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.
Färdigställandegraden beräknas utifrån utfört arbete.
Intäkt redovisas endast med det belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifterna som
sannolikt kommer att ersättas av beställaren eftersom det ekonomiska utfallet inte kan beräknas
på tillförlitligt sätt.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röste-
talet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggs-
köpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritets-
intresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill. 

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller
på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen,
redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen
redovisade värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens
egna kapital, eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. I koncernens resultaträkning
redovisas som "Andel i intresseföretags resultat" koncernens andel i intresseföretagens resultat
efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över-
respektive undervärden, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ goodwill.
Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar redovisat värde. Vinstandelar upparbetade efter
förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapital-
andelsfonden.

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

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisnings-
principerna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall. 

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

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

Anteciperad utdelning
Eftersom moderföretaget innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

2018 2017

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Förvaltningsverksamhet 103 980 96 237
Byggverksamhet - -
Egna Fastigheter 777 2 714
Medlemsverksamhet 3 929 3 818

108 686 102 769

2018 2017

Moderföretaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Förvaltningsverksamhet 103 980 96 237
Byggverksamhet - -
Egna Fastigheter 777 2 714
Medlemsverksamhet 3 929 3 818

108 686 102 769

Not 3 Övriga rörelseintäkter
2018 2017

Koncernen
Realisationsvinster 726 29
Aktiverat arbete för egen räkning 141 919

867 948
Moderföretaget
Realisationsvinster 726 29
Aktiverat arbete för egen räkning 141 919

867 948
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda varav varav

2018 män 2017 män

Moderföretaget
Sverige 106 67% 93 68%

Totalt i moderföretaget 106 67% 93 68%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2018-12-31 2017-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderföretaget

Styrelsen 50% 25%

Övriga ledande befattningshavare 50% 50%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2018 2017
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 44 780 17 708 38 710 14 403
(varav pensionskostnad) 1) (2 969) 1) (1 308)

Dotterföretag – – – –
(varav pensionskostnad) (–) (–)

Koncernen totalt 44 780 17 708 38 710 14 403
(varav pensionskostnad) 2) (2 969) 2) (1 308)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 647 tkr (f.å. 696) företagets VD och styrelse.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 647 tkr (f.å. 693) företagets VD och styrelse.

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

2018 2017
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget 1 415 43 365 1 359 37 351
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Koncernen totalt 1 415 43 365 1 359 37 351
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Avgångsvederlag

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2018 2017

Koncern
Lorka Revision AB
Revisionsuppdrag 91 84
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - -
Skatterådgivning - -
Andra uppdrag 3 10

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 9 9

Moderföretag
Lorka Revision AB
Revisionsuppdrag 87 84
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - -
Skatterådgivning - -
Andra uppdrag 3 -

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. 

Övriga revisorer
Andra uppdrag 9 9

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

Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2018 2017

Koncernen
Byggnader och mark 945 857
Immateriella anläggningstillgångar 1 261 735
Inventarier, verktyg och installationer 896 1 033

3 102 2 625
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor 2 157 1 766
Fastighetsskostnader 945 859

3 102 2 625
Moderföretaget
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Byggnader och mark 945 857
Immateriella anläggningstillgångar 1 261 735
Inventarier, verktyg och installationer 896 1 033

3 102 2 625
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor 2 157 1 766
Fastighetskostnader 945 859

3 102 2 625

Not 6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2018-12-31 2017-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 1 204 1 025
Mellan ett och fem år 788 583

1 992 1 608

2018 2017
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 2 987 2 533

Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2018-12-31 2017-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 1 204 1 025
Mellan ett och fem år 788 583

1 992 1 608

2018 2017
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 2 987 2 533

Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag
2018 2017

Koncernen
Realisationsresultat vid avyttring av andelar – 18 471

– 18 471

Moderföretaget
Anteciperad utdelning HSB CV Utv AB – 18 521

– 18 521
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Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag
2018 2017

Koncernen
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 340 –
Resultatandel från HB 2 407 12 926

2 747 12 926
Moderföretaget
Realisationsresultat vid avyttring av andelar 340 –
Resultatandel från HB 2 407 12 926

2 747 12 926

Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

2018 2017

Koncernen
Utdelning – 318
Realisationsresultat vid avyttring av andelar – 6 718

– 7 036
Moderföretaget
Utdelning – 318
Realisationsresultat vid avyttring av andelar – 6 718

– 7 036

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2018 2017

Koncernen
Ränteintäkter, koncernföretag - -
Ränteintäkter, övriga 294 428
Övrigt 876 -

1 170 428
Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag - -
Ränteintäkter, övriga 294 428
Övrigt 876 -

1 170 428

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter
2018 2017

Koncernen
Räntekostnader, koncernföretag - -
Räntekostnader, övriga -61 -82
Övrigt – –

-61 -82
Moderföretaget
Räntekostnader, koncernföretag - -
Räntekostnader, övriga -61 -82
Övrigt – –

-61 -82

Not 12 Skatt på årets resultat

2018 2017
Koncernen
Aktuell skattekostnad -5 -1 305
Uppskjuten skatt 870 -671

865 -1 976

2018 2017
Moderföretaget
Aktuell skattekostnad -5 -1 305
Uppskjuten skatt 58 39

53 -1 266

Avstämning av effektiv skatt % 2018
Resultat före skatt 2 380

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -22% -524
Ej avdragsgilla kostnader -11% -259
Ej skattepliktiga intäkter 35% 841
Skatt hänförlig till tidigare år 0% -5
Förändring av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt 0% –
Redovisad effektiv skatt 2% 53

Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
2018-12-31 2017-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 6 303 3 250
Investeringar i nytt IT-system, driftsättning 2017 – 3 053
Vid årets slut 6 303 6 303

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -735 -
Årets avskrivning -1 261 -735
Vid årets slut -1 996 -735

Redovisat värde vid årets slut 4 307 5 568

2018-12-31 2017-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 6 303 3 250
Investeringar i nytt IT-system, driftsättning 2017 – 3 053
Vid årets slut 6 303 6 303

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -735 -
Årets avskrivning -1 261 -735
Vid årets slut -1 996 -

Redovisat värde vid årets slut 4 307 5 568

Not 14 Byggnader och mark
2018-12-31 2017-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 37 147 62 217
Nyanskaffningar – 170
Avyttringar och utrangeringar -50 -25 240
Vid årets slut 37 097 37 147

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -6 720 -12 935
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – 7 072
Årets avskrivning -945 -857
Vid årets slut -7 665 -6 720

Redovisat värde vid årets slut 29 432 30 427

2018-12-31 2017-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 37 147 62 217
Nyanskaffningar – 170
Avyttringar och utrangeringar -50 -25 240
Vid årets slut 37 097 37 147

Ackumulerade avskrivningar
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Vid årets början -6 720 -12 935
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – 7 072
Årets avskrivning -945 -857
Vid årets slut -7 665 -6 720

Redovisat värde vid årets slut 29 432 30 427

Varav mark 2018-12-31 2017-12-31
Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden 1 661 3 391
Årets avyttringar - -1 730
Redovisat värde vid årets slut 1 661 1 661

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden 1 661 3 391
Årets avyttringar – -1 730
Redovisat värde vid årets slut 1 661 1 661

Not 15 Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

2018-12-31 2017-12-31
Koncernen
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början 54 000 92 000
Vid årets slut 54 000 54 000

Moderföretaget
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början 54 000 92 000
Vid årets slut 54 000 54 000

Not 16 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31 2017-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 13 124 11 836
Nyanskaffningar 704 1 299
Avyttringar och utrangeringar -273 -11
Vid årets slut 13 555 13 124

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -10 482 -9 453
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 188 4
Årets avskrivning -896 -1 033
Vid årets slut -11 190 -10 482

Redovisat värde vid årets slut 2 365 2 642

2018-12-31 2017-12-31

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 13 124 11 836
Nyanskaffningar 704 1 299
Avyttringar och utrangeringar -273 -11
Vid årets slut 13 555 13 124

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -10 482 -9 453
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 188 4
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -896 -1 033
Vid årets slut -11 190 -10 482

Redovisat värde vid årets slut 2 365 2 642

En intern bedömd marknadsvärdering av fastigheterna har gjorts 2018-12-31. I kalkylerna genomförs en nuvärdesberäkning av 
bedömda framtida driftsnetton. Till summan av dessa driftsnetton adderas nuvärdet av ett bedömt marknadsvärde vid 
kalkylperiodens slut. Kalkylränta och avkastningskrav baseras på individuella bedömningar avseende risknivå och fastighetens 
marknadsposition. Tomtmark har värderats till gängse tomtpriser på respektive ort. 

Not 17 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2018-12-31 2017-12-31

Koncernen
Vid årets början – 104
Omklassificeringar – -104
Investeringar 3 761 -
Redovisat värde vid årets slut 3 761 -

Moderföretaget
Vid årets början – 104
Omklassificeringar – -104
Investeringar 3 761 -
Redovisat värde vid årets slut 3 761 -

Not 18 Andelar i koncernföretag
2018-12-31 2017-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början - -
Vid årets slut - -

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

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

2018-12-31 2017-12-31
Antal Andel Redovisat Redovisat

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

Hsb Cv Utveckling AB, 556752-0142, Karlstad 1 000 100,0 100 100
Karlstad Höken 7 AB, 559087-4326, Karlstad (sålt 2017) 500 100,0 – -

100 100

Not 19 Andelar i intresseföretag
2018-12-31 2017-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 13 311 384
Aktieägartillskott 4 600 -
Avyttring/Återbetalning av andel -11 801 -
Årets andel i intresseföretags resultat 2 407 12 927
Vid årets slut 8 517 13 311

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 517 -1 517
Vid årets slut -1 517 -1 517
Redovisat värde vid årets slut 7 000 11 794

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 13 311 384
Aktieägartillskott 4 600 -
Avyttring/Återbetalning av andel -11 801 -
Årets andel av HB resultat 2 407 12 927
Vid årets slut 8 517 13 311

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 517 -1 517
Vid årets slut -1 517 -1 517
Redovisat värde vid årets slut 7 000 11 794



Årsredovisning HsB värmland 201856 57Årsredovisning HsB värmland 2018

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag 

Andelar Kapitalan-
Intresseföretag Justerat EK / antal delens värde Redov värde
/ org nr, säte / Årets resultat i % i) i koncernen hos moderföretaget

Direkt ägda
Hagapaddan Utveckling AB
556764-2953 13 317 50,0 4 684 4 684

HSB Produktion i Värmland HB
969748-9103 4 632 50,0 2 316 2 316

Specifikation av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i intresseföretag 

Andelar Kapital-
Intresseföretag Justerat EK / antal andelens värde Redov värde
/ org nr, säte / Årets resultat i % i) i koncernen hos moderföretaget

Direkt ägda
Hagapaddan Utveckling AB
556764-2953 4 116 50,0 84 84

HSB Produktion i Värmland HB
969748-9103 23 418 50,0 11 709 11 709

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

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2018-12-31 2017-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 11 770 5 053
Tillkommande tillgångar 9 222
Avgående tillgångar -84 -2 505

Vid årets slut 11 686 11 770

Redovisat värde vid årets slut 11 686 11 770

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 11 770 5 053
Tillkommande tillgångar 9 222
Avgående tillgångar – -2 505
Omklassificeringar – –

-84
Vid årets slut 11 686 11 770

Redovisat värde vid årets slut 11 686 11 770

Not 21 Uppskjuten skattefordran

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

2017-12-31

2018-12-31
Not 22 Andra långfristiga fordringar

2018-12-31 2017-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 996 1 112
Tillkommande fordringar – -
Reglerade fordringar -194 -116
Vid årets slut 802 996

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -996 -1 112
Reglerade fordringar 194 116
Återförd nedskrivning 682
Vid årets slut -120 -996
Redovisat värde vid årets slut 682 -

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 996 1 112
Tillkommande fordringar – –
Reglerade fordringar -194 -116
Vid årets slut 802 996

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -996 -1 112
Reglerade fordringar 194 116
Återförd nedskrivning 682
Vid årets slut -120 -996
Redovisat värde vid årets slut 682 -

Not 23 Disposition

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 104 188 610,05 kronor, disponeras enligt följande:

Till reservfond avsätts 0,00
Balanseras i ny räkning 104 188 610,05

Summa 104 188 610,05

Not 24 Långfristiga skulder
2018-12-31 2017-12-31

Koncernen
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut - -
Övriga skulder 11 308 11 433

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

Moderföretaget
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen: - –
Övriga skulder till kreditinstitut 11 308 11 433
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

2018-12-31 2017-12-31

Koncernen
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 21 840 21 840

21 840 21 840

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Summa ställda säkerheter 21 840 21 840

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för koncern och intressebolag - -
Borgensförbindelse HSB BRF Lillängshamnen nr 1 - -
Fastigo ansvarsbelopp 719 712
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB 215 9 582
Summa eventualförpliktelser 934 10 294

Moderföretaget
Ställda säkerheter
Fastighetsinteckningar 21 840 21 840

21 840 21 840

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Summa ställda säkerheter 21 840 21 840

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser till förmån för koncern och intressebolag - -
Borgensförbindelse HSB BRF Lillängshamnen nr 1 - -
Fastigo ansvarsbelopp 719 712
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB 215 9 582
Summa eventualförpliktelser 934 10 294

Not 26 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 27 Ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen

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

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

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. 

I Karlstad kommun har detaljplanen för Östra Jakobsberg, del 1 vunnit laga kraft och vi kommer att, via HSB Produktion i Värmland 
HB, tillträda marken under april 2019. Arbete med att planera nyproduktion av bostäder på området pågår och fortsätter under 2019. 
Detaljplanen för Haga Entré vann laga kraft i februari 2019 och vi intensifierar därför arbetet med exploateringen.

Not 28 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Avkastning på
totalt kapital: (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Balansomslutningen
Avkastning på
eget kapital: Årets resultat före skatt  / Genomsnittligt eget kapital

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

Karlstad 2019-03-25

Tore Olsson Karin Kierkegaard
Ordförande

Lennart Steen Jessika Lundgren

Malin Olin Ulf Bemler
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Carina Carlsson Ola Svensson
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Min/Vår revisionsberättelse har lämnats 2019-03-
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revisionsBeräTTelse
Till föreningsstämman i HsB värmland ek. för., org. nr 773200-3277

rapport om årSreDoViSningen och koncern-
reDoViSningen
Uttalanden  
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för HSB Värmland ek. för. för år 2018. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 33-59 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och kon-
cernredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-
visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderföreningens och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderföreningen 
och koncernen.

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

annan information än årsredovisningen och koncern-
redovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än 
årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns 
på sidorna 1-32.  Det är styrelsen och verkställande direktö-
ren som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernre-
dovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den informa-

tion 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 informa-
tionen 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 an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av föreningens och koncernens för-
måga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller 
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Stan-
dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på 

grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:
•	 identifierar	och	bedömer	jag	riskerna	för	väsentliga	fel-

aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisning-
en, 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, efter-
som oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion eller åsidosättande av intern kontroll.

•	 skaffar	jag	mig	en	förståelse	av	den	del	av	föreningens	
interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•	 utvärderar	jag	lämpligheten	i	de	redovisningsprinciper	
som används och rimligheten i styrelsens och verkstäl-
lande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

•	 drar	jag	en	slutsats	om	lämpligheten	i	att	styrelsen	och	
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
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 för-
måga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slut-
satser 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,	
strukturen och innehållet i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

•	 inhämtar	jag	tillräckliga	och	ändamålsenliga	revisionsbe-
vis avseende den finansiella informationen för enheter-
na eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra 
ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansva-
rar för styrning, övervakning och utförande av koncern-
revisionen. Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella betydan-
de brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den föreningsvalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo-
visningen och koncernredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild 
av föreningens resultat och ställning.

rapport om anDra kraV enligt lagar och 
anDra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för HSB Värmland 
ek. för. för år 2018 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten en-
ligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet 
för räkenskapsåret.

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

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

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

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om an-
svarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.

Karlstad 2019-04-01
Peter Rosengren                  Roland Stridh
Auktoriserad Revisor  Den föreningsvalde revisorn
Lorka Revision AB
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