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VD HAR ORDET

HUR VILL DU BO?
Just som vi började känna oss hemma där ute i den stora världen, förändrades allt. För en del av oss blev hem
met hela vår värld under 2020. Här vaknar, äter, tränar, jobbar, umgås och somnar vi. Världen har blivit mindre. 
Men samtidigt var det som att rummet vidgades – för de egna tankarna, för lugnet och samtalen om det allra 
viktigaste. 

Etapp 1 Jakobsberg, HSB Brf Jakobsbergsskogen1.

Jag summerar mitt första år som vd 
för HSB Värmland. Ett minst 

sagt annorlunda år. Ett år 
som jag hoppas att vi kom-

mer plocka med oss en 
del gott av in i framtiden 
men också ett år som 
kommer gå till histo-
rien som tungt både 
ekonomisk och psykiskt 

för många. Hur ser det 
nya normala ut undrar jag, 

kommer vi att återgå till att 
leva och verka som innan pande-

min eller har detta år förändrat  
                              oss i grunden?

HSB har under 2020 hyllat hemmet i olika kampanjer. Vi 
kopplar samman det rådande världsläget med den trygghet 
som bostadskooperationen HSB står för. Vi lever i en tid då 
förändring är vårt nya konstanta. Vi har alla blivit smärtsamt 
medvetna om att allt kan förändras på ett ögonblick. När vi är 
i osäkra tider hittar vi tryggheten i hemmet. Just hemmet har 
den senaste tiden spelat en större roll för många människor 
genom att vi tillbringar den största tiden här. Och hemmet och 
boendet, ja det är den produkt som vi erbjuder och vem vet 
vad vi mer kan upptäcka i denna nya värld. 

2020 gör vi ett fint resultat trots pandemin och det är extra 
glädjande att våra nyproduktionsprojekt Brf  Vänerblick och 
Brf  Jakobsbergsskogen 1 sålde slut under året. Brf  Vänerblick 
på Hammarö är också inflyttad med en hög kundnöjdhet.  
Förvaltningsverksamheten har konsoliderats under året och 
fokuserar fortsatt på lönsamhet och nya affärsmodeller bland 
annat kopplat till HSB:s gemensamma digitaliseringsresa. Nya 
arbetssätt kommer att möjliggöra nya affärer framöver.

Styrelsen i HSB Värmland tog under året beslutet att 
ansöka om ett vilande tillstånd för inlåningsverksamhet hos 
Finansinspektionen, som också beviljades innan lagen ändra-

des 1 januari 2021. I majoriteten av våra regionföreningar i 
HSB Sverige så förvaltar vi sedan lång tid tillbaka tillsammans 
ca 13 miljarder kronor som både ger en bra avkastning till våra 
medlemsföreningar och används till att fortlöpande skapa nya 
bostäder till våra medlemmar. Spännande att se vad detta kan 
ge för möjligheter för HSB Värmland i en framtid.  

Jag är stolt över att leda en organisation som istället för att 
ställa in verkar för att ställa om genom att kavla upp ärmarna, 
orka lite till, hitta nya vägar och framför allt bry sig om, hjälpa 
varandra och att ta oss framåt tillsammans.

Den känslan tar jag med mig in i 2021 när vi laddar inför 
ett nytt år som är allt annat än förutsägbart. HSB Värmlands 
framtid skapas av oss tillsammans och vi bryr oss om varandra, 
våra medlemmar och våra kunder. 

Jag vill avslutningsvis tacka medlemmar, kunder, samarbets-
partners och alla verksamma i HSB Värmlands organisation 
för ett fint samarbete under 2020.

Jessika Lundgren, VD HSB Värmland
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

HSB MÖTER FRAMTIDEN
Många årsredovisningar kommer att inledas med att verksamhetsåret 2020 var ett mycket märkligt år. 
HSB Värmland är därvidlag inget undantag. Från den inledande förvirrande fasen i februari/mars 
till den mer uttröttande november/december, där vi bara längtade efter att allt skulle bli som vanligt igen.

HSB generellt sett har på det hela 
taget klarat sig väl och det gäller 

även för HSB Värmland. 
Vår nya VD Jessika 

Lundgren som tillträdde 
1 mars 2020, fick dock 
från dag ett hantera 
en helt ny verklighet. 
Nya förutsättningar 
och en omvärld som 

inte riktigt var som den 
brukade vara, var det nya 

som gällde.
På ordförandeposten för HSB 

Värmlands styrelse, axlade under-
tecknad uppdraget efter avgående Tore Olsson som under 8 år 
och med stort engagemang hållit i ordförandeklubban.  
Vid årsstämman, den första att genomföras genom poströst-
ning, skedde även ett skifte på tre styrelseledamotsposter. 

Vi har under verksamhetsåret tvingats ompröva och ställa 
om, i stället för att ställa in, bland mycket annat, de planerade 
medlemsaktiviteterna. Som ny ordförande och tillsammans 
med ny VD hade jag initialt planer på att göra en turné med 
ambition att träffa så många som möjligt av HSB Värmlands 
109 Brf-er, med syfte att, dels personligen lära känna medlems- 
och ägarkretsen, dels för att inhämta synpunkter, tankar och 
idéer för det fortsatta arbetet. Givet den allmänna situationen 
visade det sig inte möjligt, men ambitionen ligger fast, även om 
formerna för genomförande kan komma att bli mer digitala än 
vi tidigare planerat för. 

Med den nya styrelsesammansättningen har vi under året 
startat upp en process för en mer långsiktig och strategisk 
planering av HSB Värmlands vidareutveckling. Utmaningar 
och möjligheter saknas inte och arbetet med utrullning och 
implementering av det HSB Riksförbund omfattande digitali-
seringsprojektet, är ett av de större områdena att hantera.  
Det förväntade resultatet av projektet, innebär möjligheter till 
att utveckla nya tjänster, varför vi också ser behov av att se över 

befintligt tjänsteutbud och säljprocess inom vår egen förening.
Verksamhetsmässigt har vi glädjande kunnat se positiv 

framdrift av vår nyproduktion, där brf  Vänerblick i Skoghall, 
Hammarö, stod inflyttningsklart i september. Framgångsrik 
projektering och byggstart på den nya stadsdelen Östra Ja-
kobsberg (tidigare Karlstad Flygplats) visar på stark framtidstro 
och att HSB verkligen är ett spännande varumärke med hög 
trovärdighet som attraherar. De kommande åren är det därför 
viktigt för oss att fortsätta satsningen på att ha tillgång till mark 
och byggrätter i intressanta lägen. Ett strategiskt mål ska även 
vara att komplettera nuvarande verksamhet med förvärv eller 
nyetableringar. 

Störst påverkan har pandemin haft på våra tjänster som 
förutsätter tillgång till fastigheter och lägenheter med fysisk 
närvaro. De kommande åren kräver också fortsätta konsoli-
dering av volymen inom den snabbväxande energidelen och 
resultatförbättring av hela verksamheten. 

Vi har under året fortsatt vår dialog och samarbete med 
HSB Kristinehamn främst inom medlemsverksamheten och 
tillsammans tagit fram ett antal digitala utbildningar som blivit 
mycket uppskattade. Dialogen innebär även att se på andra 
möjliga samverkansområden.

HSB Ledamotsrollen upplevs som en av de viktigaste förmå-
nerna för Brf-erna och vi kommer att fortsätta vårt arbete med 
att, genom vidareutveckling och utbildning, tillförsäkra kvalitet 
i Brf-ernas styrelsearbete. Vi har under året arbetat hårt med 
att fylla HSB ledamots vakanser och ser till vår glädje idag 
stora framsteg, till gagn för oss alla.

Avslutningsvis riktar jag ett stort tack till HSB Värmlands 
styrelse, den gamla såväl som den nya, VD med ledningsfunk-
tion och alla medarbetare, för ett väl genomfört arbete under 
mycket annorlunda förutsättningar och villkor. 

Nu lägger vi verksamhetsåret 2020 bakom oss och tar till-
sammans sikte på framtiden!

Sylvia Michel, Styrelseordförande HSB Värmland
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DETTA  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, Hållbarhet,
Omtanke och Samverkan, ETHOS.

STARK DEMOKRATISK ORGANISATION
Styrkan i HSBs organisation ligger i att kombinera lokalt
självbestämmande med en demokratisk samverkan i tre
led. De tre leden är bostadsrättsföreningen, HSB 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. 660 000 medlemmar, HSB Värmland
ca. 9 500. 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 30 regionala HSB-föreningar varav HSB Värmland 
är en. HSB-föreningarna är i sin tur medlemmar i
HSB Riksförbund.

För att påverka verksamheten i en bostadsrättsförening
kan medlemmarna skicka motioner till föreningsstämman
och sedan vara med och besluta. Medlemmarna väljer även 
representanter till regionala HSB-föreningens
stämma. HSB-föreningen kallar dessa representanter till
sin stämma för att bl.a välja den styrelse som skall svara
för verksamheten regionalt. Även här kan medlemmarna
påverka verksamheten genom att skicka in motioner. Slutligen 
kallas de representanter som den regionala HSBföreningen 
utsett till HSB Riksförbunds stämma

VÅRA KUNDER OCH TJÄNSTER
HSB bostadsrättsföreningar, privata bostadsrättsföreningar, 
kommunala fastighetsbolag och privata fastighetsägare
anlitar oss för många olika fastighetstjänster av ekonomisk, 
administrativ och teknisk karaktär. Det innebär att
vi sköter avisering av månadsavgifter, löpande bokföring,
upprättar förslag till budget och årsredovisning, sköter
fastigheternas tekniska funktioner och förbrukning av
energi samt håller rent och snyggt. Vi utbildar bostadsrättsför-
eningarnas 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 förvaltning 
och vid nyproduktion för att skapa hållbarhet. HSB
erbjuder inte bara ett boende utan även en fysisk, ekonomisk 
och social trygghet.
Vi på HSB påverkar och är med och tar samhällsansvar.
Med ambitionen att påverka politiker och beslutsfattare
satsar vi stor energi på att vi ska öka byggandet, förbättra
möjligheterna att bospara, minska bostädernas klimatpåverkan 
och utveckla framtidens boende.

GEMENSAMMA STYRDOKUMENT
För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det
ger att verka under samma varumärke, finns tre gemensamma 
styrdokument inom HSB:

– HSBs kompass – vägen mot det goda boendet
– HSBs kod för föreningsstyrning
– HSBs varumärkesriktlinjer
Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna,

våra kärnvärderingar ETHOS och fungerar som ett verktyg 
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-föreningarna 
att samverka och lära av varandras goda exempel.

 
HSBs kod för föreningsstyrning
Koden innehåller bland annat stöd till styrelse och valbered-
ning 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

Våra ekonomer arbetar i nära samarbete med förvaltare och energiförvaltare vilket ger god kännedom om våra 
kunder och deras förutsättningar. Tillsammans ger vi våra bostadsrättsföreningar bra beslutsunderlag när de ska 
besluta om olika typer av underhållsåtgärder, kloka investeringar eller placeringar.

Maud Nirhammar

MÅNGA DIGITALA NYHETER

Varje ekonom har kundansvar för ett antal föreningar men det 
finns också ett nära samarbete mellan ekonomerna så att vi vid 
frånvaro kan täcka upp för varandra. 

NYA ARBETSSÄTT 
I samband med det investeringsbehov vi såg hos våra fören-
ingar, avseende exempelvis ålder på fastigheter eller energibe-

sparingsåtgärder, var planen inför år 2020 att 
vi skulle få en mer rådgivande inriktning. 

Många föreningar valde dock, pga. av 
den rådande Pandemin, att skjuta fle-
ra beslut på framtiden.  Vi har också 
tvingats att i en snabbare takt hitta 
nya kommunikationssätt då vi inte 
haft möjlighet till fysiska möten. 
Under året har vi gjort vårt bästa 

för att minska risken för smittspridning 
genom att kunna erbjuda föreningarna 

hjälp med att tex hålla digitala stämmor 
eller med poströsning. Vår personal har i 

även möjligaste mån arbetat hemifrån vilket 
varit möjligt tack vara det digitala arbetssätt som vi arbetat  
med att införa under flera år. 

NYTTA MED VÅRT DIGITALA ARBETE
Vi har haft vårt kontor stängt för besök. När det 
tex gäller kundmöten har vi och våra kunder lärt 
oss att närvara på styrelsemöten via digitala kana-
ler. Vi har fått stor nytta av det digitaliseringsarbete 
som vi har arbetat med under ett flertal år och den 
uppgraderade plattform för kommunikation som 
lanserades hösten 2019, Mitt HSB.

  
MITT HSB – PLATTFORMEN FÖR 
KOMMUNIKATION
Mitt HSB är plattformen och förutsättning för kom-
mande digitala tjänster i vår verksamhet. Allt eftersom 
digitala tjänster utvecklas kommer de att lanseras i Mitt 

HSB. Parallellt kommer ”gamla” digitala tjänster att utvecklas 
och förbättras i den nya miljön.

Under 2020 uppgraderades leverantörsfakturahanteringen 
till en ny och enklare hantering med en AI-funktion i bakgrun-
den.  Funktionen kommer också att underlätta för ytterligare 
automatisering av bokföring och bokslutsarbete. Leverantörs-
fakturahanteringen kommer så småningom även att komplet-
teras med andra typer av utbetalningar så att brf-styrelsen ska 
kunna attestera tex arvodesutbetalningar och utlägg mm. 

Nya tjänster som lanseras under kommande år för att un-
derlätta våra kunder arbete i är tex dokumenthantering, digital 
signering av årsredovisning, Grannforum, Styrelseforum, och 
digitalt styrelserum. 

Maud Nirhammar, Chef administrativ förvaltning 

HSB Värmland
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TEKNISK FÖRVALTNING

EN FÖRVALTNING UNDER OMSTÄLLNING
Omställning har varit ett genomgående tema under året. En del av den har varit planerad men mycket har fått 
hanteras på grund av snabbt förändrade yttre förutsättningar. En i grunden genomarbetad affärsidé med ett 
stabilt och efterfrågat tjänsteutbud tillsammans med duktiga och flexibla medarbetare har gjort att vi efter om
ständigheterna klarat av året bra.

Per Wikstrand

PANDEMIN – PÅVERKAN PÅ ARBETSMILJÖ OCH 
EKONOMI 

Den verksamhetsplan som styr vår verk-
samhet blev i början på mars omkull-

kastad. Då fick det nödvändiga och 
långsiktiga strategiska arbetet i 
princip läggas åt sidan.  
För ansvariga chefer och för 
våra medarbetare handlade 
dagarna plötsligt om att lyssna in 

och till viss del tolka rekommen-
dationer från olika myndigheter och 

omvandla det till förhållningsregler för 
verksamheten. I pandemins början låg allt 

vårt fokus på att hantera oroliga medarbetare, 

ORGANISATIONSFÖRÄNDRING 
Under vårvintern började arbetet med att ta fram en ny orga-
nisation för hela verksamheten anpassad efter våra långsiktiga 
utmaningar såsom digitalisering, ökad konkurrens, att vara en 
attraktiv arbetsgivare och hållbarhetsfrågan. Den förändrade 
organisationen trädde i kraft den 1 januari 2021 men vad den 
rent organisatoriskt skulle innebära visste vi under året. Den 
tekniska och ekonomiska förvaltningen som funnits i två affärs-
områden slogs ihop till affärsområde Förvaltning. En satsning 
görs på en specifik tjänst för affärsutveckling samt på fyra olika 
avdelningar, Fastighetsservice, Entreprenad och Drift, Fast-
ighetsförvaltning samt Fastighetskonsult. Internt ska föränd-
ringen bidra till att öka samverkan mellan olika kompetenser, 
utveckla och samordna kundkontakten, hållbarhetsanpassa 
tjänsteutbudet, utveckla digitala tjänster samt sist men inte 
minst leda till en ökad sammanhållning mellan verksamhetens 
olika delar. För våra kunder ska förändringen innebära en 
högre leveranskvalitet, mer nytta och tjänster som utvecklas i 
takt med samhällets förändringar.

LEDARUTVECKLING 
Under året har det ledarutvecklingsprogram som alla chefer 
inom HSB Värmland går fortsatt. Tyvärr har pandemin hin-
drat vissa delar av utbildningen som fått skjutas på framtiden. 
Programmet leds av det lokala företaget Effect Management 
och är mycket uppskattat och till stort värde för verksamhetens 
fortsatta utveckling

SAMARBETEN
Våra samarbeten inom energiområdet med andra regionfören-
ingar har fortsatt att utvecklas under året. Full utväxling ser vi 

att vi kommer få under 2021. De föreningar vi har etablerade 
och avtalsbundna samarbeten med är Södra Norrland, Norra 
Bohuslän, Kristinehamn och Norra Stor-Stockholm. Under 
året har också samtal om liknande samarbete inletts med HSB 
Uppsala, vilket vi förväntar trädet i kraft under 2021. Samar-
betet handlar om att vi säljer och förvaltar energiavtal inom 
dessa regioner och därtill kopplade energieffektiviseringstjäns-
ter. Genom samarbetena har vi möjlighet att attrahera och 
behålla kompetens inom det viktiga området fastighetsenergi, 
vilket är mycket positivt för våra medlemmar och kunder i 
Värmland.

Per Wikstrand, Förvaltningschef HSB Värmland

medlemmar och kunder, ställa in eller skjuta fram 
aktiviteter, möjliggöra arbete hemifrån, mötas i digitala kanaler, 
försöka få tag på handsprit och skyddsutrustning. En del av vår 
verksamhet arbetar i stor utsträckning i andra regioner och där blev 
olika reserestriktioner en ytterligare svårighet att hantera.

Efter den första tiden av pandemin började konsekvenser i form 
av minskad efterfrågan på våra tjänster att märkas. Framförallt 
berördes de tjänster där besök i lägenheter är nödvändiga eller de 
som innefattar längre resor. Till och från har därför korttidsarbete 
tillämpats under året.  Både korttidsarbete samt pandemins övriga 
effekter har påverkat arbetsmiljön negativt. Fysiska möten är svåra 
att helt ersätta med digitala möten och de dagliga kontakterna i 
lunchrummet eller i korridoren är ett viktigt kitt för verksamheten 
men också för de enskilda medarbetarnas välmående. 

Ekonomiskt har pandemin inneburit att lönsamheten pres-
sats tillbaka. De främsta orsakerna till det har varit svårigheten 
att resursanpassa verksamheten utifrån sviktande orderingång 
samt att myndigheters rekommendationer lett till avbrott i 
olika entreprenader. Däremot har vi inte haft några större 
problem i leveranser av material. Totalt sett har vi hanterat de 
yttre omständigheterna väl och de negativa ekonomiska konse-
kvenserna har kunnat hållas låga.     
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NYPRODUKTION

HSB VÄRMLAND FORTSÄTTER BYGGA NYTT
Arbetet med att befästa HSB Värmland som en etablerad bostadsbyggare i Värmland har fortsatt med full kraft. 
Under 2020 färdigställdes 22 lägenheter i Brf Vänerblick på Hammarö och i Karlstad byggstartade vi Brf Jakobs
bergsskogen1 som är den första etappen av flera i Karlstads nya stadsdel Jakobsberg. Flera av de projekt som 
är under planering har också kommit närmare byggstart.

Lars Boman

HSB BRF VÄNERBLICK
HSB Brf  Vänerblick, nära Skoghalls centrum i norr och Vä-

nern ett stenkast söderut, är nu färdigbyggt 
och alla nya medlemmar har flyttat in. 

Bygget startade under våren 2019 
och har pågått utan störningar 
fram till och med inflyttning. 
Samtliga lägenheter var sålda vid 
inflyttningen som genomfördes 
i strålande solsken under den 

första veckan i september.
Huset är utrustat med bergvär-

me och solceller och de första mätning-
arna indikerar att huset har en förvånans-

HSB BRF JAKOBSBERGSSKOGEN 2
Under 2020 tog vi fram bygglovshandlingar för etapp nummer 
2 på Jakobsberg, bygglovet söktes och vann laga kraft i slutet av 
året. Här kommer vi att bygga 48 lägenheter fördelat på 3 hus, 
samt ett markförlagt parkeringshus med markförlagda parke-
ringar. I ett av husen är det källare, här kommer vi att bygga 
ett skyddsrum som ersätter det vi rev i  den tidigare Valmet-
byggnaden som låg på tomten. Planerna är att starta bygget 
under våren 2021 och färdigställas runt årsskiftet 2022/23.

Intresset för etapp två är stort och vi har stora förhoppning-
ar om att få en lyckad försäljning i samband med säljstarten 
som är planerad till februari 2021.

HAGA ENTRÉ
Under hela 2020 har vi jobbat med dispens för att få ta ner 
träd på området. Dispensen var inte med i detaljplanen, märk-
ligt kan tyckas då länsstyrelsen var tillfrågad under samrådet 
i samband med detaljplanearbetet. Nåväl vi fick till slut vår 
dispens och kan kämpa vidare med projektet. Så sakta börja vi 
se strukturen i vårt stolta projekt, och vi jobbar på med etapp 
1 där vi ska försöka få till ett kvarter bestående av både en 
bostadsrättsförening och ett hus med hyresrätter som vi bygger 
i HSB Värmlands regi.

ÖVRIGA DELAR AV VÄRMLAND
När det gäller våra kranskommuner och för den del även 
småorter inom Karlstad kommun så har vi örat mot rälsen 
och följer utvecklingen även där. Hittills har det inte burit 
frukt men känslan är att vi närmar oss en möjlighet inom de 
närmaste åren.

Lars Boman, Fastighetschef HSB Värmland 

värt låg förbrukning av köpt energi. Framtida 
mätningar blir intressanta att följa för såväl 

Inför inflyttning HSB brf Vänerblick Hammarö.

Etapp 1 Jakobsberg Karlstad.

HSB Värmland som föreningen.
HSB Brf  Vänerblick tilldelades Hammarö kommuns 

arkitekturpris för 2020. I motiveringen nämndes utemiljön 
som en uppskattad del av fastigheten. Att det är vår egen 
personal, med trädgårdskompetens, som lyckats skapa en 
attraktiv utemiljö med boulebana, grillplats, gabionmur med 
sedumtäckning och fina planteringar är extra roligt i sam-
manhanget.

HSB BRF JAKOBSBERGSSKOGEN 1
Efter säljstarten på hösten 2019 kunde vi starta schaktarbe-
tet under våren 2020 för den första etappen på Jakobsberg 
med 46 lägenheter fördelat på 2 st byggnader. Det är två 
vackra hus med indragna våningar på de två översta etagen 
och fasaden har en blandning av trä och tegel i naturnära 
färger. Uppvärmning sker via fjärrvärme. Ventilationen sker 
via ett så kallat FTX system som är kopplat till borrhål, där 
vi tar tillvara värmen i marken för att värma tilluften så inte 
så mycket köpt energi behövs för ett varmt inomhusklimat.

Under sommaren och hösten har stommen växt fram, huset 
var taktätt lagom till julhelgen.
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MEDLEMSVERKSAMHET

DIGITAL MEDLEMSVERKSAMHET
Året började som vanligt, men sedan förändrades allt. Vi fick ställa in och ställa om. Utbildningar och möten 
blev digitala. Vi har under året fortsatt att samverka med HSB Kristinehamn avseende medlemsverksamheten. 
Samarbetet har utvecklats med kommunikationen i våra gemensamma kanaler såsom Styrelseposten, HSB 
uppdraget och Hemma i HSB. För att komma vidare i samarbetet har vi även upprättat gemensamma handlings
planer för medlemsverksamheten, marknad och kommunikation. 

Anna Wahlgren

STRATEGIER FÖR BÄTTRE KUNSKAP OM HSB
För att ytterligare stärka medlemsverksamheten har vi arbetat 
med att ta fram strategier och förbättra kunskapen om HSB. 
En mycket viktig funktion för att lyckas med detta är HSB-le-

damotens roll. Utbildningen av HSB-ledamöter 
och förtroendevalda är centralt för att vi 

ska nå framgång i att utveckla medlem-
skapet. Därför har vi lyft HSB-leda-
motens roll och det kommer vi även 
fortsätta med i framtiden.  

UTBILDNING OCH GEMENSKAP 
SKAPAR TRYGGHET 

Inspiration, motivation, erfarenhetsut-

kan bidra till att styrelsearbetet utförs professionellt, samtidigt 
som det blir enklare och roligare. Det i sin tur leder till en 
välmående bostadsrättförening som ser till alla medlemmars 
intressen. Vår mest uppskattade medlemsförmån är unik. 

JURIDISK RÅDGIVNING 
Som medlem i HSB ingår kostnadsfri juridisk telefonråd-
givning. Det gäller både för enskilda medlemmar som för 
bostadsrättsföreningar. Det är en medlemsfördel som värderas 
högt och används flitigt. Juristerna kan hjälpa till med att svara 
på frågor som till exempel kan röra konflikter mellan grannar, 
uppsägningar, olovlig ombyggnad, avtal med hantverkare och 
mycket annat som ska hanteras i vardagen. Juristerna har en 
unik erfarenhet kring problematiken och det kan vara ett bra 
stöd om en besvärlig situation skulle uppstå. 

HSBS BOSPAR 
Under våren 2020 bytte HSB bospar bank. En av anledningar-
na till bytet att vi vill erbjuda våra medlemmar ett större utbud 
av sparformer. I HSBs nya bospar finns det 13 fonder att välja 
mellan, jämfört med tidigare två. Det finns också möjlighet 
att välja fonder med hållbarhetstema inom klimat och vatten. 
Dessutom får våra bosparare ränta på sitt bosparkonto. De flesta 
av HSB Värmlands bosparare har valt att genomföra flytten. Vi 
har dessutom fått helt nya bosparare, bla i samband med nypro-
duktion. HSBs Bospar är mer än ett vanligt sparande. I och med 
bosparandet har medlemmen möjlighet till dubbla förturer – till 
både hyresrätter och nybyggda lägenheter över hela landet.  
 
UPPDRAGET – VÅR MEDLEMSTIDNING FÖR  
FÖRTROENDEVALDA 
HSB Uppdraget är en av många smarta förmåner för styrel-
serna inom HSB. Tidningen fungerar som ett stöd för förtro-
endevalda i HSBs bostadsrättsföreningar genom information 
om juridik, upphandling, ombyggnad, teknik, miljö- och 
energifrågor och bostadspolitik.  

HEMMA I HSB – VÅR MEDLEMSTIDNING 
Alla medlemmar får medlemstidningen Hemma i HSB. Här 
står det om allt möjligt som rör boendet – i stort som smått. 
Det kan vara allt ifrån försäkringsguider eller regler vid renove-

ring till tips på hur du lever mer klimatsmart. Nya inredningst-
render paras med smarta tips om hur man löser de utmaning-
ar som det innebär att vara del i en bostadsrättsförening. 

Anna Wahlgren, Medlemsansvarig HSB Värmland

byte, glädje och kompetensutveckling. 
Utbildning är en hjärtefråga inom HSB. 

Det är både enklare och roligare att driva en 
bostadsrättsförening när man känner att man behärskar sitt 
uppdrag. För att stötta våra bostadsrättsföreningar erbjuder vi 
ett flertal utbildningar och träffar varje år. Utbildningarna gör 
också att förståelsen ökar för varandras uppdrag inom varje 
styrelse. I och med pandemin beslutades att ta fram tre digitala 
utbildningar: Ny i styrelsen, sekreterare och valberedning. 
Dessa utbildningar ingår i medlemskapet. Förtroendevalda i 
HSB Värmland och HSB Kristinehamn har under 2020 haft 
möjlighet att delta i de digitala utbildningarna. Allt för att 
stärka kompetensen för våra förtroendevalda.   

HSB-LEDAMOTEN – EN UNIK MEDLEMSFÖRMÅN 
Alla bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB får en 
HSB-ledamot tilldelad till sin styrelse. Det är en av HSBs mest 
uppskattade medlemsförmåner. Under året har introduktions-
utbildningar för nya HSB-ledamöter genomförts både fysiskt 
och digitalt. Det har också anordnats en kombinerad fysisk 
och digital träff för HSB-ledamöterna tillsammans med HSB 
Värmland. HSB-ledamoten, som har bred och djup kunskap, 
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PERSONAL

OVISSHET OCH ANPASSNINGAR
2020 var året som inte liknar något annat år. Ur ett HRperspektiv innebar det en kombination av ovisshet och 
anpassningar.

AVTALSRÖRELSE
I stället för att avsluta lönerörelsen 

under våren 2020 valde parterna att 
förlänga avtalen fram till hösten 
då förhandlingarna återupptogs. 
Fram till dess att avtalen var 
klara, våren 2021, svävade alla i 
ovisshet kring hur utfallet skulle 

bli. Till sist kunde vi avsluta vår 
lönerevision vilket för HSB Värm-

lands del innebär två löneöversyner 

Annica Ejnermark

under perioden, våren 2021 och 
våren 2022.

ANPASSAD PERSONALINFORMATION
I lägen av ovisshet är behovet av information som störst. 
Detta har HSB, både nationellt och lokalt, tagit på stort allvar. 
Riksförbundet har regelbundet informerat på intranätet vad 
som gäller för HSB i stort utifrån pandemin. För vår egen del 
har rutiner och kanaler för all personalinformation förändrats 
under året från personalmöten i lunchrummet via filmade 
informationer till skriftlig information på intranätet. Allt styrt 
utifrån vilka riktlinjer som gäller. 

För chefer och medarbetare innebär detta ett ökat ansvar 
att dela och söka information, vanligtvis är fikarummet och i 
andra personliga möten viktiga informationskanaler.  

 
ARBETSMILJÖ
Förutom utmaningen med informationsöverföringen mellan 
chef  och medarbetare ligger även en stor utmaning i att, som 
chef, ta sitt arbetsmiljöansvar för medarbetare som arbetar 
hemma. Här har vi från början arbetat med täta och rutin-
mässiga kontakter mellan chef  och medarbetare. Vi har även 
erbjudit vissa möjligheter till anpassning av ”hemmakontoret” 
bl a i form av datorskärmar.

SJUKTAL
Pandemin till trots hamnade vi 2020 på en sjukfrånvaro på  
4,4 % vilket är en väldigt bra siffra. Det har ju visat sig att 

vanlig säsongsinfluensa, vinterkräksjuka och övriga infektioner 
har legat på extremt låga nivåer under året som en följd av god 
hygien och att vi håller avstånd till varandra.

PERSONALAKTIVITETER
Inför 2020 togs ett beslut att stärka upp organisationens Triv-
selkommitté. Gruppen fick en större budget genom att pengar 
flyttades från avdelningarna till kommittén. Syftet är att skapa 
fler aktiviteter som riktar sig till hela organisationen. Uppdra-
get var att ta fram ett program med bred inriktning som lockar 
både många och olika. Gruppen kom med flera fina förslag 
som tyvärr fick ställas in pga pandemin. Detsamma gäller för 
Personalens dag som skulle genomföras i Mariebergsskogen i 
oktober med två teman: digitalisering och friskvård. 

FRISKVÅRD
Efter sommaren startade vi en friskvårdssatsning som sträcker 
sig fram till sommaren 2021. Vår personal erbjöds en hälsoun-
dersökning med fokus på styrka och rörlighet som följs upp i 
juni 2021. Tanker är att uppmuntra till korta pauser för åter-
hämtning på jobbet. Som inspiration spelade vi en film med 
hjälp av Clarahälsan med enkla korta övningar som kan göras 
utan att man lämnar sin arbetsplats. Tyvärr har erfarenheten 
gjorts att det svårt att inspirera till den här typen av aktivitet på 
distans men satsningen fortsätter! 

Annica Ejnermark, HR-ansvarig HSB Värmland
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 
HSB VÄRMLAND
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-organisationen i enlighet med lagen om ekono-
miska föreningar, de kooperativa principerna och HSBs värderingar.

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

 
1. BAKGRUND
HSBs kod för föreningsstyrning började gälla den 1 januari 
2008 och har därefter uppdaterats kontinuerligt med den 
senaste versionen från 2020. Syftet med koden är att den ska 
vara 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 öp-
penhet och transparens i enlighet med kodens intentioner. 
Koden ska tillämpas enligt principen ”Följ eller Förklara”. 
Det innebär att om en förening avviker från del av koden 
ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrap-
porten.

Begreppet förening i kodtexten innefattar även HSB-bo-
lag. Koden innebär att årsredovisningen kompletteras med 
denna föreningsstyrningsrapport som översiktligt beskriver hur 
föreningen tillämpat HSBs kod för föreningsstyrning under 
räkenskapsår 2020. Föreningsstyrningsrapporten har granskats 
av föreningens revisor.
 
2. HSB VÄRMLANDS FÖRENINGSSTÄMMA 2020
Föreningsstämman är HSB Värmlands högst beslutande organ 
som väljer föreningens styrelse.

Till föreningsstämmans uppgifter hör också att bland annat 
fastställa föreningens balans- och resultaträkning, att besluta 
om disposition av resultat av verksamheten samt att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.

Föreningsstämmans befogenhet utövas helt av fullmäk-
tige. Information om stämman lades ut i på hemsidan den 
23 januari. Kallelse till årsstämma skedde genom brev 
som sändes till samtliga berörda den 25 maj. Information 
om motionstider lades ut på föreningens hemsida den 5 
december 2019. Till årets årsstämma hade 3 motioner 
inkommit.

Med anledning av nationella rekommendationer och res-

triktioner avseende Corono - Covid 19 pandemin, beslutade 
styrelsen att senarelägga Föreningsstämman som sedvanligt 
hålls i maj till den 15 juni 2020, och genomfördes i Holken i 
Mariebergsskogen. Föreningsstämman genomfördes genom 
poströstning med begränsad möjlighet till fysisk närvaro.

Antalet fullmäktige vid stämman uppgick till 49 stycken in-
lämnade poströster. Vid föreningsstämman var fyra fullmäktige 
och den förtroendevalda föreningsgranskaren närvarande samt 
10 föreningsmedlemmar.

Efter förslag från valberedningen valdes Mats Eriksson till 
stämmoordförande. Till justeringsmän utsågs Pia Särnehed 
och Magnus Forzelius. Ingen av dessa är styrelseledamot eller 
anställd i föreningen.

3. VALBEREDNINGEN
Föreningens valberedning väljs på föreningsstämman. Valbe-
redningen sammanträder vid behov, dock minst en gång per 
år. 

Valberedningen ska i enlighet med Valberedningsinstruktion 
som fastställts av föreningsstämman:
 lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på styrel-

seordföranden
 lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordförande 

och övriga ledamöter
 lämna förslag till val och arvodering av revisor
 lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.

Beslut innefattar även förfarande för att vid behov ersätta 
ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slut-
fört enligt gällande och beslutad Valberedningsinstruktion. 

Stämman beslutade även att Valberedningsinstruktionen 
kompletteras med förtydligande om att styrelsen har kom-
petens rörande förutsättningar och villkor att bo och verka i 
en bostadsrättsförening samt att Valberedningen bör ha som 
mål att två ledamöter rekryteras från ägarleden, dvs HSB 
Värmlands bostadsrättsförening under förutsättning att övriga 
kriterier uppfylls.1 Je
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Namn  Tore  Ulf    Malin Sylvia Karin 
 Olsson  Bemler  Olin Michel Kierkegaard
Född år  1945  1962  1965  1952 1978
Invald år  2012  2015  2018  2010 2018
Befattning  Ordf.  Ledamot  Ledamot/ Ledamot/ Ledamot
    v ordf  v ordf  
Arvode  39 585 28 413 46 150 75 037 9 783
Mötesnärvaro  100 %  100 %  100 %  100 % 75 %
   
Namn  Lennart  Sven-Åke Pernilla Ola 
 Steen  Mellgren Hoke Svensson
Född år  1963  1951 1972  1963
Invald år  2011  2016 2017  2018
Befattning Ledamot  Ledamot/  Ledamot Ledamot/ 
    Unionen FF
Arvode  11 148 28 413 28 413 25 629 
Mötesnärvaro  100 % 100 %  100 %  82 %

Namn Lars Lena Thomas
 Andersson Larsson Larsson
Född år 1949 1957 1963
Invald år 2020 2020 2020
Befattning Ledamot Ledamot Ledamot
Arvode 17 265 17 265 17 265
Mötesnärvaro 100 % 100 % 100 %
 
 
 

Valberedningen har under 2020 haft följande sammansättning:
Maria Frisk, sammankallande
Född år 1977
Typ av medlem: Medlen /fria gruppen
Övriga/tidigare uppdrag: Fd kommunalråd Karlstads kom-
mun, Näringspolitisk ansvarig Fastighetsägarna Värmland
Mandattid i valberedningen:  2017-2020 
Ann-Kristine Johansson, ledamot
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:  2018-2020
Svante Linderberg, ledamot
Född år 1944
Typ av medlem: Boende
Övriga/tidigare uppdrag: Tidigare ordförande
i HSB Värmland, HSB ledamot

Mandattid i valberedningen:  2015-2020
Medlemmar har haft möjlighet att vända sig till valbered-

ningen och lämna förslag på nomineringar.  Valberedningens 
förslag publicerades i kallelsen till 2020 års föreningsstämma 
och på föreningens hemsida samt i Styrelseposten. Även en 
redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete har 
publicerats.

4. STYRELSE
HSB Värmlands styrelse består av 7 ledamöter, varav 2 per-
sonalrepresentanter. VD ingår inte i styrelsen. Alla ledamöter, 
utom personalrepresentanterna, är oberoende i förhållande till 
föreningen och ledningen. En av de nyvalda ledamöterna är 
nominerad av medlems – och ägarkretsen.

Styrelsen beslutar i frågor som rör föreningens strategiska 
inriktning, investeringar, finansiering, förvärv och avyttringar 
samt viktigare policyer.

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i Arbetsordningen. 
Arbetsordningen reglerar antalet ordinarie styrelsemöten, vilka 
ärenden som ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen 
inklusive styrelseordförandens uppgifter. Styrelsen har under 
år 2020 hållit sju ordinarie styrelsemöten, ett konstituerande 
styrelsemöte, två tematräffar avseende HSB Värmlands verk-
samhet samt en gemensam strategikonferens.

För perioden från 1 januari till ordinarie förenings-
stämma 15 juni 2020 utgjordes styrelsen av:
Tore Olsson  Ordförande
Sylvia Michel Vice ordförande
Lennart Steen

Sven-Åke Mellgren
Ulf  Bemler
Karin Kierkegaard
Malin Olin
Pernilla Hoke Personalrepresentant utsedd av Unionen
Ola Svensson, Personalrepresentant utsedd av Fastighetsan-
ställdas förbund

Styrelsen som valdes vid stämman 15 juni 2020 var:
Sylvia Michel (nyval 1 år) Ordförande
Malin Ohlin  Vice ordförande 
Sven-Åke Mellgren
Ulf  Bemler
Lars Andersson (nyval 2 år)
Lena Larsson (nyval 2 år)
Thomas Larsson (nyval 2 år)
Pernilla Hoke   Personalrepresentant utsedd av
    Unionen
Ola Svensson  Personalrepresentant utsedd av
    Fastighetsanställdas förbund 

5. UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Enligt HSB:s kod för föreningsstyrning skall styrelsen årligen 
göra en utvärdering av sitt arbete. Utvärderingens ändamål är 
att se över styrelsens interna arbete genom att bl a klarlägga 
vilka utbildningsbehov som behövs för styrelsemedlemmarna, 
vilka kompetenser som finns och vilka kompetenser som bör 
tillföras styrelsen samt vilka förbättringar styrelsen kan och 
behöver göra i sitt sätt att arbeta. 

Vid denna utvärdering har styrelsen använt dels ett frågefor-
mulär med bedömningsalternativ på en skala från 1 till 5 med 
möjlighet till fritextsvar innan styrelsemötet, dels en muntlig 
genomgång och diskussion vid styrelsemöte. Envar har utifrån 
den givna skalan bedömt olika parametrar som anses vara rele-
vanta och viktiga för en väl fungerande och effektiv styrelse.

Den samlade bedömningen är mycket positiv med en ge-
nomsnittsbedömning på 3,9 på den femgradiga skalan. Det är 
styrelsens uppfattning att styrelsearbetet, med ny ordförande 
och tre nya ledamöter har kommit i gång bra och att arbetet 
kännetecknas av en bra och harmonisk stämning med bra 
samtalsklimat samt att man uppskattar och ser fram emot det 
påbörjade och initierade strategiska och långsiktiga arbetet 
med att vidareutveckla HSB Värmland.

Utvärderingen visar även på utvecklings- och förbättringspo-
tential inom bl a behov av ökad och förbättrad medlems- ägar- 
och kunddialog, omvärlds- och konkurrensbevakning samt 
risk- och konsekvensbedömning.

På punkten om styrelsens kompetensutvecklingsbehov fram-
fördes önskemål om fördjupade tematräffar avseende HSB 
Värmlands tjänsteutbud och säljprocess samt mer av fortlöpan-

de information om verksamheten och ekonomisk uppföljning. 
Den digitala omställningen med och utrullningen av HSB 
4.0 måste särskilt beaktas utifrån, framförallt ekonomisk och 
finansiell aspekt och resurser men också baserat på den digitala 
mognaden i medlems-ägar- och kundkretsen.

Underlag inför styrelsens sammanträden kommer en vecka 
före mötet, och användandet av den digitala styrelseportalen 
upplevs som mycket värdefull.

Sammanträdestiden hålls normalt inom två timmar. 
Agendan upplevs innehålla rätt frågor. Alla är väl förberedda 

och besluten tydliga utifrån de beslutsförslag som finns med i 
underlagen.

Ordföranden upplevs som erfaren, väl förberedd, påläst och 
professionell samt bjuder in till öppen dialog. 

Valberedningen har delgivits resultatet och styrelsens upp-
fattning om vilka kompetenser och kravprofiler som skall efter-
sökas vid rekryteringen av nya ledamöter. Därvid har pekats på 
att även fortsatt säkerställa att styrelsen har minst en ledamot 
med erfarenhet av fastighetsförvaltning. 

Den sammanlagda ersättningen till Styrelsen uppgår till 344 366 kr. 
 
*Mötesnärvaron för Tore Olsson, Lennart Steen, Karin Kierkegaard, Lars Andersson, Lena Larsson och Thomas Larsson är 
beräknad på den del av året de ingått i styrelsen. 
 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst har utgått till ledamöterna enligt intyg.

6. ARVODEN UTBETALDA TILL STYRELSEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET



ÅRSREDOVISNING HSB VÄRMLAND 202024 25ÅRSREDOVISNING HSB VÄRMLAND 2020

7. UTBILDNING
Styrelsens ledamöter erbjuds genomgå HSB:s utbildningspro-
gram för föreningsstyrelser. De erbjuds dessutom att delta 
på HSB:s Riksförbunds temautbildningar och styrelsekon-
ferenser. Givet de särskilda förutsättningar som rått under 
året har inga sådana utbildningar eller konferenser genom-
förts.

Som ett led i introduktionen av nya styrelseledamöter har 
under verksamhetsåret särskilda temadagar genomförts med 
syfte att förstå och genomlysa HSB Värmlands affärer.

Efter beslut i styrelsen och i samråd med ordförande har 
VD erbjudits möjlighet till vidareutbildning inom ett särskilt 
Ledarutvecklingsprogram arrangerat av HSB Riksförbund i 
samarbete med Karlstad Universitet.

8. VD 
VD leder verksamheten i enlighet med den fastställda Ar-
betsordningen mellan styrelsen och VD samt enligt styrelsens 
beslutade ”Uppdragsbeskrivning för VD” som fastställdes i 
samband med rekryteringsprocessen av ny VD. Särskild VD 
Instruktion är därefter upprättad och beslutad av styrelsen. 

VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad, säkerställa 
att styrelsen har nödvändiga och så fullständiga beslutsunder-
lag som möjligt samt följa upp tagna beslut enligt särskild be-
slutslogg. VD har dessutom kontinuerlig dialog med styrelsens 
ordförande för information om föreningens utveckling och 
finansiella ställning. 

Frågor som rör VDs anställningsvillkor, ersättningar, 
och förmåner bereds av styrelsens ordförande och beslutas 
av styrelsen i samband med det årliga utvecklingssamtalet.

Till ny VD utsågs Jessika Lundgren som tillträdde sitt 
uppdrag den 1 mars 2020. Jessika är född 1970 och har en ut-
bildning som byggnadsingenjör. Hon har en bred yrkesmässig 
bakgrund främst i Bygg- och fastighetsbranschen och erfaren-
het av flera uppdrag i ledande ställning, senast som VD för 
Värmlandstrafik och trafikdirektör i Region Värmland. Hon 
har även erfarenhet som styrelseledamot i HSB Värmland i två 
omgångar. 

Pär Wikstrand utsågs under perioden 1/1 – 28/2 till tillför-
ordnad VD för HSB Värmland.

Resultatet av utvärdering av VDs arbete genomfördes för 
första gången och på motsvarande sätt som för utvärdering av 
styrelsens arbete. Återkoppling av resultat sker i kommande 
utvecklingssamtal mellan ordförande och VD.

9. SAMVERKAN MED HSB KRISTINEHAMN 
Samverkan med HSB Kristinehamn är sedan ett antal år eta-
blerat på flera områden. Under året har föreningarna arbetat 
efter en gemensam verksamhetsplan för medlemsverksam-
heten. Ett gemensamt utbildnings/utvecklingsarbete avseende 
hållbara tjänster har startats. 

Ordförande och vice ordförande i respektive förening har 
träffats regelbundet för avstämningar och dialog kring möjliga 
samverkansområden genom fysiska och digitala möten.

VD-arna för respektive förening har sedan tidigare i upp-
drag att i möjligaste mån samordna de båda föreningarnas 
verksamheter.

10. NATIONELLA AKTIVITETER
HSB:s Riksförbunds stämma i maj 2020 genomfördes via 
poströstning.

Ordförande har under året deltagit i flera ordförandekon-
ferenser, där olika aktuella frågor diskuterats. Mötena har 
genomgående genomförts digitalt. 

Vid nomineringsprocessen till dotterbolag inom HSB 
Riksförbund har HSB Värmlands styrelse föreslagit styrel-
seordförande Sylvia Michel till  Affärsstöds styrelse, Jessika 
Lundgren till Projektpartners styrelse samt Maud Nirhammar 
till Finansstöds styrelse.

11. FINANSIELL RAPPORTERING
Föreningens ekonomi behandlas på varje styrelsemöte ge-
nom VD:s rapportering. En noggrann och djupare detal-
janalys görs vid genomgång vid varje tertialrapport och i 
övrigt vid behov. Under året har även månadsavstämningar 
genomförts med särskilt beaktande av det digitala lanse-
rings- och utrullningsprojektet HSB 4.0 och dess konsekven-
ser.

Styrelsen har tagit beslut om att låta registrera HSB 
Värmland ekonomisk förening hos Finansinspektionen som 
inlåningsföretag samt för det fall HSB Värmland ekonomisk 
förening i en framtid ska bedriva inlåningsverksamhet ska detta 
godkännas av styrelsen innan så sker.

12. INTERN KONTROLL
Styrelsen får löpande en 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. Efter-
levnaden av styrdokument diskuteras löpande som en viktig 
ansvarsfråga för styrelsen.

13. 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 konkur-
renskraftiga för att säkerställa att föreningen kan attrahera 
och behålla rätt kompetens i ledningen. Lönen skall åter-
spegla individens ansvarsområde och prestation. Samtliga 
befattningshavare har fast lön. Lön och ersättning till VD 
beslutas av styrelsen.

14. FÖRENINGENS REVISORER
HSB Riksförbund har utsett auktoriserad revisor Peter Ro-
sengren. Peter Rosengren är auktoriserad revisor och driver 
företaget Lorka Revision AB.

Vid föreningsstämman valdes Roland Stridh till förenings-
granskare i föreningen.

Peter Rosengren, auktoriserad revisor
Utbildning
Peter Rosengren är utbildad civilekonom vid Karlstads
Universitet. Han har dessutom löpande fortbildning enligt 
Revisorsnämndens krav för att behålla auktorisation och licen-
siering.
 
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 mindre försäkringsbolag. 

Vald revisor i ett 60-tal aktiebolag samt ett stort antal stiftel-
ser, föreningar och bostadsrättsföreningar.

Har genomfört ett stort antal konsultuppdrag inom fastig-
hetssektorn och finansbranschen.
 
Revisionsuppdrag i HSB föreningar
HSB Värmland
HSB Karlskoga
HSB Södertälje
HSB Norra Bohuslän
HSB i Kil

Roland Stridh (f 1948), föreningsgranskare
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- 2018

15. GRANSKNINGSRAPPORT
Den förtroendevalda föreningsgranskarens uppdrag är att 
granska HSB Värmlands medlemmars rätt till insyn och 
inflytande i medlemsföreningen. Granskningen tar sin utgångs-
punkt i HSB s kod för föreningsstyrning. 

Föreningsstyrningsrapporten har granskats av förenings-
granskaren. Föreningsgranskaren konstaterar att den informa-
tion som lämnats till medlemmarna är korrekt och vederhäftig 
samt att granskningsrapporten har meddelats styrelsen i god 
tid innan tidpunkt för kallelse till föreningsstämman. Dessutom 
konstateras att föreningen ej avvikit från HSBs kod för fören-
ingsstyrning vilket framgår av föreningsstyrningsrapporten.

Styrelsen sammanträffar med revisor minst en gång per år 
för genomgång och diskussion av revisorerna lämnade rappor-
ter. Vid uppkomst av frågor under löpande verksamhetsår sker 
även direktkontakter med revisorerna. Föreningen har så vitt 
är känt ej avvikit från koden för föreningsstyrning.

Styrelsen har beslutat att genomföra två avstämningsmöten 
per år med Föreningsgranskaren. Under verksamhetsåret ge-
nomfördes ett första möte under hösten 2020. Närvarande vid 
mötet var styrelseordförande och VD. 

Karlstad 2021-03-05

Sylvia Michel
Ordförande, HSB Värmland
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

HSB Värmland ek för

Org nr 773200-3277 

med säte i Karlstad
HSB Värmland ek för

Org nr 773200-3277

med säte i Karlstad

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Styrelsen har efter fullmäktigesammanträdet 2020-06-15 följande sammansättning
Ordinarie
Sylvia Michel ordförande
Malin Olin vice ordförande
Sven-Åke Mellgren
Ulf Bemler
Lars Andersson
Lena Larsson
Thomas Larsson

Pernilla Hoke personalrepresentant , Unionen
Ola Svensson personalrepresentant , Fastighetsanställdas förbund
Jessika Lundgren Verkställande direktör (fr.o.m 2020-03-01)

Föreningens verkställande direktör, Jessika Lundgren, är styrelsens sekreterare

Revisorer
Ordinarie
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

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

Medlemsantal 2020-01-01 9 996
Inträden       1 395
Utträden  -1 295
Medlemsantal 2020-12-31  10 096

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 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 133 345 127 513 108 686 102 769
Rörelseresultat 3 881 -10 -5 167 -3 568
Balansomslutning 172 900 164 249 154 965 154 901
Avkastning på totalt
kapital % 6 0 0 23
Avkastning på eget kapital % 8 0 0 31
Soliditet % 88 80 79 79
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Personalomsättningen 2020 uppgick till 10,3%

HSB Värmland Ek.förening tillsammans med HSB Produktion AB, påbörjade under året uppförandet av 45 st lägenheter 
i Brf Jakobsbergsskogen 1. Dessa är slutsålda. Vi äger tillsammans ytterligare ca 250 st byggrätter och vår målsättnning 
är att uppföra dessa i 4-5 etapper. I december togs beslutet att påbörja säljstart för etapp 2 under början av 2021.

Detaljplanen för Haga Entré vann laga kraft 2019. Under 2020 har Länsstyrelsen opponerat sig mot den allé av träd som 
behöver tas ned på området om detaljplan ska kunna genomföras som beslutat. Projektet har därför pausats i väntan på 
besked. HSB Värmlands styrelse har presenterats möjligheten att uppföra och äga hyresrätter i egen regi på området.

Samarbetet med vår grannförening HSB Kristinehamn har utökats och fördjupats under året. Vi samverkar inom 
medlemsverksamhet, kommunikation och hållbarhet. Styrelserna i våra båda regionföreningar har haft möten 
sinsemellan under året.

HSB Värmland äger själva eller via HSB Projektpartner AB mark i Hammarö kommun. HSB Projektpartner AB sålde 
marken på Bärstad till Hammarö kommun under 2020. Den mark som HSB Värmland äger ska kommunen 
detaljplanelägga under nästa år.

Det fortsätter att vara ett stort intresse för hela vårt tjänsteutbud. Tillväxten har planat ut något och har ett tydligt fokus 
på ökad lönsamhet. Coronapandemin har påverkat oss i våra förvaltningstjänster och vi har under året 
korttidspermitterat del av personalen, främst energikonsulter och reparatörer. 

Vårt nyproduktionsprojekt Brf Vänerblick är slutsålt och inflyttat under 2020. HSB Värmland tilldelades av Hammarö 
kommun priset God Arkitektur för projektet.

Detaljplanen på Va Tye har antagits under året av Hammarö kommun. Grannar har överklagat. Exploateringsavtal har 
tagits fram mellan kommunen och oss exploatörer.

Vi har under året rekryterat ett 10-tal nya HSB-ledamöter och tillsatt i de föreningar som saknat.  
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkning - koncernen

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 114 688 170,41 kronor, disponeras enligt följande:

Till reservfond avsätts 0,00
Balanseras i ny räkning 114 688 170,41

Summa 114 688 170,41

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

För våra nyproduktionsprojekt på Östra Jakobsberg kommer Inflyttning av etapp 1 ske under hösten 2021 och byggstart 
för etapp 2 planeras innan sommaren. Även om vi har en markreserv ser vi ett behov av att utöka den kontinuerligt. 
Detta kan vi göra i egen regi eller i Intressebolaget HSB Produktion i Värmland HB. Inom hela vårt tjänsteutbud ser vi en 
ökad efterfrågan på tjänster som leder till ökad hållbarhet i samhället, t ex energieffektivisering, ekosystemtjänster på 
gårdar och god kvalitetssäkrad ekonomisk förvaltning. Digitaliseringen av vår egen verksamhet samt i samhället i stort 
skapar både möjligheter och utmaningar. Det är viktigt att HSBs gemensamma digitaliseringsresa fortskrider enligt plan 
så att vi kan möta konkurrensen och skapa ökad kundnytta. Det är viktigt att vi även stöttar våra medlemsföreningar och 
kunder i de digitala beslutsvägarna. Coronapandemin påverkar vår verksamhet och vi ser ett behov av att fortsätta med 
korttidspermitteringar under 2021. När pandemin kom våren 2020 såg vi en avmattning av försäljningstakten på våra 
nyproduktioner men de hämtades upp efter sommaren och just nu känner vi inte av den alls. Det produceras just nu 
mycket lägenheter i Karlstadområdet så en viss risk för överhettning finns. Vi utreder också möjligheten att producera 
bostadsrätter på andra orter i Värmland, bl a i Forshaga.

Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2020 2019

Nettoomsättning 2 133 345 127 513
Fastighetskostnader -2 377 -719
Kostnad för sålda varor och tjänster -128 002 -125 617
Bruttoresultat 2 966 1 177
Administrationskostnader -5 965 -5 297
Övriga rörelseintäkter 3 6 875 4 105
Rörelseresultat 4,5,6 3 876 -15

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 7 3 625 2 003
Resultat från värdepapper och fordringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 781 465
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -57 -68
Resultat efter finansiella poster 8 225 2 385

Resultat före skatt 8 225 2 385

Skatt på årets resultat 10 11 –
Latent skatt 10 -327 326
Årets resultat 7 909 2 711
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BALANSRÄKNING
Balansräkning - koncernen

BALANSRÄKNING
Balansräkning - koncernen

Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 
arbeten 11 1 542 2 648
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 12 7 932 4 130

9 474 6 778
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13, 14 31 689 30 947
Inventarier, verktyg och installationer 15 4 150 3 744
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 16 – –

35 839 34 691
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 17 – –
Andelar i intresseföretag 18 32 015 38 790
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 11 663 11 685
Uppskjuten skattefordran 20 338 558
Andra långfristiga fordringar 21 – 449

44 016 51 482
Summa anläggningstillgångar 89 329 92 951

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 280 280
Färdiga varor och handelsvaror 1 334 2 017

1 614 2 297
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 20 391 29 304
Aktuell skattefordran 1 932 2 116
Övriga fordringar 78 16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 371 7 157

32 772 38 593

Kortfristiga placeringar 25 602 20 000

Kassa och bank
Kassa och bank 23 612 12 266

4 271 4 271
Summa omsättningstillgångar 83 600 73 156

SUMMA TILLGÅNGAR 172 929 166 107

Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22
Andelskapital 5 043 4 991
Reserver 11 921 11 921
Balanserat resultat inkl årets resultat 116 106 108 197
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 133 070 125 109
Summa eget kapital 133 070 125 109

Avsättningar
Avsättning garantireserv 760 –
Uppskjuten skatteskuld 361 264

1 121 264
Långfristiga skulder 23
Övriga skulder till kreditinstitut – –
Övriga skulder 11 214 11 214

11 214 11 214
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld 125 125
Leverantörsskulder 12 709 11 985
Skulder till intresseföretag – –
Övriga skulder 4 115 6 499
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 575 10 911

27 524 29 520
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 172 929 166 107
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RAPPORT
Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys - koncernen

Rapport över förändringar i eget kapital - koncernen

2020-12-31
Andels-
kapital

Bundna 
reserver

Bal.res. inkl 
årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 991 11 922 108 196 125 109
Årets resultat 7 909 7 909

Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital 52 52
Aktieägartillskott
Summa 52 52

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning reservfond – – –

– – –

Summa – – –

Vid årets utgång 5 043 11 922 116 105 133 070

2019-12-31
Andels-
kapital

Bundna 
reserver

Bal.res. inkl 
årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 920 11 922 105 485 122 327
Årets resultat 2 711 2 711

Transaktioner med ägare
Förändring andelskapital – – –
Aktieägartillskott
Summa 71 71

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

– – –

Summa –

Vid årets utgång 4 991 11 922 108 196 125 109

Överföring mellan fria och 
bundna reserver

Överföring mellan fria och 
bundna reserver

Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i tkr Not 2020 2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 8 225 2 385
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 8 386 -890

16 611 1 495
Betald inkomstskatt – -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 16 611 1 495
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 683 -14
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 5 821 -2 927
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 996 8 528
Ökning(+)/Minskning(-) av avsättningar 760 –
Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 879 7 082

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 565 -5 086
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 076 2 609
Förvärv av finansiella tillgångar -1 600 -29 966
Avyttring av finansiella tillgångar 1 400 296
Avytting av övriga tillgångar 1 706
Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 689 -32 147

Finansieringsverksamheten
Förändring andelskapital 52 71
Amortering av lån - -125
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 -54

Årets kassaflöde 16 948 -25 119
Likvida medel vid årets början* 32 266 57 385
Likvida medel vid årets slut* 49 214 32 266
* Som likvida medel räknas medel i handkassa och på bankkonto som är direkt åtkomligt för bolaget
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkning - moderföretaget

BALANSRÄKNING
Balansräkning - moderföretaget

Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2020 2019

Nettoomsättning 2 133 345 127 513
Fastighetskostnader -2 377 -719
Kostnad för sålda varor och tjänster -128 002 -125 617
Bruttoresultat 2 966 1 177
Administrationskostnader -5 960 -5 292
Övriga rörelseintäkter 3 6 875 4 105
Rörelseresultat 4,5,6, 3 881 -10

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag 7 5 449 179
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 781 465
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -57 -68
Resultat efter finansiella poster 10 054 566

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga -520 374
Resultat före skatt 9 534 940

Skatt på årets resultat 10 -220 246
Årets resultat 9 314 1 186

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 11 1 542 6 778
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 12 7 932 –

9 474 6 778
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13, 14 31 689 30 947
Inventarier, verktyg och installationer 15 4 150 3 744
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 16 – –

35 839 34 691
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 100 100
Andelar i intresseföretag 18 32 015 36 966
Andra långfristiga värdepappersinnehav 19 11 663 11 685
Uppskjuten skattefordran 20 338 558
Andra långfristiga fordringar 21 – 449

44 116 49 758
Summa anläggningstillgångar 89 429 91 227

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Exploateringsfastigheter 280 280
Färdiga varor och handelsvaror 1 334 2 017

1 614 2 297
Kortfristiga fordringar
Hyres- och Kundfordringar 20 391 29 304
Fordringar hos intresseföretag – –
Aktuell skattefordran 1 932 2 116
Övriga fordringar 78 16
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 371 7 157

32 772 38 593

Kortfristiga placeringar 25 602 20 000

Kassa och bank
Kassa och bank 23 483 12 132

23 483 12 132
Summa omsättningstillgångar 83 471 73 022

SUMMA TILLGÅNGAR 172 900 164 249
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BALANSRÄKNING
Balansräkning - moderföretaget

RAPPORT
Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 22
Bundet eget kapital
Andelskapital 5 043 4 991
Reservfond 11 921 11 921

16 964 16 912
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 105 375 104 189
Årets resultat 9 314 1 186

114 689 105 375
131 653 122 287

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 1 753 1 232
Periodiseringsfonder – –

1 753 1 232

Avsättningar
Avsättning garantireserv 760 –

760 –
Långfristiga skulder 23
Övriga skulder till kreditinstitut – –
Övriga skulder 11 214 11 214

11 214 11 214
Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristig skuld 125 125
Leverantörsskulder 12 709 11 985
Skulder till koncernföretag – –
Skulder till intresseföretag – –
Övriga skulder 4 115 6 499
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 571 10 907

27 520 29 516
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 172 900 164 249

Rapport över förändringar i eget kapital - moderföretaget

2020-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Andels-
kapital

Reservfond Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 991 11 922 105 374 122 287

Årets resultat 9 314 9 314

Förändringar direkt mot eget kapital
Förändring av andelskapital
Summa 52 – 52

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

Vid årets utgång 5 043 11 922 114 688 131 653

2019-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Andels-
kapital

Reservfond Bal.res. 
inkl årets 

resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans 4 920 11 922 104 188 121 030
Årets resultat 1 186 1 186

Förändringar direkt mot eget kapital

Förändring av 
andelskapital – – – –

Summa 71 – 71

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

Vid årets utgång 4 991 11 922 105 374 122 287
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KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalys - moderföretaget

NOTER

Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr 2020 2019

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 10 054 566
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 6 562 935

16 616 1 501
Betald inkomstskatt – –
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 16 616 1 501
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 683 -14
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 5 821 -2 927
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 996 8 527
Ökning(+)/Minskning(-) av avsättningar 760
Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 884 7 087

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7 565 -5 086
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 076 2 609
Förvärv av finansiella tillgångar -1 600 -29 966
Avyttring av finansiella tillgångar 1 400 296
Avyttring av övriga tillgångar 1 706
Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 983 -32 147

Finansieringsverksamheten
Förändring av andelskapital 52 71
Amortering av lån – -125
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 -54

Årets kassaflöde 16 953 -25 114
Likvida medel vid årets början * 32 132 57 246
Likvida medel vid årets slut * 49 085 32 132
* Som likvida medel räknas medel i handkassa och på bankkonto som är direkt åtkomligt för bolaget

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

Nyttjandeperiod
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften
är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de
avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen
på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även
om tillgångarna är överförda till ett annat företag.  

Föreningen har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1 vilket innebär att alla 
pensionsförpliktelser räknas som avgiftsbestämda. Det innebär att avgifterna 
kostnadsförs löpande i resultaträkningen.

I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel till en pensionsstiftelse
redovisas en avsättning i de fall stiftelsens förmögenhet värderad till marknadsvärde understiger
förpliktelsen. I de fall stiftelsens förmögenhet överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång.

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

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

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

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

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

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 
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Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter. 
Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans. 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och
material levereras eller förbrukas. 
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal – fast pris 
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och
kostnad med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen.
Färdigställandegraden beräknas utifrån utfört arbete.
Intäkt redovisas endast med det belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifterna som
sannolikt kommer att ersättas av beställaren eftersom det ekonomiska utfallet inte kan beräknas
på tillförlitligt sätt.

Avsättningar garantireserv
Avsättningar definieras som skulder som är ovissa med avseende på belopp eller tidpunkt då 
de kommer att regleras. En avsättning redovisas i balansräkningen när det finns en 
förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av 
ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. 
Avsättningar för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden redovisas vid tidpunkten 
för försäljning, baserat på kalkyler, företagsledningens bedömning samt erfarenheter av 
liknande transaktioner.

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

2020 2019
Koncernen och Moderföretaget

Nettoomsättning per rörelsegren
Förvaltningsverksamhet 128 868 123 003
Byggverksamhet – –
Egna Fastigheter 571 689
Medlemsverksamhet 3 906 3 821

133 345 127 513

Not 3 Övriga rörelseintäkter
2020 2019

Koncernen och Moderföretaget
Realisationsvinster 4 993 2 013
Aktiverat arbete för egen räkning 1 882 2 092

6 875 4 105
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse och revisorer

Medelantalet anställda varav varav
2020 män 2019 män

Moderföretaget
Sverige 102 64% 111 74%
Totalt i moderföretaget 102 64% 111 74%

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2020-12-31 2019-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Moderföretaget
Styrelsen 45% 45%

Övriga ledande befattningshavare 50% 50%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2020 2019
Löner och Sociala Löner och Sociala

ersättningar kostnader ersättningar kostnader

Moderföretaget 45 773 19 163 46 537 19 313
(varav pensionskostnad) 1) (3 622) 1) (3 576)

Koncernen totalt 45 773 19 163 46 537 19 313
(varav pensionskostnad) 2) (3 622) 2) (3 576)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 970 tkr (f.å. 620) företagets VD och styrelse.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 970 tkr (f.å. 620) företagets VD och styrelse.

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

2020 2019
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Moderföretaget 2 029 43 744 1 612 44 925
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Koncernen totalt 2 029 43 744 1 612 44 925
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Avgångsvederlag

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

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2020 2019

Koncern
Lorka Revision AB
Revisionsuppdrag 102 98
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – –
Skatterådgivning – –
Andra uppdrag – –

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 9 9

Moderföretag
Lorka Revision AB
Revisionsuppdrag 98 94
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – –
Skatterådgivning – –
Andra uppdrag – –

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

2020 2019

Koncernen och Moderföretaget
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Byggnader och mark 1 140 1 050
Immateriella anläggningstillgångar 1 017 1 062
Inventarier, verktyg och installationer 1 524 1 219

3 681 3 331
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Kostnad för sålda varor 2 541 2 281
Fastighetsskostnader 1 140 1 050

3 681 3 331

Not 6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Koncernen och Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2020-12-31 2019-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 1 493 1 605
Mellan ett och fem år 401 470

1 894 2 075

2020 2019
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 3 314 3 075
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Not 7 Resultat från andelar i intresseföretag
2020 2019

Koncernen
Realisationsresultat vid avyttring av andelar – 63
Resultatandel från HB -344 116
Förändring eget kapital Hagapaddan Utv. AB -6 631 1 824
Utdelning från Hagapaddan Utv. AB 10 600

3 625 2 003
Moderföretaget
Realisationsresultat vid avyttring av andelar – 63
Resultatandel från HB -344 116
Förändring eget kapital Hagapaddan Utv. AB -4 807 –
Utdelning från Hagapaddan Utv. AB 10 600 –

5 449 179

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2020 2019

Koncernen och Moderföretaget
Ränteintäkter, koncernföretag – –
Ränteintäkter, övriga 781 465

781 465

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
2020 2019

Koncernen och Moderföretaget
Räntekostnader, koncernföretag – –
Räntekostnader, övriga -57 -68

-57 -68

Not 10 Skatt på årets resultat
2020 2019

Koncernen
Aktuell skattekostnad/effekt ändrad skattesats 11 –
Uppskjuten skatt -327 326

-316 326

2020 2019
Moderföretaget
Aktuell skattekostnad – –
Uppskjuten skatt -220 246

-220 246

Avstämning av effektiv skatt % 2020
Resultat före skatt 9 534

Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -21,4% -2 040
Ej avdragsgilla kostnader -3% -329
Ej skattepliktiga intäkter 24% 2 284
Effekt av förändrade skattesatser -1% -56
Förändring av underskottsavdrag -1% -79
Redovisad effektiv skatt -2% -220

Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
2020-12-31 2019-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 5 705 6 302
Investeringar i nytt IT-system, driftsättning 2017 -90 -597
Vid årets slut 5 615 5 705

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -3 057 -1 996
Årets avskrivning -1 016 -1 061
Vid årets slut -4 073 -3 057

Redovisat värde vid årets slut 1 542 2 648

Not 12 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar
2020-12-31 2019-12-31

Koncernen och Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 4 130 –
Årets förskott, avs. Investering i "HSB 4.0" digitaliseringsutveckling 3 802 4 130
Vid årets slut 7 932 4 130

Redovisat värde vid årets slut 7 932 4 130

Not 13 Byggnader och mark
2020-12-31 2019-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 39 662 37 097
Nyanskaffningar 1 882 2 693
Avyttringar och utrangeringar – -128
Vid årets slut 41 544 39 662

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -8 715 -7 665
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – –
Årets avskrivning -1 140 -1 050
Vid årets slut -9 855 -8 715

Redovisat värde vid årets slut 31 689 30 947

Varav mark 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden 1 533 1 661
Årets avyttringar – -128
Redovisat värde vid årets slut 1 533 1 533
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Not 14 Upplysning om verkligt värde på rörelsefastigheter

2020-12-31 2019-12-31
Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade verkliga värden
Vid årets början 54 000 54 000
Vid årets slut 54 000 54 000

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 15 546 13 555
Nyanskaffningar 1 971 2 622
Avyttringar och utrangeringar -1 004 -631
Vid årets slut 16 513 15 546

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -11 802 -11 190
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 963 587
Årets avskrivning -1 524 -1 199
Vid årets slut -12 363 -11 802

Redovisat värde vid årets slut 4 150 3 744

Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2020-12-31 2019-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Vid årets början – 3 761
Omklassificeringar – -3 761
Redovisat värde vid årets slut – –

Not 17 Andelar i koncernföretag
2020-12-31 2019-12-31

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
2020-12-31 2019-12-31

Antal Andel Redovisat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % i) värde värde

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

En intern bedömd marknadsvärdering av fastigheterna har gjorts 2020-12-31. 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 18 Andelar i intresseföretag
2020-12-31 2019-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 38 790 8 517
Aktieägartillskott 1 600 29 850
Avyttring/Återbetalning av andel -1 400 –
Årets andel i intresseföretags resultat -344 423
Årets förändring av kapitalandelars värde -6 631 –
Vid årets slut 32 015 38 790

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 38 483 8 517
Aktieägartillskott 1 600 29 850
Avyttring/Återbetalning av andel -1 400 –
Årets andel av HB resultat -344 116
Vid årets slut 38 339 38 483

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -1 517 -1 517
Årets nedskrivningar -4 807 –
Vid årets slut -6 324 -1 517
Redovisat värde vid årets slut 32 015 36 966

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 53 655 50,0 26 827 26 827
HSB Produktion i Värmland HB
969748-9103 10 377 50,0 5 188 5 188

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 63 717 50,0 30 034 30 034
HSB Produktion i Värmland HB
969748-9103 13 864 50,0 6 932 6 932

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

2019-12-31

2020-12-31
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Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020-12-31 2019-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 11 685 11 685
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar -22 –

Vid årets slut 11 663 11 685

Redovisat värde vid årets slut 11 663 11 685

Not 20 Uppskjuten skattefordran

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

Not 21 Andra långfristiga fordringar
2020-12-31 2019-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 569 802
Tillkommande fordringar – –
Reglerade fordringar -569 -233
Vid årets slut – 569

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -120 -120
Reglerade fordringar – –
Återförd nedskrivning 120 –
Vid årets slut – -120
Redovisat värde vid årets slut – 449

Not 22 Disposition

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, 114 688 170,41 kronor, disponeras enligt följande:

Till reservfond avsätts 0,00
Balanseras i ny räkning 114 688 170,41

Summa 114 688 170,41

Not 23 Långfristiga skulder
2020-12-31 2019-12-31

Koncernen och Moderföretaget
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut – –
Övriga skulder 11 214 11 214

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

Not 24 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2020-12-31 2019-12-31

Koncernen och 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 Vänerblick i Hammarö – 1 100
Borgensförbindelse HSB BRF Jakobsbergsskogen 1 2 300 2 300
Fastigo ansvarsbelopp 914 833
Skulder i HSB Produktion i Värmland HB 10 635 1 125
Summa eventualförpliktelser 13 849 5 358

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 26 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. 

Säljstarten för Brf Jakobsbergsskogen 2 i februari 2021. Vi uppnådde målet för byggstart på tre dagar vilket ger både 
vårt varumärke och den nya stadsdelen gott betyg. I skrivande stund har vi sålt mer än hälften av projektets lägenheter.

Coronapandemin påverkar vår orderingång fortsatt och korttids-permitteringar är åter aktuella. Detta kommer att 
påverka vår lönsamhet under 2021 och vi följer läget vecka för vecka.
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Not 27 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 2021-03-23

Sylvia Michel Malin Olin
Ordförande

Sven-Åke Mellgren Ulf Bemler

Lars Andersson Lena Larsson

Thomas Larsson Jessika Lundgren
Verkställande direktör

Pernilla Hoke Ola Svensson
Unionen-representant Fastighets-representant

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-03-

Peter Rosengren
Auktoriserad revisor
Av HSBs Riksförbund utsedd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i HSB Värmland ek. för., org. nr 773200-3277

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden  
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för HSB Värmland ek. för. för år 2020. Förening-
ens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 
26-52 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av mo-
derföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för moderföreningen och 
koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderföreningen 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsre-
dovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidor-
na 1-25.  Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredo-
visningen omfattar inte denna information och jag gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra informa-
tion.

I samband med min revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen är det mitt 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 jag 
även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt 

bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informa-
tionen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldiga att 
rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseen-
det. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas 
och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av föreningens och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagan-
det om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verk-
ställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisning-
en och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. 
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Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktig-

heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 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 misstag, 
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens 

interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effekti-
viteten i den interna kontrollen.

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

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om förening-
ens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisning-
en om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är 
ensam ansvarig för mina uttalanden.

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

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH 
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för HSB Värmland ek. 
för. för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
föreningens vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel-
sens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderföreningen 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckli-
ga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositio-
ner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som fören-
ingens och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderföreningens och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvalt-
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma föreningens och koncernens 
ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och fören-
ingens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. 

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen 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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen, eller

• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomis-
ka föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 

av föreningens vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om för-
slaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i 
Sverige alltid kommer 

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen eller att ett förslag till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag 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 räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med 
lagen om ekonomiska föreningar.
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Peter Rosengren
Auktoriserad revisor



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

ÅRSREDOVISNING 
2020
HSB VÄRMLAND


