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Bostadsrätts
kollen ger dig 
raka besked 

HSB Living Lab
– Bostadsforskning IRL

HÄR BOR DE REDAN I FRAMTIDEN

KOOPERATION
– aldrig har en gammal idé känts så ny



650 000 MEDLEMMAR

137 000 BOSPARARE

HSB BOSTAD

4 000 BRFer 27 HSB FÖRENINGAR

HSB RIKSFÖRBUND 
(Moderförening)

(HSBs bostadsproduktions-
bolag i Stockholms och 

Gotlands län)

Ägs av HSB Norra Stor-Stockholm, 
HSB Stockholm, HSB Södertörn 

och HSB ProjektPartner AB.

HSB PROJEKTPARTNER AB
(HSBs nationella nyproduktionsbolag)

HSB FINANSSTÖD ABHSB AFFÄRSSTÖD AB

HSB PÅ 30 SEKUNDER

HSBs ORGANISATION

VEM ÄGER HSB? 
Alla medlemmar! 

Med nästan 650 000 medlemmar, varav majoriteten boende och bosparare,  
är HSB Sveriges största bostadskooperation. 

VAD GÖR HSB? 
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – totalt cirka 25 000 hyresrätter och 
340 000 bostadsrättslägenheter. HSB erbjuder också Sveriges största bosparande  vilket ger möjlighet till förtur  

till HSBs befintliga och nya hyresrätter samt nybyggda bostadsrätter i hela landet. 

HUR FUNKAR DET? 
Både de boende själva och bostadsrättsföreningarna är medlemmar i, och därmed ägare till  HSB-föreningen.  

HSB Riksförbund ägs av dessa 27 HSB-föreningar. 

HUR BÖRJADE DET? 
HSB grundades 1923 i bostadskrisens Stockholm. Idén var att ge människor tillgång till fler och bättre bostäder. 

Genom bosparande kunde man bygga bostäder som medlemmarna sedan fick möjlighet att köpa. 
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Omvärld
HSB lägger stor vikt vid 
omvärldsbevakning och 
marknadsanalys vilket ökar 
HSBs förmåga att lägga rätt 
strategier och bidra till en 
hållbar samhällsutveckling.

Sofia Hagman och  
Carina Treje berättar mer. 

Sid 12

HSB påverkar. Linn Matic 
är samhällspolitisk chef 
på HSB  Riks förbund och 
berättar här om HSBs 
påverkansarbete. 
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Välkommen till  
HSB Riksförbunds årsredovisning  
och hållbarhetsredovisning
Den gemensamma organisationen för HSBs nationella verksamheter bildades den  
31 december 2017. HSB Riksförbund är moderbolag till de tre dotterbolagen  
HSB Affärsstöd, HSB Finansstöd och HSB ProjektPartner. 

HSB Affärsstöds  
uppdrag är att… 
…utveckla och förvalta inno-
vativa digitala tjänster och 
ramavtal och därmed skapa 
 bästa möjliga förutsättning-
ar för HSB som helhet i den 
 digitala transformationen. 

HSB Affärsstöd ska också 
 tillhandahålla tjänster och infor-
mation som gör det möjligt för 
HSB-föreningarna att proaktivt 
erbjuda fastighets- och fören-
ingsutveckling. 

Uppdraget omfattar även 
 samverkan med HSB- föreningar 
för att ställa om  till morgon-
dagens moderna kooperation   
samt att samordna HSBs 
inköpsverksamhet.

HSB Finansstöds  
uppdrag är att… 
…bidra till ökad konkurrens-
kraft för HSB genom att säkra 
god regelefterlevnad samt hög 
effektivitet och kvalité för de 
betaltjänster som HSB erbjuder 
sina kunder. 

Genom samordnade processer 
och insyn från Finansin spek-
tionen ökar tryggheten och 
säkerheten i alla led.

HSB ProjektPartners 
 uppdrag är att… 
…tillsammans med HSB- 
föreningarna bygga goda 
 bostäder som marknaden 
efterfrågar och bedriva finans-
verksamhet som möjliggör 
nyproduktionsprojekt. 

HSB ProjektPartner ansvarar  
även för bosparandet samt  
HSBs forskning- och  utveck - 
lings arbete som bedrivs vid 
HSB Living Lab.

HSB Riksförbunds uppdrag är att…
…stärka HSBs idé och skapa värde för HSB-föreningarna och dess medlemmar. 

I det arbetet ingår bland annat att utveckla HSBs gemensamma varumärke, att stärka HSBs roll i 
 samhället, och på uppdrag av ägarna säkerställa effektivitet och hållbar tillväxt med fokus på medlem 
och kund.

Alla bolag och föreningar inom HSB delar samma mål: att i samverkan med  
medlemmarna skapa det goda boendet. De tre huvudstrategierna är att med hänsyn  
till långsiktigt hållbar utveckling öka effektiviteten, öka tillväxten och förstärka HSBs 
roll i samhället. Hur det går till i praktiken kan du läsa om i de följande artiklarna och 
 faktaredovisningarna.

Trevlig läsning!

DOTTERBOLAG

MODERBOLAG
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HSB Brf Sjöparken, Strängnäs.



 HSB RIKSFÖRBUND · ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018  7

KORTHET
ÅRET I

HSB-stämman 2017 beslutade att bilda en gemensam organisation för HSBs nationella 
verksamheter. Motiven för beslutet var att skapa en finansiellt stark nationell organisation 
som kan arbeta med strategiskt viktiga utvecklingsfrågor för HSB-föreningarna, exempel-
vis öka tempot vad gäller utveckling, möjliggöra ökat inflytande för HSB-föreningarna, hål-
la ihop idé och affär, skapa tydlighet i uppdraget och för att effektivisera i organisationen.

Transaktionen, där HSB-föreningarna i utbyte mot sina aktier i HSB ProjektPartner AB 
 erhöll andelar i HSB Riksförbund, skedde 31 december 2017. HSB Riksförbund erhöll 
i och med detta utdelning från HSB ProjektPartner AB om 86 mkr. Dessa medel har 
 möjliggjort en satsning under 2018 om 100 mkr på:

– Digitala utvecklingssatsningar

– Investering i infrastruktur och IT-säkerhet

– Samordning och verksamhetsnära förvaltning

– Uppstart och kapitalisering av HSB Finansstöd

– HSB-gemensamma kommunikationssatsningar

• Nettoomsättningen uppgår till 1 413 mkr

• Rörelseresultatet uppgår till 9 mkr

• Årets resultat uppgår till 48 mkr

• Soliditeten uppgår till 65,9%

• Investeringar i immateriella tillgångar uppgår till 54 mkr

• Antal produktionsstarter uppgick till 486 bostäder (1 028)

• Antal sålda bostäder uppgick till 359 (767)

• Antal anslutna HSB-föreningar till HSB Finansstöd 18 st

• Medelantalet anställda 153 (129) 

FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR DEN  
GEMENSAMMA NATIONELLA ORGANISATIONEN

20
18
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Pernilla Bonde
Vd HSB Riksförbund

i har lagt ett historiskt år bakom oss i HSB. 
2018 var året då hela HSB kraftsamlade 
tillsammans och ökade tempot i vår digitala 

utveckling. En del i detta bestod i att vi sjösatte en ny 
nationell organisation för att kunna skapa ännu bättre 
värde för våra ägare: alla HSBföreningar och deras 
medlemmar. 

Jag menar att HSBs snart hundraåriga idé aldrig har 
känts så ny som nu. Det må låta dramatiskt, men ta till 
exempel det nya läget på bostadsmarknaden. Det senas
te  året har marknaden bromsat in påtagligt, men HSB 
står stadigt ändå. När andra kanske tänker kvartals
kapitalism tänker vi långsiktighet. Våra medlemmar 
finns över hela landet, och vi bygger där våra medlem
mar finns. 

HSBs långsiktighet och ambition att bygga i hela lan
det gör att våra bostadsutvecklingsbolag HSB Projekt
Partner och HSB Bostad har kunnat hålla en förhål
landevis hög produktionstakt på drygt 600 lägenheter 
under 2018 och planen för 2019 är 1 000 nya bostäder.  

Vår nya nationella organisation består av moderför
eningen HSB Riksförbund, som ägs av HSBs medlem
mar, och de tre dotterbolagen: HSB ProjektPartner, 
HSB Affärsstöd och HSB Finansstöd. På så vis har vi fått 
muskler att utveckla gemensamma affärslösningar för 
hela HSB. Drygt hundra miljoner har satsats på fram
för allt omfattande digitaliseringsprojekt, som redan 
har börjat komma medlemmarna och kunderna till del. 

2018 var året då det nya betaltjänstbolaget HSB 
Finansstöd sjösattes. Det var ytterligare ett steg i att 
 stärka  ett av HSBs huvuduppdrag: att trygga medlem
marnas ekonomiska intressen. Genom HSB Finans
stöd kan HSB erbjuda ännu bättre betaltjänster till våra 
medlemmar. Det är ett konkret exempel på hur HSB 
arbetar för att vara bostadsrättens främsta företrädare.

HSBs uppdrag är att tillsammans med våra medlem
mar skapa det goda boendet och i det har hållbarhets
frågorna en självklar och strategiskt viktig plats. 2018 
rapporterade alla HSBföreningar för första gången 
in hur de lever upp till våra gemensamma hållbarhets
mål; ambitiösa mål som utgår från Agenda 2030målen 
omsatta till HSBs verksamhet. Det är ett konkret exem
pel på hur vi bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.  

Vi är mitt inne i en spännande och samtidigt utma
nande resa och behöver ompröva gamla sanningar och 
arbetssätt. Men HSBs snart hundraåriga historia visar 
hur väl rustade vi är för att klara av nya utmaningar i 
vår omvärld. Jag vill rikta ett stort tack till alla HSBför
eningar och alla medarbetare – ni är fantastiska och jag 
möter varje dag en enorm vilja att bidra och vara en del 
av vår fortsatta utveckling.

Pernilla Bonde i april 2019

V

Vd kommentar

KOOPERATION 
– ALDRIG HAR 
EN GAMMAL IDÉ 
KÄNTS SÅ NY 
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SB är en välkänd men udda fågel i den 
svenska bostadsbranschen. Som koopera
tion ägs vi av våra ca 650 000 medlem
mar och har inga aktieägare som kräver 

avkastning. Istället kan vi använda vårt överskott 
till långsiktiga investeringar. Vår bredd och lång
siktighet som medlemsorganisation är vår stora 
styrka.

Var tionde svensk bor i en lägenhet som HSB förval
tar och genom att bospara hos oss får många unga 
chansen till ett första hem. Vi bygger och säljer nya 
bostäder över hela Sverige och äger dessutom 25 000 
hyreslägenheter. 

Det går bra för HSB och vi värnar vår unika posi
tion. Med den följer en vilja och en skyldighet att 
vara med och driva samhällsutvecklingen. För bara 
några årtionden sedan var Sverige ett föregångsland 
inom bostadspolitiken. Idag är det tvärtom. Sverige 
är ett av få länder i Västeuropa som saknar en social   
bostadspolitik, och bolånetak och amorteringskrav 
stänger ute förstagångsköpare och unga familjer från 
bostadsmarknaden. Det är inte värdigt ett välfärds
land som Sverige. Från HSB har vi återkommande 
lyft upp dessa frågor. Och även om många har lyss
nat och hållit med, har vi tyvärr inte sett några kon
kreta reformer som ger fler människor möjlighet 

till ett eget hem. Men vi ger oss inte. Vårt löfte är att 
öka våra ansträngningar, både för att påverka politi
ken och för att finna nya lösningar som kan minska 
bostadsbristen. 

Vi arbetar också för att det ska bli ännu tryggare  
att bo i bostadsrätt. Årsredovisningen är ett viktigt 
dokument för att förstå en bostadsrättsförenings 
ekonomi, men upplevs ofta som svår att överblicka. 
Vi inför därför Bostadsrättskollen, en märkning på 
framsidan av bostadsrättsföreningarnas årsredovis
ningar där tydliga ekonomiska nyckeltal framgår. 
Bostadsrättskollen införs successivt över hela landet 
i 2018 och 2019 års årsredovisningar. Det tror vi ger 
en mer ekonomiskt hållbar bostadsrättsmarknad. 

2018 var året då den varma sommaren fick 
många att fundera på vad klimatförändringarna 
innebär. För att visa att vi inom HSB menar allvar 
med vårt hållbarhetsarbete har vi integrerat vår stra
tegi för hållbar tillväxt i våra verksamhets och affärs
planer. Det är genom att bidra med lösningar på våra 
gemensamma utmaningar som vi även fortsättnings
vis kommer vara till nytta för våra medlemmar och 
för samhället. 

Anders Lago i april 2019

H

Xessimet eatin cor re volo omnis parum que aria verat autati volo volor si rest moss-
um ese simuscipid et poris et voluptam que dolorpo repudanit quissit quatendis imint.
Re qui ditium eaqui verem faccusam, omni opta cum et ra dipsape rferum quati

Förbundsordförandens kommentar

Anders Lago
Förbundsordförande 
            HSB Riksförbund

VÅRT LÖFTE: 

FLER SKA HITTA HEM
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HSB är en kooperation som ägs och styrs av medlemmarna.

Det övergripande uppdraget är att skapa det goda boendet. Verksamheten vilar på en  
gemensam grund som utgår ifrån de kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar:  
engagemang, trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan.

Med detta som grund har HSB tagit fram en gemensam vision, strategi och mål.  
Denna verksamhetsplan kallas för Kompassen. I den är HSBs strategi för hållbar tillväxt  
och gemensamma hållbarhetsmål integrerade sedan i maj 2017. 

Läs mer om HSBs hållbarhetsstrategi på www.hsb.se/hallbarhet.

VISION
Vi ska vara den aktör som har det bästa anseendet 
hos alla våra intressenter när det gäller boendet.

VÅRT UPPDRAG
Vårt uppdrag är att i samverkan med 
 medlemmarna skapa det goda boendet.

VISION, UPPDRAG OCH  
GEMENSAMMA STYRDOKUMENT 

Policys och riktlinjer
•  Policy för skydd av HSBs varumärke i samband med mediekris
• HSBs uppförandekod för samarbetspartners
• HSBs uppförandekod för medarbetare
• HSBs policy för ansvarsfulla placeringar
• HSBs arbetsmiljöpolicy
• HSBs policy mot kränkande särbehandling
• Riktlinjer för HSBs bosparregler
• Policy för inlåningsverksamhet

De kooperativa principerna 
De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan 
omsätta värderingar till handling. Kooperativ runt om i världen 
fungerar generellt enligt samma grundläggande principer och 
 värderingar. 

1. Frivilligt och öppet medlemskap
2. Demokratisk medlemskontroll
3. Medlemmarnas ekonomiska deltagande
4. Självständighet och oberoende
5. Utbildning, praktik och information
6. Samarbete mellan kooperativ
7. Samhällshänsyn

HSBs kompass 
Vision, uppdrag och strategier med övergri-
pande nyckeltal för en samordnad, hållbar 
och gemensam utveckling. 

HSBs kod för föreningsstyrning 
Stöd till bland annat styrelse och valbered-
ning samt medlemmars rätt till insyn och 
inflytande. Internt verktyg för att säkerställa 
en öppen och genomlyst organisation. Ska 
också bidra till att HSB styrs på ett för  
medlemmarna så effektivt sätt som möjligt.

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

Våra tre gemensamma styrdokument
Styrdokumenten är en gemensam överenskommelse som underlättar samverkan och håller samman organisationen under det gemensamma varumärket.

HSBs värderingar ETHOS; 
Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke, Samverkan 

Uppdrag, styrning och påverkan 

Policys, riktlinjer och de kooperativa principerna
HSB strävar efter att vara ansvarsfulla och lyssnande. Därför har vi samlat tydliga regler och riktlinjer för vårt agerande i den HSB-gemensamma policysamlingen 
HSBs ansvar. Vi för även en regelbunden dialog med våra intressenter. HSBs ansvar finns för god regelefterlevnad, riskminimering och för att vi på så sätt stär-
ker och vårdar vårt anseende och gemensamma varumärke. HSB Riksförbunds avdelning Juridik är ansvarig för processen HSBs ansvar, och för att samordna 
policys och riktlinjer inför beslut i Förbundsstyrelsen. HSBs ansvar uppdateras årligen per den 1 oktober. Initiativ till ny policy eller riktlinje kan komma från HSB 
Riksförbund (inklusive dotterbolag), eller från den övriga verksamheten inom HSB.
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STYRNING OCH PÅVERKAN

HSB är en medlemsägd organisation. Medlemmen tillhör en HSBförening och HSB 
föreningarna äger tillsammans HSB Riksförbund. De tre beslutsorganen HSBstämma, 
förbundsstyrelse och verkställande direktör, står i hierarkiskt förhållande till varandra. 

HSB-stämman är HSBs högst beslutande  
organ där HSB-förening är representerad 
utifrån antalet medlemmar. Den enskilda med-
lemmen är därigenom indirekt representerad. 

Föreningsstämman utser förbundsstyrelsens 
ledamöter, ordförande i HSB Riksförbund, 
revisorer samt ledamöter i valberedningen. 
Valberedningen bereder förslag till förtroende-
valda i förbundsstyrelsen. Kontrollerade organ 
är av HSB-stämman valda externa revisorer 
samt förtroendevalda revisorer*.

*Förslag till HSB-stämman 2019 att förtroendevalda revisorer ersätts med föreningsgranskare.

HSBs ÄGARDIALOG
För att driva den gemensamma verksamheten framåt finns olika forum för påverkan 
och dialog. Denna övergripande strategiska ägardialog är central för att driva och 
hålla ihop vår federation.

På våren påbörjas arbetet med strategidiskussioner i ledningen, förbundsstyrelsen samt med 
ordförande- och vd-grupperna.

Information och analys från våra intressenter och omvärld lägger grunden för den framtida, 
långsiktiga inriktningen.

Parallellt med detta görs uppföljning av pågående affärs- och verksamhetsplaner och dess 
prioriteringar.

Exempel på forum är:
– Utvecklingsråd och dialogforum
– Ordförande- och vd-konferens
– Årsmöte och HSB-stämma
– Föreningsbesök

Medlemmar

HSB Riksförbund

Föreningstämma

Styrelse Revisor

Vd

HSB-föreningar

Beslutande
organ

Verkställande
Kontrollerande

organ

Medlem

Riksförbundet

Föreningstämma

Styrelse Revisor

VD

HSB-föreningar

Beslutande
organ

Kontrollerande
organ
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UTMANINGAR, TRENDER OCH HSBs 
ROLL I SAMHÄLLSUTVECKLINGEN 

Sofia Hagman är avdelningschef för 
Hållbarhet & Public Affairs på HSB 
Riksförbund. Hon pekar ut fyra starka  
omvärldstrender som påverkar Sverige, 

svensk bostadsmarknad och därmed även HSB. 
Många frågor är redan väl integrerade i verksamhets
strategierna och påverkansarbetet, andra är på 
bevakningsstadiet. 

Urbanisering 
”Urbaniseringen fortsätter att prägla världen och Sveri
ge. Utvecklingen har både positiva och negativa aspek
ter. När det gäller nyproduktionen gynnar urbanisering
en förstås vår affär, i och med att vi vet att vi kommer 
att bygga många nya bostäder även i framtiden. Den 
kan också ge positiva hållbarhetsaspekter när till exem
pel energi och transportsystem används effektiva
re. Baksidan är att närodlad jordbruksmark kan bytas 
ut mot bebyggelse och att vissa orter eller delar av lan
det blir mindre populära och långsamt dräneras på 
både människor och service. Det kan bli svårare att sälja 
nyproducerade hus där, vilket kan bidra till att bostads
beståndet blir äldre och den onda cirkeln förstärks. 
Ja, ökad polarisering mellan olika orter skapar en rad 
bekymmer men HSB kan spela en viktig roll för dialo
gen eftersom vi finns över hela landet.”

Globalisering
”Informationsspridning och mer välfärd har snabbt ökat 
både människors och företags rörlighet och möjligheter. 
Det har också påverkat ländernas sätt att organisera sig. 
Fler frågor hanteras på ett internationellt plan eller på 
EUnivå, i allt från detaljer i redovisningsfrågor till sam
ordning av skattelagstiftning. Samtidigt ökar trycket på 
nationalstaterna genom starka migrationsrörelser och 
ökande skillnader – och motsättningar  – mellan befolk
ningsgrupper. För svensk bostadsmarknad innebär det 
ett ökat tryck och krav på betydligt bättre anpassnings
förmåga. Vi behöver bygga för fler målgrupper, i olika 
prisnivåer, samtidigt som vi måste balansera det behovet 

mot högt ställda krav på kvalitet och hållbarhet. HSB vill 
förstås fortsätta vara en viktig aktör för en hållbar sam
hällsutveckling.” 

Hållbarhet
”Den största hållbarhetsutmaningen handlar förstås om 
klimatförändringarna. Vi måste ta krafttag för att stop
pa den globala uppvärmningen. HSB tar ett stort ansvar 
idag, och har för avsikt att fortsätta ligga långt fram. 
Samtidigt måste vi förbereda oss för scenarier där värl
den inte lyckas stoppa den negativa utvecklingen. Hur 
kommer Sverige att påverkas? Vilka hus passar i det 
nya klimatet? Det kommer att få konsekvenser för allt 
från isolering och klimatsystem till hanteringen av mar
ken som husen byggs på. Hur skyddar vi oss från stigan
de havsnivåer, plötsliga översvämningar och eroderan
de mark? Och i en inte alltför avlägsen framtid måste vi 
kanske hantera helt andra typer av migrationsströmmar, 
när människor på utsatta platser tvingas bli klimatflyk
tingar. Vad som än händer, både vid stora och små för
ändringar, ska HSB vara en positiv kraft i utvecklingen.”  

Digitalisering
”Mer digitalisering berör alla delar av vår verksamhet, 
från möjligheter till ökad effektivitet och förbättrad ser
vice inom förvaltningen till alla delar av nyproduktio
nen. Vi bejakar utvecklingen starkt eftersom den ska
par helt nya möjligheter för oss och våra medlemmar. Vi 
ser till exempel framför oss förbättrade planprocesser, 
bättre visualiseringsmöjligheter för bostadsköpare, digi
tala verktyg som möjliggör både delningstjänster och 
helt nya servicelösningar samt förbättrade inköps och 
upphandlingsmöjligheter och mycket, mycket annat. 
Den kooperativa affärsmodellen gör att vi har bra för
utsättningar för att bidra till en positiv samhällsutveck
ling eftersom vi har en nära relation med många av våra 
intressenter.  Samverkan är framtiden och digitalisering 
ett perfekt verktyg.” 

Det är viktigt för oss att hela tiden lyssna av trender och ha en god insikt om omvärldens 
och marknadens förändringar. Det ökar vår förmåga att ligga rätt i strategierna, stärker vår 
 konkurrenskraft och gör så att vi kan bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Omvärld
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SOFIA HAGMAN

CARIAN TREJE

Carina
  Treje

   Sofia
Hagman

Ansvarig för 
Marknadsanalys & Omvärld 

HSB ProjektPartner

Avdelningschef för 
Hållbarhet & Public Affairs 

HSB Riksförbund

Vi behöver bygga för fler målgrupper, i olika 
prisnivåer, samtidigt som vi måste balansera 
det behovet mot högt ställda krav på kvalitet och 
hållbarhet. HSB vill förstås fortsätta vara en 
viktig aktör för en hållbar samhällsutveckling.

SOFIA HAGMAN
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Carina, hur sammanfattar du 2018?
”Finansinspektionens serie av regleringar för att dämpa hushål
lens skuldsättning tog slutligen skruv och tyvärr blev tidpunkten 
inte den bästa, eftersom det sista amorteringskravet infördes på 

en marknad med redan avvaktande köpare och stort utbud av nyproducerade 
bostäder. Den kraftiga inbromsning som påbörjades under hösten 2017 påver
kade marknaden även under 2018. Säljprocesserna tog längre tid och generellt 
sett var det betydligt färre köpare som visade intresse för nyproduktion än vad vi 
vant oss vid de senaste åren. Samtidigt såg vi att det fortfarande fanns intresse på 
vissa delar av marknaden, i attraktiva lägen och inom vissa köparkategorier. Även 
om vi fick justera vissa planer och sålde färre lägenheter än föregående år, måste 
vi samtidigt konstatera att en lugnare marknad med stabil prisutveckling är lång
siktigt bra förutsättningar för köpare av nyproduktion. Kunderna har helt enkelt 
fått bättre möjligheter att agera genomtänkt. En annan positiv konsekvens av 
inbromsningen är att spekulationsköpen har upphört helt. Förhoppningsvis får 
vi en mer balanserad marknad framöver. Och eftersom det fortfarande finns ett 
fortsatt stort behov av nya bostäder behövs en seriös och långsiktig aktör som 
HSB mer än någonsin.”

Hur anpassar ni er till den nya marknaden?
”Nedgången kom snabbt och det går tyvärr inte lika fort att ställa om en stor 
produktionsapparat. Trots det hanterade vi situationen bra. Eftersom vi bygger 
över hela landet försöker vi styra om resurser till platser där det finns en tyd
lig efterfrågan. Att det fungerade beror till stor del på två saker. Dels har vi tack 
vare HSBs geografiska spridning en unik lokalkännedom som gör att vi kan läg
ga örat mot marken och känna av de allra finaste stämningarna på en marknad. 
Och dels har vi väl utvecklade undersöknings och analysverktyg som gör att vi 
på ett tydligt sätt kan mäta marknadsdjupet. Vi kan ta reda på hur många köpare 
det teoretiskt finns på en marknad som både vill och kan köpa nytt. Med hjälp av 
de här kunskaperna i kombination med noggrann konkurrentbevakning kan vi 
enklare presentera rätt produkt på rätt plats, för rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. 
Vi försöker anpassa etappstorlekarna och utveckla bostäder noggrant anpassa
de till målgruppen. Med samma långsiktigt hållbara kalkyler och löften om först
klassig förvaltning som alltid.”

Hur ser du på framtiden?
”HSB är och förblir en stor aktör som kommer att bygga för många människor 
även i framtiden. Vi ska producera fina lägenheter och addera bra mervärden 
kring boendet. Vi fortsätter att metodiskt analysera och optimera vår mark och 
byggrättsportfölj. Ibland kommer projekten att vara små, ibland större. Vi måste 
vara beredda på att snabbt anpassa oss till de förändringar och utmaningar sam
hället och olika delmarknader står inför. Vi vet att Sverige behöver fler, och gär
na billigare, bostäder samtidigt som vi har en bostadspolitik som har gått i bak
lås. Dessutom är den geopolitiska osäkerheten stor, de finansiella marknaderna 
volatila, konjunkturläget oklart och ränteläget troligen stigande. Så det saknas 
inte orosmoln. Det vi kan göra är att vara en skicklig och pålitlig kraft på mark
naden, vara öppna för dialog och beredda att bygga de nya och hållbara bostä
der Sverige så väl behöver.” 

Eftersom det fortfarande finns ett fortsatt stort 
behov av nya bostäder behövs en seriös och 
 långsiktig aktör som HSB mer än någonsin.

CARINA TREJE

Carina Treje är ansvarig för 
Marknadsanalys & Omvärld 
på HSB ProjektPartner, 
HSBs produktionsbolag som 
bygger bostäder över hela 
Sverige utom i Stockholm. 
Hon berättar hur den utma
nande marknadssituationen 
under 2018 hanterades och 
vad framtiden kräver.

Omvärld
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  HSB OCH DE FRÄMSTA KONKURRENTERNA

Antal påbörjade bostäder i Sverige

Bolag 2014 2015 2016 2017 2018

JM  2 508 2 895 3 081 2 854 1 900

Skanska  1 482 2 257 2 861 2 408 2 183

Peab 1) 2 502 2 363 2 651 3 048 2 213

HSB  1 780 2 336 2 197 1 701 746

Riksbyggen  986 2 098 1 966 1 988  1 037

Bonava 1 221 1 343 1 108 965 269
1)  Gäller för Sverige, Norge och Finland då särredovisning ej sker.

  HOX® PRISINDEX – BOSTADSRÄTTER SVERIGE
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INTRESSENTDIALOG
En viktig del av HSBs hållbarhetsarbete är att föra en kontinuerlig dialog med våra intressenter 
och det gör vi vart tredje år. Genom intressentdialog identifieras de mest väsentliga hållbar-
hetsfrågorna som HSB ska arbeta med. HSBs viktigaste intressenter är medlemmar, kunder, 
medarbetare, samhället – lokalt och globalt samt leverantörer och partner. 

HSBs intressenter

VÄSENTLIGHETSANALYS 2018

Intressentavstämning
2018 genomfördes en intressentavstämning 
med samtliga intressenter, förutom leveran
törer och partners som HSB förde en dialog 
med 2017. Intressenterna medlemmar, kunder 
och medarbetare tillfrågades i enkätform och 
intressenten samhället – lokalt och globalt sam
talades med vid rundabordssamtal bestående 

av beslutsfattare i bygg och bostadsbranschen, 
akademi och organisationer från civilsam
hället. Vid dessa dialoger stämdes det av vad 
intressenterna anser om HSB som en ansvars
tagande organisation, gällande de frågor som 
HSB identifierat som väsentliga och fokusom
rådena i HSBs strategi för hållbar tillväxt. Möj
lighet att uttrycka åsikter i fri text gavs även.

VÄSENTLIGHETSANALYS 2018

Klimatpåverkan och  
klimatanpassning

Resurseffektivitet

Boende för fler

God affärsetik och  
motverka korruption

Goda marknadsförings-  
och avtalsmetoder

Diskriminering och 
sårbara grupper

Hållbar konsumtion

Socialt ansvarstagande  
i leverantörskedjan

Arbetsmiljö

Lokalt samhälls- 
engagemang

Trygghet

SAMHÄLLSVÄRDE
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•  HSB har en strategi för hållbar tillväxt 
där klimatmål, energimål mm finns.

•  HSB miljöcertifierar nyproduktion med 
Miljöbyggnad byggnadsbetyg silver. 

•  HSB har mål för nyproduktionen 
som t.ex. minskad klimatpåverkan, 
 klimatanpassning, resurseffektivitet 
och hållbara resor. 

•  HSB har policy för arbetsmiljö, 
 kränkande särbehandling, samt 
 uppförandekod. 

•  Medlem i Institutet mot mutor (IMM).

•  Mångfald är ett viktigt nyckeltal i  
vår gemensamma verksamhetsplan 
HSBs kompass.

•  HSB genomför ett digitalt lyft för alla 
våra tjänster.

•  HSB arbetar med att öka vår förmåga 
att vara en strategisk partner till våra 
medlemmar och kunder och erbjuda 
god service.

•  HSB 100 är en satsning på ytsmarta 
och innovativa lägenheter där vi 
vänder oss till grupper som inte har 
möjlighet att efterfråga dagens nypro-
duktion. 

•  HSB är en av huvudsamarbetspartner-
na i projektet BoTryggt 2030. 

•  Opinionsbildning för bättre möjligheter 
för unga och andra nya på bostads-
marknaden att kunna efterfråga 
bostad, genom exempelvis stöd till 
bosparande.

•  Forskning om framtidens  
hållbara boende i samarbete  
med i HSB Living Lab.

•  Goda avtalsmetoder och antikorrup-
tion ska lyftas och diskuteras i olika 
forum.

•  Utvecklingen av medarbetarutbildning 
i antikorruption.

HSBs INTRESSENTER

MEDLEMMAR

Intressentdialog
• Webbenkät våren 2018
• Antal mottagare: 18 106 st
• Antal svarande: 1 830 st
• Svarsfrekvens: 10%

På fritextfråga om vad som är 
 viktigt att HSB gör/tar ansvar 
för, är följande frågor viktigast:
1. Miljö
2. Boende för fler
3. Medlemmarna

På fråga med förvalda alternativ om vad som är 
viktigt att HSB gör, är följande frågor viktigast: 
1.  Har hög affärsetik så att inte jäv, mutor och 

 korruption kan uppstå
2.  Arbetar med avfall, materialåtervinning och 

 cirkularitet
3.  Minskar energianvändningen

KUNDER
BRFSTYRELSER

Intressentdialog
• Webbenkät våren 2018
• Antal mottagare: 3 659 st
• Antal svarande: 731 st
• Svarsfrekvens: 20%

På fritextfråga om vad som är 
viktigt att HSB gör/tar ansvar 
för, är följande frågor viktigast:
1. Kompetens och service
2. Kommunikation
3. Medlemmarna

På fråga med förvalda alternativ om vad som är 
viktigt att HSB gör, är följande frågor viktigast: 
1.  Har hög affärsetik så att inte jäv, mutor och 

 korruption kan uppstå
2.   Har goda marknadsförings- och avtalsmetoder
3.  Tar samhällsansvar för att minska bostadsbristen 

bland unga 
4.  Arbetar med utveckling av ny teknik
5.  Arbetar för att förbättra arbetsmiljön

SAMHÄLLE
– LOKALT  

OCH GLOBALT

Intressentdialog
•  Två rundabordsamtal  

våren 2018
•  Deltagare var beslutsfattare i 

bygg- och bostadsbranschen, 
akademi och organisationer 
från civilsamhället 

•  Antal externa deltagare: 11 st 

De områden som diskuterades var: 
•  Miljö- och klimatpåverkan från byggande och boende
•  Tillträde till bostadsmarknaden och ungas möjligheter att hitta ett eget hem  

– ”Boende för flera”
•  Trygghet och delaktighet i boendet och i staden

MEDARBETARE

Intressentdialog
• Webbenkät våren 2018
• Antal mottagare: 2 876 st
• Antal svarande: 520 st
• Svarsfrekvens: 18%

På fritextfråga om vad som är 
viktigt att HSB gör/tar ansvar 
för, är följande frågor viktigast:
1. Miljö
2.  Boende för fler
3.  Kommunikation med kunder  

och medlemmar

På fråga med förvalda alternativ om vad som är 
viktigt att HSB gör, är följande frågor viktigast: 
1.  Har hög affärsetik så att inte jäv, mutor och kor-

ruption kan uppstå
2.  Arbetar för att förbättra arbetsmiljön
3. Minskar klimatpåverkan
4.  Minskar energianvändningen
5.  Arbetar med mångfald-, integration- och icke dis-

krimineringsfrågor
6.  Tar samhällsansvar för att minska bostadsbristen 

bland unga
7.  Har goda marknadsförings- och avtalsmetoder

LEVERANTÖRER
OCH PARTNER

Intressentdialog
• Avstämningsmöten våren 2017
•  Antal ramavtalsleverantörer: 

10 st

Vid validering av HSBs väsentlighetsanalys rangordnar leverantörerna områdena 
på följande sätt: 
1. Resurseffektivitet
2.  God affärsetik och motverka korruption
3.  Socialt ansvarstagande i värdekedjan
4.  Minskad klimatpåverkan och anpassning till klimatförändringar
5.  Goda marknadsförings- och avtalsmetoder
6. Utveckling av och tillgång till teknik

Exempel på aktiviteter och mål som svarar mot nyckelfrågorna för intressenterna 
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HSB vill öka bostadsbyggandet, skapa ett hållbart boen
de och få igång stöd till bosparande. Påverkansarbetet 
sker bland annat genom seminarier, debattinlägg, svar 
på remisser, medverkan i samverkansgrupper, bevak
ning av boendefrågor i EUparlamentet och kontakter 
med myndigheter, regering och riksdag. Det gäller att 
upprätta en dialog med alla olika intressenter och för
se dem med saklig information i relevanta frågor. 

Linn Matic är samhällspolitisk chef på HSB 
 Riks förbund och berättar om några aktuella  
frågor som HSB driver. 

Stöd till bosparande sänker trösklarna för unga
”Alltfler unga har svårt att komma in på bostadsmark
naden. Det beror på bostadsbristen, en lång period 
av kraftigt stigande priser, men är också en effekt av 
de allt tuffare lånekrav som införts i flera vågor. I den 

här frågan jobbar vi med flera spår. Bland annat har 
vi presenterat rapporten Spara eller slösa, om ung
as inställning till avdragsgillt bosparande. En del av 
den innehåller förslag om ett statligt stöd till den som 
bosparar, där sparandet alltså skulle vara skattesubven
tionerat. Exempel på sådana system finns i många län
der i vår närhet. Vår rapport visar också att intresset 
för ett avdragsgillt bosparande är mycket stort i Sverige 
och att både personer med högre och lägre inkomster 
skulle använda systemet. Till exempel skulle de med 
lägst inkomst öka sitt sparande mest, relativt sett. Dess
utom skulle kostnaderna för staten vara små i förhål
lande till de vinster och mervärden som skapas. Något 
annat som skulle vara bra är att införa någon form av 
startlån eller annat stöd för förstagångsköpare. Även i 
den frågan behöver Sverige pröva nya tankebanor.”

Lägre kostnader för elnät väntar
”Elbolagen i Sverige har successivt höjt bostadsrätts
föreningars och boendes elnätsavgifter under flera år. 
Prishöjningarna har varit långt högre än vad som varit 
motiverat ur inflationssynpunkt och högre än konsu
mentprisindex. Detta har vi och andra aktörer inom 
bostadsbranschen drivit opinionsarbete kring länge. 
Under 2018 bar våra insatser frukt och regeringen 
införde via Energimarknadsinspektionen en ny elnäts
reglering som förhoppningsvis ska ge landets konsu
menter ett betydligt bättre skydd mot prishöjningar. 
Enligt beräkningar rör det sig om uppskattningsvis 60 
miljarder mindre i avgifter för nästa regleringsperiod 
20202023, jämfört med tidigare.” 

Framgång i miljöfrågor
”En fråga som HSB har drivit i många år handlar om 
insamling av förpackningar och tidningar. Trots att 
Sverige har ett producentansvar där det är tillverkarna 
som har ansvar för insamlingen och återvinningen, har 
insamling i stor utsträckning i praktiken landat i knät 

   Många knuffar  
i rätt riktning 

Förändring är det enda som är konstant. Det konstaterade den grekiske filosofen Herakleitos 

redan på 500-talet f. Kr. Även om inte HSB funnits riktigt lika länge så har förändring präglat 

organisationen ända sedan starten för snart hundra år sedan. Men i HSBs värld ska förändring 

helst inte vara slumpartad. Den blir så mycket mer värdefull om den också leder till förbätt-

ring. Receptet för att lyckas bygger på välgrundade värderingar, målmedvetna planer och en 

stor portion uthållighet.

HSBs påverkansarbete
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skapa bättre förutsättningar  
för bostadsrätten

att fler måste ha möjlighet att  
hitta ett eget hem

åstadkomma bättre villkor för  
långsiktigt bostadsbyggande

utveckla den kooperativa idén

klimatanpassa städerna

minska klimatpåverkan från byggande  
och boende

att det ska bli modernare regelverk för solel

skapa goda förutsättningar för 
 energieffektivisering

öka resurseffektivitet och rimliga regler  
för avfallshantering

underlätta för hållbara resor till och  
från boendet

HSB VILLpå fastighetsägare och boende. Under sensommaren 
2018 beslutade regeringen om förordningsändringar 
som ska leda till enklare och mer lättillgängliga insam
lingssystem för hushållen.  Här ingår en rad åtgärder 
som införs successivt, till exempel ska hämtningskost
nader för förpacknings och tidningsavfall inte läng
re bäras av de boende och matavfall ska separeras från 
övrigt avfall och tas till vara för biogastillverkning. Det 
handlar om stora belopp som snart hamnar där de ska.

 När det gäller solelanläggningar på flerbostadshus 
har vi arbetat för att bygglovskravet ska avskaffas. Trög
heter i kommunal handläggning har skapat merkost
nader i form av både tid och pengar för bostadsrätts
föreningarna. Och ibland har krånglet släckt viljan 
att använda solen som energikälla. Under sommaren 
2018 infördes äntligen nya regler som innebär att det 
med vissa undantag nu räcker med att anmäla att man 
har byggt en solelanläggning på taket. En viktig seger 
för ett enträget påverkansarbete.”

Tomträttsavgifter – en framtida snubbeltråd
”Att ha mark med tomträtt är som att hyra marken av 
kommunen, ofta med långa intervall mellan avtalspe
rioderna. Under 2018 höjdes många bostadsrättsför
eningars kostnader för tomträtt dramatiskt. De långa 
perioderna gör att prisändringarna sker väldigt ryckigt 
och det blir svårt för en bostadsrättsförening att förut
se kostnaderna framöver. Det skapar ännu fler osäker
hetsmoment på bostadsmarknaden. Vi på HSB driver 
frågan att Sverige behöver bättre regler för tomträt
ter för att öka tryggheten och förutsägbarheten för de 
boende och bostadsrättsstyrelser.”

Bland annat har vi presenterat rapporten Spara eller 
 slösa, om ungas inställning till avdragsgillt bosparande. 

En del av den innehåller förslag om ett statligt stöd  
till den som bosparar, där sparandet alltså skulle  

vara  skattesubventionerat.

LINN MATIC 
SAMHÄLLSPOLITISK CHEF, HSB RIKSFÖRBUND 
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ICA – International Cooperative Alliance representerar cirka 300 
kooperativa medlemsorganisationer med sammanlagt över en miljard 
medlemmar i drygt nittio länder. ICA är en global röst för kooperationen 
och en arena för kunskapsutbyte, diskussion samt opinions- och påver-
kansarbete för de kooperativa idéerna. 

Cooperatives Europe är rösten för 
kooperativa organisationer i Europa 
och påverkar på den europeiska 
nivån, bland annat för att visa på  
den kooperativa företagsmodellens 
viktiga roll för en hållbar tillväxt. 

Cooperative Housing International är den del inom ICA som 
representerar och samlar kooperativa bostadsorganisationer, och 
arbetar för att sprida kunskap om och stötta den kooperativa 
boendemodellen världen över. 

NBO, Nordiska kooperativa och allmän
nyttiga bostadsorganisationer, är en ideell 
förening med medlemmar från Sverige, Norge, 
Danmark, Finland och Island. Tillsammans 
 driver medlemmarna frågor som till exempel  
en harmonisering av nordiska byggregler. 

Housing Europe är en 
intresseorganisation för 
Europas kooperativa, 
allmännyttiga och icke 
vinstdrivande bostads-
organisationer. Housing 
Europe företräder 
omkring 26 miljoner hus-
håll och är en viktig röst 
i frågor som till exempel 
EU-regler för energieffek-
tivisering av byggnader.

HSB ÄR MEDLEM I FLERA INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Växjö – årets Arkitekturkommun 2018
Årets Arkitekturkommun är en riksomfattande undersökning 
som varje år genomförs på uppdrag av HSB Riksförbund och 
Sveriges Arkitekter. 

I den finns omdömen om 233 av landets 290 kommuner som 
grundar sig på enkätsvar från cirka tusen arkitekter där de värde
rar hur väl kommunerna arbetar med arkitektur, det vill säga hur 
bra arkitekturen bidrar till att skapa miljöer där människor kan 
trivas och må bra. Detta i relation till kommunens bostadsbehov. 
Även en hög byggtakt måste innehålla goda arkitektoniska vär
den för att kunna belönas.

 Växjö utsågs till årets Arkitekturkommun 2018, tätt följd av 
Landskrona och Örebro. Det topptrion hade gemensamt var 
att de ”lyckades kombinera en hög byggtakt i förhållande till 
bostadsbehov med bra villkor för att utveckla arkitekturen i kom
munen”. 

11 Antal seminarier med 
politisk debatt under 2018

30 Antal besvarade remisser
under 2018

80 Antal publicerade 
debattartiklar under 2018

HSBs PÅVERKANSARBETE I SIFFROR

HSBs påverkansarbete

Utbildning är en av de kooperativa principerna. 
HSB Riksförbund bedriver och samordnar  
HSB-gemensamma utbildningar som vänder sig både  
till förtroendevalda och medarbetare.

Antal konferenser genomförda 2018:  
8st, totalt helhetsbetyg: 4,2

Antal utbildningar genomförda 2018:  
17st, helhetsbetyg: 4,1

UTBILDNING OCH KONFERENS 
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För många är bostadsköpet den största affär de gör  
i livet. Men vad är det egentligen man köper?  
Vad händer till exempel med avgiften om några år? 
För att förstå vad man ger sig in på, måste man 
kunna läsa och förstå en för många ganska krånglig 
årsredovisning.  

Under 2019 inför HSB en märkning, Bostadsrättskol
len, där nyckeltal för en hållbar bostadsrättsekonomi 
finns på framsidan av våra föreningars årsredovisning
ar. Tanken är att en bostadsköpare inte ens ska behöva 
öppna årsredovisningen för att förstå hur föreningens 
ekonomi faktiskt mår. 

 Både nya och befintliga bostadsrättsföreningar 
omfattas. Systemet består av sju nyckeltal som redovi
sas redan på framsidan av årsredovisningen. När alla 
HSBföreningar har infört systemet motsvarar det en 
tredjedel av Sveriges samtliga bostadsrätter. 

BOSTADS
RÄTTSKOLLEN 
– alla ska kunna förstå föreningens ekonomi

HSBs 
MEDLEMSTIDNINGAR

Sparande
Investeringsbehov 
Skuldsättning
Räntekänslighet

Energikostnad
Årsavgift
Tomträtt

BOSTADSRÄTTSKOLLEN BESTÅR AV:

Hemma i HSB 
Sedan 2007 är Hemma i HSB en medlemstidning 
som innehåller tips, råd och inspiration kring det 
goda boendet inom HSB. Den distribueras till alla 
medlemshushåll fyra gånger per år. Upplagan på 
470 000 exemplar gör den till en av Sveriges 
 största boendetidningar.
 

HSB Uppdraget 
Medlemstidningen HSB Uppdraget startade  
1995 och ger information, kunskap och tips  
kring  styrelsearbetet. Tidningen når i dag cirka  
40 000 styrelse ledamöter i 3 900 bostadsrätts-
föreningar och drygt 6 500 anställda inom HSB. 
Upplagan är drygt 26 000 exemplar och tidningen 
utkommer 4 gånger per år.
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HSB arbetar på många fronter för att utveckla fram
tidens hållbara boende. Det sker genom samarbeten 
med andra företag i branschen, med myndigheter 
och organisationer i Sverige och utomlands samt via 
samverkan med universitet och högskolor.

Ett stort projekt som är direkt kopplat till forsk
ning är HSB Living Lab. Det är ett samarbete mel
lan intressenter från universitetsvärlden, staden och 

näringslivet. HSB, Chalmers och Johanneberg Scien
ce Park är huvudsamarbetspartner.

Dessutom finns långsiktiga samarbetsavtal med 
ytterligare nio företag och organisationer. 

Ett trettiotal personer lever i boendelabbet, men 
bortsett från att huset är just ett labb fungerar allt som 
vanligt. Det finns förvaltare, fastighetsskötare, mark
skötare, städare, felanmälan, elbolag och brevbärare. 

HSB Living Lab

HÄR BOR DE  
REDAN I FRAMTIDEN

Sommaren 2016 flyttade cirka 30 förväntansfulla och nyfikna personer in i ett nybyggt hus 
på campusområdet på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Numera pågår spännande 
forskningsprojekt vart de än vänder sig. Det handlar om HSB Living Lab, ett livs levande 
bostadslaboratorium där det bedrivs bostadsforskning inom en rad olika områden. 

Den klimatsmarta lägenheten. Folk gillar förändring. Men ständiga renoveringar 
höjer materialflödena – och därmed också klimatpåverkan – med uppemot 40 pro-
cent mot beräknat normalt underhåll. Hur kan man bygga in anpassningsbarhet och 
flexibilitet redan från början? Smartare val minskar resursslöseriet.
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Häng med in i HSB Living Lab

– Vi vill underlätta och möjliggöra 
bra forskning inom hållbart boen
de. Nu när vi kommit igång på allvar 
kan vi konstatera att det vi hoppades 
på också har blivit verklighet: vi har 
lyckats skapa en attraktiv arena som 
många vill bedriva forskning och 
utveckling på. Och de som bor där 
trivs och vill stanna kvar. Cirka sextio 
forskningsprojekt rullar just nu och 
vi får hela tiden in ansökningar med 
nya förslag. 

Alla som vill testa en idé om fram
tidens hållbara boende har rätt att 
ansöka. De tolv samarbetspartnerna 
bedömer tillsammans vilka  projekt 

som ska antas och forskningsprojek
ten kan också ansöka om medel ur 
en gemensamfinansierad forsknings
fond. 

Nytänkande i kubik
En del projekt handlar om materi
al, apparater och teknik för att testa 
både nya metoder och nya produk
ter. Men en stor del av forskningen 
handlar också om mjukare frågor, 
om hur de boende interagerar med 
varandra och hur deras beteende 
påverkas av både teknik och miljö. 

– Huset har ett par tusen senso
rer som mäter allt från temperatur 

och luftfuktighet till hur mycket de 
boende använder vatten i olika situ
ationer eller hur de rör sig i huset, 
fortsätter Emma Sarin. Eftersom 
yteffektivitet är en parameter som 
är intressant för framtiden är hyran 
baserad på kubikmeter istället för 
kvadratmeter. Det triggar många nya 
spännande lösningar för till exempel 
förvaring, sanitetsytor och gemen
samma umgängesplatser.

 Förhoppningsvis ska många pro
jekt så småningom kunna användas 
på ett eller annat sätt i HSBs nypro
duktion och förvaltning. Och några 
har redan börjat prövas i praktiken, 
till exempel den så kallade tvättstudi
on som är både en traditionell tvätt
stuga och en umgängesyta. Andra 
exempel är byggnadsintegrerade sol
celler och applikationer inom så kall
lad FTXventilation.

Emma Sarin, som är chef för Utveckling & Hållbarhet 
på HSB ProjektPartner och projektansvarig för  
HSB Living Lab, berättar om projektet: 
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Ny isoleringsteknik sparar både pengar 
och klimat. Hösten 2018 infogades en 
mycket speciell trävägg i HSB Living Labs 
fasad. En kombination av trä och ett inn-
ovativt isoleringsmaterial. WoodXZIP, som 
materialet heter, ger tunna väggar, och gör 
att man kan bygga tätt. Samtidigt är isole-
ringsmaterialet effektivt, så att väggarna 
ändå blir stabila.

HSB FTX – inomhusluft som får en skjuts 
av bergvärme. I HSB Living Lab håller venti-
lationsluften en ideal temperatur. Med hjälp 
av värmeväxlingstekniken HSB FTX utnyttjar 
man värmen i marken för att höja effektivi-
teten och minska energiåtgången.

More by Less. Projektet visar hur de 
boende relaterar till värme, kyla och el i 
sina hem. Man undersöker hur produkter 
och tjänster gör det möjligt för boende 
att tillfredsställa energirelaterade behov i 
ett framtida smart energinät med så liten 
miljöpåverkan som möjligt – utan att deras 
livskvalitet sänks.

Garderob 2.0. Garderoben som renar klä-
derna, det låter som en framtidsdröm som 
kanske snart är sann. På köpet önskar man 
även minska allt onödigt tvättande.

Cirkulära kök. Det sägs att vi aldrig lagt 
så mycket pengar på våra kök som idag 
– samtidigt som vi aldrig lagat så lite mat. 
Ett forskningsprojekt som handlar om att 
detaljgranska hur människor egentligen 
använder sina kök för att få fram mer 
hållbara och cirkulära kökslösningar för 
framtiden.

Nudging. Små knuffar i rätt riktning. De 
flesta människor vill göra gott men det 
finns många psykologiska hinder på vägen. 
HSB Living Lab är en perfekt arena för 
att testa så kallad nudging eftersom det 
går att jämföra fyra identiska kluster av 
lägenheter. 

Design för hållbar beteendeförändring. 
Höns, soprum och goda relationer mellan 
de boende – hur organiserar och designar 
man ett boende för att till exempel minska 
matsvinnet? Det visade sig att hönsgården 
minskade matsvinnet med hela 12%.

Återvinn energi i duschen. Ett projekt 
som undersöker hur man kan utvinna 
 energi ur det använda vattnet i duschen.  
En värmeväxlare under duschkabinen tar 
tillvara på värmen från duschvattnet, som 
ofta är varmt, eller nästan hett.
 

Effektivare lokalvård och avfalls
hantering. Kan robotar sköta lokalvården 
bättre och mer effektivt? Kan vi använda 
ultrarent vatten istället för kemikalier för att 
tvätta fönster och golv? Hur kan vi ta hand 
om vårt avfall och städa på ett mer hållbart 
sätt? Det är frågor vi söker svar på i detta 
projekt.
  
Minskad vattenförbrukning. Andra vat-
tenprojekt handlar om hur vi kan minska 
vår vattenkonsumtion genom olika signal-
system som ökar vår medvetenhet om hur 
mycket vi verkligen gör av med.
 
För mycket vatten. Klimatförändringar 
och stadsförtätning gör att stora mängder 
regnvatten blir allt svårare att bli av med. 
HSB Living Lab testar olika infiltrations-
bäddar för att hitta hållbara lösningar som 
lokalt fångar upp och fördröjer dagvattnet. 
Rätt hanterat kan vattnet bli en tillgång 
i stället för ett problem.
 
Rena rama reningsverket. En angräns-
ande fråga rör det så kallade gråvattnet 
som blir över från avloppet. Snart har HSB 
Living Lab sitt eget reningsverk som renar 
gråvattnet till dricksvattenkvalitet.

Fjärrvärme med låg temperatur. HSB Living Lab värms upp med fjärrvärme som används inte bara en 
gång – utan två. Systemet slussar in lågtempererad returvärme från fjärrvärmesystemet i området, vilket 
ger vinster i hela fjärrvärmesystemet.

NÅGRA AV DE FORSKNINGSPROJEKT SOM PÅGÅR I HSB LIVING LAB

• 60 pågående forskningsprojekt.
• Över 200 genomförda studiebesök.
•  Alla artiklar i olika medier om HSB Living Lab  

motsvarar över 20 miljoner i annonsvärde.
•  Mer information finns på www.hsb.se/hsblivinglab 

där du även kan anmäla dig för ett informativt 
nyhetsbrev.

HSB LIVING LAB 
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The Swap Cube och The Share Hub. The Swap Cube är ett utrymme där de 
boende kan lämna fullt användbara saker som de tänkt slänga. Andra kan återan-
vända dem istället för att köpa nya. The Share Hub handlar om delningsekonomi 
för att sänka den totala konsumtionen. En plats där de boende kan lämna ifrån sig 
saker man inte behöver eller som man kan tänka sig att låna ut. Eller bara låna 
och lämna tillbaka. 

Är du energieffektiv? 
På HSB Living Lab finns 

en app som motiverar 
de boende att sänka sin 

energiförbrukning jämfört 
med grannen. Appen syf-
tar till att få användarna 
att aktivt engagera sig 
i sin energianvändning 

genom att sätta upp 
egna mål och gränser.

Kostnadseffektiva solceller 
för framtiden. Fasaderna 
och taket på HSB Living Lab 
består till stora delar av sol-
celler. Olika typer av solceller 
undersöks för att hitta kost-
nadseffektiva lösningar. 

The future of the Laundry. Tvättar du rent slentrian-
mässigt? I tvättstudion i HSB Living Lab ska ett forsknings-
projekt få oss att bli medvetna om hur vi tvättar – för att 
sedan ändra på beteendet för miljöns skull.

Studier av inomhusluften. 
HSB Living Lab ger unik möjlig-
het att på samma geografiska 
plats undersöka luftkvaliteten 
i bebodda och ventilerade 
lägenheter jämfört med obe-
bodda och oventilerade lägen-
heter. Bland annat mäts kon-
centrationen av kvävedioxid, 
ozon, flyktiga organiska ämnen 
och formaldehyd i luften.
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 Maria
Qvillberg

Utvecklingsansvarig 
Kvalitet och hållbarhet

HSB ProjektPartner

Magnus
 Ulaner

       Miljöchef
HSB Riksförbund

RESAN MOT 
HÅLLBARHET
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Övergripande hållbarhetsmål
HSBs hållbarhetsarbete tar avstamp 
i HSBs strategi för hållbar tillväxt, 
som är en integrerad del av HSBs 
verksamhetsstyrning. Strategin sätter 
fokus på resurseffektivitet, klimat, till
växt genom hållbara tjänster och pro
dukter, samt att HSB ska vara en vik
tig aktör för det  hållbara samhället.

 Vårt hållbarhetsarbete ska bidra 

till att  nå nationella och interna
tionella mål. Under 2017, efter ett 
beslut av HSBstämman, integrera
de HSB strategin för hållbar tillväxt 
och dess mål i HSBs kompass – som 
är vår övergripande strategi och 
verksamhetsplan. Samma år antogs 
också åtta mål för HSBs nyproduk
tionsverksamhet som bygger på den 
övergripande strategin.

 HSB har som ambition att till
lämpa försiktighetsprincipen i all 
verksamhet. Principen innebär att 
vi som verksamhet ska vidta skydds
åtgärder och iaktta de begränsning
ar som behövs för att förebygga, hin
dra eller motverka att verksamheten 
medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön.

Miljö och klimatfrågorna
I och med att HSB är Sveriges störs 
ta bostadsorganisation är ansvaret 
stort för att minska klimatavtryck 
et. När det gäller miljö och klimat

aspekter är frågor som rör nypro 
duktionen centrala eftersom det 
är där påverkan är som allra störst. 
Även de resor vi gör, energi till loka 
lerna vi sitter i, och inköp utifrån 

de ramavtal som hanteras av HSB 
Affärsstöd, för med sig vissa utsläpp 
av växthusgaser.

En långsiktigt hållbar bostadssektor och hållbara städer är en nödvändighet för att klara  
hållbarhetsutmaningarna. Därför strävar vi på HSB hela tiden efter att bli bättre på det vi gör.

INGEN KAN GÖRA ALLT 
– MEN TILLSAMMANS KAN VI  
GÖRA VÄLDIGT MYCKET MER

De närmast följande texterna i årsredovisningen handlar om de hållbarhetsfrågor som är 
direkt kopplade till miljö- och klimataspekter. Andra sidor av hållbarhetsarbetet berörs till 

exempel under medarbetaravsnittet och i artiklar om finanser och bosparandet. 

Resurseffektivitet. 
HSB har en hållbar och 
resurseffektiv medlems- 

och affärsverksamhet som 
optimerar vårt bidrag till 
en hållbar utveckling och 
minskar vårt beroende av 

begränsade resurser.

Klimat. 
HSB har 2030 nära noll 
klimatpåverkan och är 

anpassat till ett förändrat 
klimat.

 Hållbara tjänster 
och produkter. 

HSB ska vara en ledande 
aktör i utvecklingen av håll-
bara tjänster och produkter 

inom boende.

Viktig 
samhällsaktör. 

HSB ska vara en viktig 
aktör för det hållbara sam-
hället och spegla samhäl-
lets mångfald samt bidra 

till att skapa trygghet.

HSBs fyra fokusområden i vår strategi för hållbar tillväxt
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Hållbarhet

Magnus Ulaner är miljöchef på 
HSB Riksförbund och berättar 
om det arbetet:
– I grund och botten är vårt upp
drag att utveckla bostadsrätten som hållbar boende
form, för att möta människors förväntningar på 
möjligheten att leva och bo hållbart, idag och i 
framtiden. Givetvis ger insatserna effekter även för 
våra hyreslägenheter men kärnan i HSB är och för
blir bostadsrätten. Vi deltar mycket aktivt i en rad 
branschsamarbeten och hållbarhetsinitiativ, från 
detaljer på utredningsnivå hos myndigheter till 
påverkansarbete med bredare penseldrag. Vi gör 
risk och väsentlighetsanalyser, ser till att ramver
ket för hållbarhetsredovisningen enligt GRI upp
rätthålls och mycket annat. Om jag ska lyfta fram 
någon del i arbetet som är särskilt viktig för oss är 
det klimatfrågan. Det är den stora ödesfrågan och 
där behöver vi verkligen kraftsamla. 

Fossilfritt Sverige och HSB
Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och 
samverkan som startades som ett initiativ av reger
ingen inför klimatmötet i Paris 2015. Målet är att 
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria väl
färdsländer. Under våren 2018 överlämnade Fossil
fritt Sverige färdplanen för klimatneutral byggsek
tor till regeringen.  HSB är en av de aktörer som 
tillsammans i bygg och fastighetsbranschen varit 
delaktiga i att arbeta fram färdplanen. 

– HSB delar uppfattningen om att världen måste 
bli fossilfri och att Sverige ska gå före i arbetet, säger 
Magnus Ulaner. Det fina med deklarationen är att 
aktörerna förbinder sig att visa upp konkreta åtgär
der för minskade utsläpp. HSB har ambitiösa klimat
mål om minskade utsläpp av växthusgaser med 75 
procent till 2023 och nära noll utsläpp 2030. 

MILJÖARBETE OCH EXPERTIS – FÖR BOSTADSRÄTTENS BÄSTA

Hållbarhetsarbetet är integrerat i verksamheten och därmed organiserat på samma sätt som 
arbetet i övrigt. HSB Riksförbunds dotterbolag HSB ProjektPartner ansvarar för nyproduktionen 
och de övergripande frågorna hanteras på förbundsnivå som också stöttar HSB-föreningarna och 
dotterbolagen i en rad olika sakfrågor.

EXEMPEL PÅ BRANSCHSAMVERKAN  
OCH LIKNANDE DÄR HSB RIKSFÖRBUND  
VAR ENGAGERADE UNDER 2018

•  Ordförandeskap i Miljöbyggnads operativa råd och deltagande i 
utvecklingen av miljöcertifieringssystemet för byggnader.

•  Dialog och sakkunskaper till utredningar som myndigheter utfört  
åt regeringen angående utveckling av: klimatdeklarationer, 
livscykel analyser för byggnadsverk, redovisning av byggnaders 
miljöpåverkan, byggregler för lägre klimat- och miljöpåverkan, 
resurseffektivare byggnadsmaterial samt bättre miljöinformation 
av byggvaror.

•  Deltagande i Värmemarknadskommittén där bygg- och fastig-
hetsbranschen tillsammans med Energiföretagen i Sverige tagit 
fram  principer för att miljövärdera förändrad värmeanvändning.

•  Expertkompetens i den statliga utredningen om energisparlån.

•  Dialog och sakkunskaper till Energimyndigheten för att öka 
möjlig heterna för bostadsrättsföreningar att installera solel.

•  Dialog och sakkunskaper till Naturvårdsverket angående bland 
annat ekosystemtjänster.

•  Samverkan med Fossilfritt Sverige och färdplanen för fossilfri 
bygg- och anläggningssektor, med övergripande branschmålet 
att nå noll växthusutsläpp år 2045.

•  Arbete med sociala kriterier för byggprodukter inom ramen för 
Byggvarubedömningen.
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Maria Qvillberg är utveck
lingsansvarig för Kvalitet och 
hållbarhet på nyproduktions
bolaget HSB ProjektPartner. 
Maria har de senaste åren arbetat med att integre
ra hållbarhetsfrågorna i den nyproduktionsprocess 
som gäller för alla projekt inom bolaget och dess 
samverkande HSBföreningar. 

Här ger hon sin bild av de mest väsentliga håll
barhetsområdena för nyproduktionen:

– Vi har länge satsat på att bygga allt energi
effektivare bostäder. Det är en viktig del, men det 
har också fört med sig att den del av husets totala 
miljöpåverkan över tid som beror på själva byggpro
cessen har ökat. Vi är medvetna om det idag men 
vi har samtidigt en lång väg kvar vad gäller att väl
ja mer klimatsmarta byggmaterial och anpassa vårt 
sätt att bygga för att på sikt kunna minimera klimat
påverkan från byggprocessen. Energianvändning, 
utsläpp från materialframställning och byggavfall 
– allt under hela byggproduktionen blir indirekt 
HSBs miljöpåverkan. Vilket också gör att ansvaret 
för att bedöma och ställa krav på leverantörsleden 
är mycket viktigt. 

Förutom miljö och klimatpåverkan finns det 
även en rad andra hållbarhetsaspekter som rör ny 
produktionen och HSBs leverantörsled, till exempel 
kring arbetsmiljö, sociala förhållanden, mänskliga 
rättigheter och antikorruptionsarbete. 

Systematiska arbetssätt
Effektivare produktion och ständiga miljöanpass
ningar, allt det där låter bra. Men hur går det till i 
praktiken? 

– I det vi kallar nyproduktionsprocessen följer 
vi ett gemensamt och systematiskt tillvägagångssätt 
där hållbarhetsaspekterna är inbyggda, säger Maria 
Qvillberg. Den täcker in alla moment från idé och 
förstudie vidare till produktion och ända fram till 
garantimätningen två år efter inflyttning. I princip 
mäter vi allt vi gör som kan ha en miljöpåverkan för 
att få svart på vitt vad som blir bättre eller sämre. 
En lång rad parametrar och åtgärder ingår som är 
direkt kopplade till våra åtta mål för nyproduktionen 
(se faktaruta). Under 2018 har vi börjat använda ett 
hållbarhetsindex som fångar upp helheten. Vi har 
också satt en basnivå som alla projekt ska sträva  mot 
att nå. Den är mer ambitiös än nu gällande lagar, 
regler och branschnormer. 

 Exempel på åtgärder som ingår i basnivån är 
installation av solceller, laddplatser för elbilar, 
beräkning av klimatpåverkan, grönytor som levere
rar biologisk mångfald och att inbyggda material 
ska vara miljöbedömda. 

 En viktig del i det egna hållbarhetsidexet är 
miljö certifiering enligt Miljöbyggnad (se faktaruta). 
Målet för nyproduktionen är att nå byggnadsbetyg 
silver. Ett mål HSB haft länge och som nu komplet
terats med fler hållbarhetsmål.

HÅLLBARHETSARBETET INOM NYPRODUKTIONEN

Att bygga hus och sedan sköta långsiktig drift och förvaltning kräver stora mängder energi 
och resurser och bidrar idag till utsläpp av växthusgaser. Utifrån HSBs hållbarhetsstrategi 
har åtta konkreta hållbarhetsmål formulerats för nyproduktionen (se faktaruta).

MILJÖCERTIFIERING AV 
NYPRODUKTIONEN
HSB har som ambition att miljö-
certifiera alla nyproduktionspro-
jekt med Miljöbyggnad byggnads-
betyg silver. Miljöcertifiering med 
Miljöbyggnad innebär högt ställda 
energikrav, god innemiljö och materialval utan farliga 
kemiska ämnen vilket resulterar i byggnader som är 
sunda leva och leka i. Miljöbyggnad är ett svenskt 
miljöcertifieringssystem som ägs av branschför-
eningen Sweden Green Building Council som är 
Sveriges ledande organisation för hållbart byggande, 
där HSB även är medlem. 

•  Under 2018 miljöcertifierades 64 procent (74) av 
HSBs färdigställda projekt med byggnadsbetyget 
silver.

HÅLLBARHETSMÅL FÖR NYPRODUKTIONEN
HSB har åtta strategiska mål för hållbarhet i nyproduktionen 
som samtliga följs upp med hjälp av checklistor och nyckeltal. 
HSB ska: 
• Ha god styrning av miljö och hållbarhet genom hela projekten.
•  Säkerställa att leverantörer och entreprenörer tar miljömäs-

sigt och socialt ansvar.
•  Bygga hus med sund och behaglig inomhusmiljö och utan 

förekomst av farliga ämnen.
•  Öka resurseffektiviteten och minska klimatpåverkan från  

byggproduktion och förvaltning, samt möjliggöra för de 
 boende att leva resurseffektivt.

•  Bygga hus som är anpassade till ett framtida klimat och 
bidrar till att utveckla och bevara ekosystemtjänster.

• Främja och underlätta hållbart resande för de boende.
• Verka för ett socialt hållbart boende.
•  Bidra till ökad sysselsättning hos grupper långt från arbets-

marknaden.
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Klimatpåverkan HSB Riksförbund, HSB ProjektPartner,  
HSB Affärsstöd och HSB Finansstöd
HSB Riksförbund och dotterbolag mäter årligen klimatpåverkan 
från sin verksamhet för att mäta efterlevnad av våra mål i HSB 
Kompassen. Klimatpåverkan mäts enligt den internationella standar-
den för klimatredovisning Greenhouse Gas Protocol i scope 1-3.  
Se mer om klimatberäkningen på sida 63.

För den nationella resursen som helhet är de kategorier med 
störst klimatpåverkan El och fjärrvärme vid byggarbetsplatser samt 
El och fjärrvärme i exploateringsfastigheter, dvs bygnader på fastig-
heter som ska bebyggas, följt av flygresor. Se fördelning av utsläpp  
i tabell och cirkeldiagram.

2018 har klimatpåverkan från moderföreningen HSB Riksförbunds 
verksamhet, exklusive dotterbolagen, minskat med 48 procent 
sedan 2008 mätt mot nyckeltalet kgCO2e/anställd. Flygresor står 
för merparten av HSB Riksförbunds klimatpåverkan. Huvudsakliga 
anledningen till detta är att flera långa flygresor görs av medarbetare 
och förtroendevalda som har uppdrag i europeiska och internatio-
nella organisationer, men även en ansenlig del nationella flygresor 
görs. Här finns potential att byta vissa flygresor mot tåg eller resfria 

möten. Magnus Ulaner, miljöchef vid HSB Riksförbund utgör stöd 
för alla HSBs föreningar att på ett harmoniserat sätt följa upp sin 
klimatpåverkan, vilket sedan redovisas i den HSB-gemensamma 
 hållbarhetsredovisningen.

För dotterbolaget HSB ProjektPartner, som står för den största 
delen av den nationella resursens klimatpåverkan är de kategorier 
med störst klimatpåverkan El och fjärrvärme vid byggarbetsplatser 
samt El och fjärrvärme i byggnader på fastigheter som ska bebyggas.  
Se mer om HSB ProjektPartners klimatpåverkan på sidan 45.

För dotterbolaget HSB Affärsstöd står flygresor för den största 
klimatpåverkan följt av klimatpåverkan från el till driften av de tjäns-
ter HSB Affärsstöd levererar till HSB-föreningarna. Merparten av HSB 
Affärsstöds flygresor är nationella och det finns potential att byta 
vissa flygresor mot tåg eller resfria möten.

För dotterbolaget HSB Finansstöd står flyg för den största klimat-
påverkan. Men bolagets klimatpåverkan utgör endast en marginell 
del av den nationella resursens totala klimatpåverkan.

Hållbarhet

HSB Riksförbunds klimatpåverkan, inklusive dotterbolag

Greenhouse Gas Protocol 
Scope Kategori Ton CO2e Volym

% av total ton 
CO2e

1 Inga utsläpp i scope 1 på grund av inga egenägda fastigheter med bränslen eller egenägda fordon.

2 El och fjärrvärme i byggnader på fastigheter 
som ska bebyggas 572 2 469 119 kWh 16%

El och fjärrvärme kontorslokaler 17 226 321 kWh 0,5%

3 El och fjärrvärme vid byggarbetsplatser 2 730 14 363 751 kWh 77%

El till IT-drift 33 876 000 kWh 1%

Flyg 165 805 776 pkm 5%

Tåg 1 234 332 pkm 0,02%

Bil (milersättning) 29 211 513 km 1%

Total 3 546 100%

Nyckeltal HSB Affärsstöd HSB ProjektPartner HSB Finansstöd HSB Riksförbund

kg CO2e/anställd (1 1 495 1 300 1 852 1 582 (förändring sedan 2008 -48%)

kg CO2e/byggd m2 19 (3

1 Ingår: Tjänsteresor (flyg, tåg, bil) och energi till kontorslokaler.
2 Ingår: El till IT-drift, tjänsteresor (flyg, tåg, bil) och energi till kontorslokaler.
3 Ingår: El och fjärrvärme vid byggarbetsplatser och för byggnader på fastigheter som ska bebyggas, tjänsteresor (flyg, tåg, bil) och energi till kontorslokaler.

KLIMATPÅVERKAN OLIKA KATEGORIER FÖR DEN NATIONELLA RESURSEN

1

2

3

4 5 67
1 – El och fjärrvärme i byggnader på 
      fastigheter som ska bebyggas . . . . . . . . . . . . 572

2 – El och fjärrvärme kontorslokaler . . . . . . . . . . . . 17
3 – El och fjärrvärme vid byggarbetsplatser . . . . 2 730
4 – El IT-drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5 – Flyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
6 – Tåg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

7 – Bil (milersättning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
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Sveriges miljömål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
samt 17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga 
ämnen och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet  
av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

De Globala målen och Agenda 2030
I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell  
agenda som inrymmer Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen 
har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer. Globala målen och Agenda 
2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som FN:s 
193  medlemsländer och världens ledare någonsin har antagit. Den transparanta 
processen som ledde fram till Globala målen är unik i FN:s historia. Den har 
genomförts tillsammans med representanter från regeringar, privata sektorn, 
 forskare och civilsamhället över hela världen.

Att tillgodose människors behov av 
bostäder och ge dem inflytande  över 
bostadssituationen, det är HSBs vikti
gaste bidrag till en håll  bar  samhälls
utveckling. Samtidigt står bostads
sektorn för en stor del av samhällets 
miljöpåverkan genom bland annat stor 
energi och material användning och 
klimat påverkan.

Med vår strategi för hållbar tillväxt vill 
HSB bidra till omställningen mot en hållbar 
utveckling med fokus på de 17 målen 
i Agenda 2030. Vi har valt att fokusera 
på de mål som är mest relevanta för vår 
 verksamhet och där vi tillsammans med 
våra medlemmar och kunder kan göra 
mest skillnad. Som ett bolag i bostads-
branschen riktar vi våra insatser för 
att stödja de globala utvecklingsmålen 
 nummer 5 och 7–13.

Vi bidrar också till de tre svenska  
 miljömålen: God bebyggd miljö, Begränsad 
klimatpåverkan och Giftfri miljö.

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL

HSB

SVENSKA MILJÖKVALITETSMÅL

HSBs FOKUSOMRÅDEN

RESURS- 
EFFEKTIVITET

KLIMAT
HÅLLBARA  

TJÄNSTER OCH 
PRODUKTER

VIKTIG  
SAMHÄLLSAKTÖR

HÅLLBARHETSMÅL FÖR NYPRODUKTION

EFFEKTIV  
HÅLLBARHETSSTYRNING

ANSVAR I  
LEVERANTÖRSLEDET

SOCIALT  
HÅLLBART BOENDE

GOD INNEMILJÖ  
OCH SUNDA MATERIAL

RESURSEFFEKTIVITET OCH  
MINSKAD KLIMATPÅVERKAN

EKOSYSTEMTJÄNSTER 
OCH KLIMATANPASSNING

HÅLLBART  
RESANDE

BIDRA TILL 
SYSSELSÄTTNING

Begränsad  
klimatpåverkan

Giftfri  
miljö

Begränsad  
klimatpåverkan

Begränsad  
klimatpåverkan

Giftfri  
miljö

God bebyggd  
miljö

God bebyggd  
miljö

HSBs ÖVERGRIPANDE HÅLLBARHETSMÅL

HSB är medlem i FN:s Global Compact
HSB Riksförbund har 2018 blivit medlem i FN-nätverket 

Global Compact. De tio princi-
perna för hållbart företagande 
i Global Compacts ringar in de 
centrala frågorna för en hållbar 
framtid: mänskliga  rättigheter, 
miljö, korruption och arbetsrätts-
liga frågor.
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HSB har höga ambitioner när det gäller hållbarhet längs hela kedjan av underleverantörer. 
Ibland är det en utmaning och därför ställer vi tydliga krav på miljömässigt och socialt 
ansvarstagande hos våra samarbetspartners.

Bostadsmarknaden har traditionellt en hög andel leverantörssamarbeten. HSB har ramavtal 
med cirka 130 olika leverantörer, inom exempelvis förvaltning och nyproduktion. Med många 
leverantörer följer ett ansvar att främja ansvarstagande i leverantörskedjan. Det gör vi genom att 
vid avtalsslutande utvärdera leverantörernas hållbarhetsarbete utifrån en självskattnings enkät 
med flera hållbarhetsaspekter. Vi utvärderar och följer även upp att befintliga leverantörer når 
upp till våra hållbarhetskrav. HSBs mål är att alla ramavtalsleverantörer är hållbarhetssäkrade år 
2023. 

Hållbara leverantörer värderas högt
I samband med slutande av centrala ramavtavtal  med nya leverantörer använder HSB sedan flera 
år tillbaka en leverantörs och riskbedömning för att säkerställa att de uppfyller grundläggande 
krav för företags ansvarstagande. Samtliga leverantörer får besvara en självskattningsenkät som 
bland annat innefattar hur de arbetar med miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och 
antikorruption. Självskattningsenkäten går i linje med HSBs gemensamma uppförandekod för 
samarbetspartners och leverantörer.

En stor utmaning är att säkerställa att även andra, tredje och fjärde led i leverantörskedjan 
arbetar på ett hållbart sätt. Leverantörerna förväntas skriva under uppförandekoden och imple
mentera rutiner för att säkerställa att den följs, men också ha rutiner för att se till att kraven 
efterlevs i den egna leverantörskedjan. HSB är även en aktiv deltagare i framtagandet av krite
rier för socialt ansvar för byggprodukter inom det branschgemensamma webbverktyget Bygg
varubedömningen.

Uppföljning och avvikelser
HSB genomför uppföljande enkäter hos samtliga ramavtalsleverantörer vart tredje år. Minst en 
gång per år träffar HSB ramavtalsleverantörerna där bland annat hållbarhetsaspekter följs upp. 
I intressentdialogen framkom önskemål om att HSB ska genomföra revisioner, vilket vi nu ser 
över. Om avvikelser upptäcks ställer vi krav på att de åtgärdas. Om avvikelsen är stor och vi inte 
ser en möjlighet till snabb förbättring byts leverantören ut. Tack vare leverantörsbedömningar 
har vi välfungerande samarbeten med våra leverantörer och hade under 2018 inga rapporterade 
avvikelser.

God affärsetik och motverkan av korruption
Med många samarbeten och upphandlingar följer korruptionsrisker, vilket gör antikorruption 
och god affärsetik till väsentliga frågor för HSB. För att motverka korruption kräver vi, i uppfö
randekoden och avtal, att våra leverantörer ska ha nolltolerans mot korruption och tagande och 
givande av mutor. De ska även ha etablerade rutiner för att förhindra oegentligheter i den egna 
verksamheten, hos konsulter och underleverantörer. Vi önskar också att leverantörerna utbildar 
sina egna medarbetare om antikorruption och affärsetik.

Ansvar genom 
hela leverantörskedjan
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Hållbarhet
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Micael Dahlen, har du någon 
 relation till HSB?
”Den kooperativa idén ligger mig 
varmt om hjärtat. Jag växte upp i 
Hägersten, strax söder om Stock
holm, och hade kamrater som bodde 
i HSBlägenheter. För många var det 
ett tryggt och bra liv, som till exem
pel gav ensamstående mödrar rim
liga ekonomiska och sociala möjlig
heter att få sin vardag att fungera. Att 
tillsammans kunna skapa en tillvaro 
som man inte kan uppnå utan varan
dra, det är fantastiskt.”

Håller den kooperativa idén 
 fortfarande?
”Den traditionella kooperationen 
som vi haft i Sverige är en gammal 
idé och kanske lider den idag av att 
ha definierat sig för så länge sedan. 
Men eftersom samverkan är inbyggt i 
dess DNA så tror jag att den har alla 
möjligheter att bli en framtidsmodell 
igen. Kooperation är en idé som är 
mer spännande nu än någonsin tidi
gare.”

Har Sverige fastnat i gamla 
 hjulspår? 
”De traditionella ekonomiska model
lerna har nått vägs ände, åtminsto
ne i västvärlden. Vi i Sverige, som 

har kommit långt, till och med bli
vit bäst enligt de gamla vanliga mått
ten, kan konstatera att nu kommer 
vi inte så mycket längre. Vi har stan
nat i utvecklingen, har lägst tillväxt i 
hela västvärlden. Men istället för att 
 sörja att festen är över borde vi istäl
let se oss om efter nya möjligheter 
och utveckla nya modeller. Till exem
pel behöver vi omforma synen på 
offentlig sektor och börja se den för 
vad den är: vår gemensamma sektor.”

Vad kan kooperationen ha  
för roll i framtiden?
”Samverkan är framtiden. Sverige har 
alltid varit bra på att pröva nya model
ler, inte minst har vi varit snabba på 
att ta till oss den nya delningsekono
min. Och egentligen är kooperation 
samma sak som delningsekonomi, 
det är människor som har bestämt 
sig för att samverka kring de resurser 
som finns, för att tillsammans skapa 
nya värden. Det passar också bra med 
den nya tekniken där vi kan mäta i 
stort sett allt. Du kan ju knappt läm
na en restaurang utan att bli ombedd 
att recensera din upplevelse. Den 
typen av verktyg kommer att använ
das mycket mer för att ta reda på vad 
människor verkligen är ute efter.”

Ja, vad vill människor ha?
”När vi mäter lycka och välfärd ser 
vi att människors upplevda lycka 
inte ökar nämnvärt när de börjar tjä
na över 30 000 kronor i månaden. 
Ännu mer pengar tillför inte mycket 
på det personliga planet. Därför mås
te vi fundera över vad som gör fram
tidens människor lyckliga och hur de 
vill leva sina liv. Till exempel håller 
gränserna mellan fritid och arbete 
på att suddas ut. Det stjälper omkull 
gamla sätt att organisera samhället. 
Som på bostadsmarknaden, där fast
ighetsägarna brottas med affärsmo
dellerna för att försöka förstå och 
locka till sig nya kundgrupper. Där 
finns det många nya värden att upp
täcka och utveckla, i allt från nya sam
lingsplatser till vad som kan samägas 
och delas.” 

Har du något råd till HSB  
som kooperation?
”Tänk nya valutor! De tekniska möj
ligheterna börjar falla på plats för 
att ha utbyten med varandra, spara, 
investera och utveckla affärsmodeller 
som inte baseras bara på traditionel
la pengar. HSB har plattformen i sin 
verksamhet och mission att driva den 
utvecklingen.”

Micael Dahlen är professor på Handelshögskolan i Stockholm, internationell 
föreläsare och författare till bland annat Kaosologi, Monster och Nextopia 
som nått läsare över hela världen. Micael Dahlen har gjort sig känd som en 
nytänkare med progressiva spaningar om samtiden och framtiden, om lycka 
och människans märkliga försök att få fatt i den. Här svarar han på frågor 
om kooperationens möjligheter i framtiden.

Kooperation 
mer spännande 
än någonsin

MICAEL DAHLEN
PROFESSOR I EKONOMI
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Arbetsmiljön på HSB – en helhetssyn
En god och trygg arbetsmiljö gör att medarbetarna trivs 
och mår bra vilket ger fina prestationer, vilket i sin tur 
gör att organisationens visioner och mål kan nås. HSB 
har ett starkt förankrat hållbarhetsperspektiv och har 
byggt medarbetarstrategin på insikten att arbetsmiljöns 
fysiska, organisatoriska och sociala faktorer hänger ihop. 
Att följa upp ohälsa och stress regelbundet är viktigt för 
oss i vår ambition att vara en hållbar arbetsgivare. 
Som arbetsgivare har vi också ett ansvar för att bidra till 
ett inkluderande samhälle och en arbetsmarknad som 
värdesätter jämställdhet och mångfald. 

En medarbetare hos oss ska kunna utvecklas både 
yrkesmässigt och som individ. Vår värdegrund vilar på 

Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke, Samver
kan (ETHOS). 

Laurence Howard, HRchef på HSB Riksförbund, 
beskriver kärnan i arbetet med medarbetarfrågorna:

– Först och främst: medarbetarna i HSB ska vara rätt
vist behandlade och marknadsmässigt ersatta, vilket vi 
har verktyg för att mäta och följa upp. De ska känna att 
de kan göra ett bra jobb och har möjlighet att utvecklas. 
Det ska vara enkelt att vara medarbetare hos oss. Där
för lägger vi resurser på att skapa enhetliga arbetspro
cesser och verktyg för medarbetarna. Vi har ett antal 
policys och handlingsplaner som gäller för hela organi
sationen och som även är tillgängliga för HSBförening
arna. I och med att vi är landets största bostadsorganisa

Att vara medarbetare hos oss är att vara en del av en organisation som tar ansvar  
för framtiden. Med en stark värdegrund som gemensam bas är HSB Riksförbund  
med  dotterbolag en trygg, stimulerande och utvecklingsorienterad arbetsplats där  
medarbetarna värdesätts som den viktiga tillgång och framtidsresurs de är. 

Medarbetare

•  Under 2018 togs ett digitalt introduktionsprogram i 
drift som välkomnar nya medarbetare som börjat på 
HSB ProjektPartner.

•  HSB Affärsstöd rekryterade 16 personer till olika 
utvecklingsprocesser som pågår kring den pågående 
digitaliseringen.

•  HR-processerna GDPR-säkrades.
•  Två introduktionsdagar för samtliga nyanställda och 

förtroendevalda inom HSB genomfördes. 
•  Ett visselblåsarsystem har införts. 
•  Uppförandekoder implementerades och utveckling av 

 tillhörande e-utbildning påbörjades. 

ÅRET I KORTHET

Hållbarhetsstyrningen av medarbetarfrågorna 
bygger på:

•  Strategiska mål – MMI (Motiverad Medarbetarindex). 
•  Medarbetarsamtal.
•  Anställningsvillkor, förmåner och utvecklings-

möjligheter.
•  Relation till facket och kollektivavtal.
•  Kompetensbaserad rekrytering.
•  Resultatbaserad lönesättning och lönekartläggning.
•  Systematiskt arbetsmiljöarbete.
•  Systematiskt antikorruptionsarbete.

MEDARBETARFRÅGOR

HSB HAR MÅNGA  
UNIKA TILLGÅNGAR

Först och främst: medarbetarna i HSB ska vara rättvist behandlade och 
marknadsmässigt ersatta, vilket vi har verktyg för att mäta och följa upp. 
De ska känna att de kan göra ett bra jobb och har möjlighet att utvecklas. 

LAURENCE HOWARD, HR-CHEF PÅ HSB RIKSFÖRBUND
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tion är det klart att de olika verksamheterna skiljer sig åt. 
Alla kan och bör inte jobba exakt likadant överallt. Men 
alla ska vara grundade i samma värderingar och dela vis
sa gemensamma metoder. På det sättet kan vi öka effek
tiviteten samtidigt som de olika delarna av organisatio
nen behåller sin särart. 

Viktiga värderingar förs ut i organisationen
Kränkande särbehandling som mobbning eller trakasse
rier på arbetsplatsen är inte acceptabelt i HSB. Sådana 

företeelser är inte förenliga med vad HSB står för efter
som vårt mål är att driva verksamheten på ett långsiktigt 
hållbart och ansvarfullt sätt. Skulle det ändå förekom
ma finns det rutiner som måste följas. Samma inställ
ning gäller frågor om antikorruption vilket vi förtydli
gat genom vår uppförandekod. Under året har vi även 
infört en visselblåsarfunktion och arbetet med en elear
ningutbildning i uppförandekoden som stöd till medar
betarna i dessa frågorna.  Utbildningen kommer att lan
seras i början av 2019.

Medarbetarundersökning
Motiverade medarbetare
HSB mäter varje år hur nöjda och motiverade företagets medarbetare är. Undersökningen görs 
av en oberoende leverantör och resultaten kan benchmarkas mot marknaden. Regelbundna 
medarbetarundersökningar är ett viktigt stöd i det systematiska förbättringsarbetet. I år var 
första året vi gjorde undersökningen för hela den nationella verksamheten. Utfallet blev ett MMI 
på 67 och visade på ett antal förbättringsområden men även på positiva styrkor. Utifrån resultat 
och analys har ett antal förbättringsåtgärder vidtagits och ytterligare aktiviteter planeras.

Laurence Howard, HR-chef HSB Riksförbund, Frida Lidman, HR-specialist HSB Affärsstöd och Emily Jobe, HR-chef HSB ProjektPartner.
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Medarbetare

– Elearningutbildningar är ett bra exempel på att 
ökad digitalisering öppnar nya möjligheter, säger Fri
da Lidman som är HRspecialist på HSB Affärsstöd. Vi 
jobbar vidare med elearningutbildningar som stöd för 
flera delar av policysamlingen HSB Ansvar och andra 
områden. En stor poäng är att värderingar och konkre
ta handlingsplaner förs ut effektivt i alla delar av organi
sationen. Tydligheten ökar och startsträckorna blir kor
tare ju mer vi harmoniserar processerna. 

 Många som arbetar i HSB har jobbat länge och i fle
ra olika roller och det är ett kvitto på att folk trivs och att 
vi har en väl fungerande verksamhet.

 
Facklig samverkan och leverantörskrav
Alla anställda omfattas av kollektivavtal. HSB betraktar 
dialogen med fackliga parter som en positiv kraft för 
organisationens utveckling, till exempel finns en repre
sentant i den viktiga arbetsmiljögruppen. 

– Vi har en konstruktiv, öppen och nära dialog med 
facket, säger Emily Jobe som är HRchef på HSB Projekt
Partner. Vårt sätt att samverka tillsammans har blivit en 
naturlig del av HSBs utveckling mot att vara en hållbar 

arbetsgivare.  För oss är det viktigt och värdefullt med 
medarbetarnas delaktighet och att säkra medarbetarper
spektivet i förändringsarbetet. Medarbetarnas inflytande 
och röst via facket ger viktiga impulser till nödvändiga 
förbättringar.

HSB ställer även krav på att större underleverantörer 
och samarbetspartners ska vara anslutna till kollektivav
tal. Emily Jobe utvecklar resonemanget kring underleve
rantörer och andra samarbetspartners:

– Det är ett mycket viktigt område eftersom det är 
via effekterna av våra samarbetspartners arbete som vi 
verkligen kan påverka samhället i stort. HSB gör där
för leverantörsbedömningar av våra största leverantörer 
så att de lever upp till våra höga krav kring antikorrup
tionsarbete, jämställdhetsarbete samt en rad miljömäs
siga, sociala och affärsetiska faktorer. Att våra leveran
törer respekterar mänskliga rättigheter och lever upp 
till internationella normer är en grundförutsättning. 
Antikorruptionsarbetet är prioriterat och bland annat 
samarbetar vi med IMM, Institutet Mot Mutor, för att 
kasta mer ljus på den frågan. 

NYCKELTAL FÖR HSB RIKSFÖRBUND MED DOTTERBOLAG

Sjukfrånvaro; 2,75% (kvinnor: 3,57%, män: 1,29 %). Antal olyckor; 1 st olyckor bland egna anställda rapporterades. 

Ledningsgrupp  52% 46% 0% 54% 46% 4%

Styrelse  33% 67% 0% 22% 78% 3%

Totalt alla 
medarbetare  67% 33% 7% 64% 29% 10%

* Födda utomlands och/eller med båda föräldrarna födda utomlands.

Ålder och kön per 31/12

Mångfald och jämställdhet bland medarbetare, styrelse och ledning

 Kvinnor Män Under 30 år 3050 år Över 50 år Utländsk bakgrund*

Per 31/12 HSB Riksförbund HSB Affärsstöd HSB Finansstöd HSB ProjektPartner 

Antal anställda. 40 pers 43 pers 6 pers 64 pers

Personer i styrelse och ledningsgrupp som 
informerats om policy/riktlinjer och rutiner för  
att motverka korruption. 100% 100% 100% 100%

Medarbetare som informerats om vår policy/ 
riktlinjer och rutiner för att motverka korruption.  100% 100% 100% 100%

Personer i styrelse och ledningsgrupp som  
genomgått utbildning för att motverka i korruption. – – 8 pers –

Medarbetare som genomgått utbildning för att  
motverka i korruption. – – 2 pers –
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EN RIKTIGT BRA  
ARBETSPLATS
HSB erbjuder ett brett spektrum av intressanta och utmanande yrkesroller och karriär-
vägar. En medarbetare hos oss har stort inflytande, både kring det egna och teamets 
arbete. Eftersom kärnan i verksamheten är att i nära samverkan med medlemmarna 
 producera bostäder och sedan förvalta fastigheterna under lång tid är relationerna 
mycket långsiktiga. Det har bidragit till ett seriöst och respektfullt förhållningssätt till 
samhället i övrigt som är djupt förankrat i företagskulturen. 

HSBs mål är att vara branschens bästa arbetsgiva
re. För att lyckas gäller det att kunna locka till sig, 
behålla och utveckla kompetenta medarbetare. 
Det synsättet är integrerat i verksamhetsplanerna 
på alla nivåer och därmed kopplat till den över
gripande hållbarhetsstyrningen som mynnar ut i 
konkreta åtgärder. Ett viktigt mål i vår hållbarhets
strategi är att spegla mångfalden i samhället, vilket 
vi aktivt verkar för i vår rekryteringsprocess.  

 Varje år genomför HSB en rad aktiviteter för 
att direkt eller indirekt berätta om sin roll som 
arbetsgivare. Det sker i möten med studenter, 

medlemmar, via annonser, i sociala medier och på 
andra sätt. 

 Ett viktigt huvudbudskap är att ett yrkesliv i 
HSB ofta erbjuder bredare perspektiv och möjlig
heter än på många andra företag i branschen. 
Den kooperativa idén har skapat ett klimat som 
sätter människan i centrum. Sättet att organisera 
sig på, med stora inslag av samarbete och samver
kan, gynnar också den personliga utvecklingen. 

 HSB är summan av dess människor, varken 
mer eller mindre. En riktigt bra arbetsplats, med 
andra ord. 

  Arbetet är ofta målstyrt och teamorienterat. Det 
gör att du som medarbetare vet vad som för
väntas av dig samtidigt som du har stora möjlig
heter att vara delaktig och sätta upp målen. Det 
skapar ansvarskänsla och positiv energi.

  Arbetsmiljöarbetet är prioriterat och förebyg-
gande. Ingen ska till exempel behöva drabbas av 
ohälsa eller skada på grund av brister i arbets
miljön. Det ställer särskilda krav på ledarna som 
också utbildas kontinuerligt i arbetsmiljöfrågor. 

  Kompetensen styr. Alla har samma möjlig heter. 
Genom att se mångfald som en tillgång blir vi 
attraktiva arbetsgivare. Det är alltid den indi
viduella kompetensen som värderas i rekryte
rings och utvecklingssammanhang, ingenting 
annat. 

  Det är högt i tak och små avstånd mellan chefer 
och medarbetare, både rent fysiskt och sett till 
hur företagskulturen fungerar i praktiken. 

  Lönesättningen är prestationsbaserad. Individu
ella mål sätts upp och utvärderas varje år. Löne
kartläggningar sker regelbundet för att undvika 
ojämlikhet och diskriminering.

  Det finns ett antal olika förmåner och goda 
möjlig heter att förena jobb och privatliv. I prak
tiken betyder det flexibilitet kring arbetstider, 
möjligheter att arbeta på distans och löneut
fyllnad under föräldraledigheten, m.m. 

  HSB är en stor organisation med verksam-
het över hela Sverige. Det betyder att det finns 
många olika yrkesroller och verksamheter att 
växla mellan, i allt från nyproduktionen till digi
tala utvecklingstjänster i frontlinjen. 

HSBs ARBETSGIVARVARUMÄRKE

MÅNGA PLUSTECKEN FÖR HSBs MEDARBETARE
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HSB Riksförbunds uppdrag är att stärka vår idé och skapa 
 värde för HSB-föreningarna och dess medlemmar, utveckla 
HSBs gemensamma varumärke, stärka HSBs roll i samhället 
och på uppdrag av ägarna säkerställa effektivitet och hållbar 
tillväxt med fokus på medlem och kund. 

HSB Riksförbund är moderförening med dotterbolagen  
HSB ProjektPartner, HSB Affärsstöd och HSB Finansstöd.

HSB Riksförbund

HSB
RIKSFÖRBUND

HSB Riksförbunds övergripande verksamhet

• Gemensamma strategier och styrdokument
 •  Parlamentariskt arbete:  

– stämma, årsmöte, valberedning, styrelse
• Stadgearbete/policys och riktlinjer
• Verksamhetsuppföljning för hela HSB
•  Strategiska frågor kring medlemskapet och dess utveckling
•  Experter som bevakar och driver frågor inom hållbarhet, 

miljö, energi och samhällspolitik
• Juristverksamhet för medlem och HSB-föreningar
• Regelbevakning
• Omvärldsanalys och omvärldsrapport
• HSB-gemensam hållbarhetsredovisning
• Press
•  Varumärke: utveckling, bevakning och undersökningar  

och grafisk profil
•  Tidningar till enskilda medlemmar och bostadsrätts-

föreningars styrelser
• Innehåll i digitala kanaler
• Utbildning och konferensverksamhet
• Employer branding
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HSB ProjektPartner samarbetar med 17 HSBförening
ar runt om i landet och erbjuder bland annat finansie
ring, rådgivning och tjänster inom markförvärv, projekt
ledning inom nyproduktion, marknadsföring, inredning 
och försäljning. Gränssnittet mellan vem av HSB Projekt
Partner och regionföreningen som gör vad är alltid 
skräddarsytt för att passa föreningens specifika behov.

Henrik Zäther, vd för HSB ProjektPartner,  
hur sammanfattar du 2018?
– Marknadsläget var utmanande för branschen och 
även vi påverkades på ett antal orter. Försiktigheten hos 
bostadsköparna var påtaglig och processerna tog läng
re tid vilket ställde stora krav på anpassningsförmåga. 
Samtidigt kunde vi utnyttja det faktum att vi finns över 
hela landet. Vi styrde om resurser till platser där det fort
farande finns en stabil efterfrågan. I övrigt har vi arbe
tat vidare med viktiga satsningar inom utveckling, effek

tivisering och digitalisering. Under 2018 uppgick HSB 
ProjektPartners omsättning till 1 160 (1 589) MSEK och 
rörelseresultatet uppgick till 82 (280) MSEK.

Berätta om samarbetet med HSBföreningarna
– Vi har ofta långtgående och mångåriga samarbeten 
med föreningarna. HSB ProjektPartner erbjuder betyd
ligt mer än bara kapital för att föreningarna ska kunna 
nå sina mål. Här finns effektiva arbetsprocesser för att 
ta ett bostadsprojekt från idé till inflyttning och över
lämning till förvaltningen. Föreningarna i sin tur har en 
oslagbar detaljkunskap om den region de verkar i, det 
vill säga var efterfrågan finns och vilken typ av bostäder 
som passar var. Båda de här styrkorna ska vi fortsätta att 
utveckla tillsammans eftersom vi vet att det finns  stora 
hävstångseffekter att hämta hem. När vi mäter NPI, 
Nöjd PartnerIndex, ser vi att de föreningar som är all
ra mest nöjda med vårt arbete är de som valt att använda 

HSB ProjektPartner

EN ANSVARSTAGANDE 
MARKNADSLEDARE
HSB ProjektPartner är HSBs gemensamma nyproduktionsbolag och en av Sveriges ledande 
bostadsutvecklare utanför Stockholmsområdet. Det är också inom HSB ProjektPartner som 
flera viktiga framtidssatsningar bedrivs, till exempel HSB Living Lab, HSB 100, en rad hållbar-
hetsfrågor och den fortsatta utvecklingen av bosparandet.  

Brf Atleten, Malmö.
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fler av våra tjänster. Det ser vi som ett kvitto på  ett ännu 
närmre samarbete är bästa vägen framåt.

Ni har tidigare satt mål för hållbarhet i HSBs 
 nyproduktion, finns det något nytt att berätta?
– Ja, under 2018 sjösatte vi en ny modell för att matcha 
nya projekt mot våra åtta mål för hållbarhet i nyproduk
tion (läs mer på sidan 29). En viktig del är HSBs Hållbar
hetsindex som ger oss nyckeltal att arbeta med. Vi har 
därmed fått en basnivå som alla nya projekt ska sträva 
mot, som innehåller till exempel Miljöbyggnad Silver, 
installation av solceller, bra cykelparkering, utemiljö och 
mycket annat.

Vad händer inom bosparandet?
– Bosparandet ligger rätt i tiden. Antalet bosparare fort
sätter att strömma till. Inte minst är det alltfler unga som 
förstår att sparande är viktigt för att ta sig in på bostads
marknaden. Vi arbetar också på att ge spararna fler 
 valmöjligheter. Allt kring bosparandet ska vara trans
parent och lätthanterligt. (Läs mer om bosparandet på 
sidan 46.)

Nämn något om er markstrategi!
– HSBs medlemmar förväntar sig att både vi som ansva
rar för de nationella resurserna och HSBföreningarna  
tar långsiktigt ansvar på bostadsmarknaden i Sverige. 
Därför har vi byggt upp en portfölj med mark och bygg
rätter som ger oss kontinuerliga möjligheter att planera 

och sjösätta projekt över tid och i olika delar av landet. 
Det är vårt och föreningarnas ansvar att portföljen är väl 
avvägd mellan de möjligheter den ger och hur mycket 
kapital den binder. Därför ska vi alltid vara beredda att 
tänka nytt och arbeta aktivt med den resursen. Med en 
balanserad syn på potential och risk minskar vi faran för 
hastiga svängningar.

Alltfler röster säger att Sverige behöver billigare 
bostäder. Kan du kommentera?
– Det är ingen enkel fråga. Det behövs enklare planpro
cesser, flexiblare byggstandarder, förändrat skattesystem 
och en rad andra insatser. Vi välkomnar förstås allt i den 
riktningen. Samtidigt måste vi fråga oss vad vi kan göra 
själva, här och nu. HSB har länge haft en  vilja att byg
ga för fler. Sedan några år tillbaka driver vi till exempel 
utvecklingsprojektet HSB 100. Målet där är att erbju

HSBs medlemmar förväntar sig att både vi som 
ansvarar för de nationella resurserna och regionför-
eningarna tar långsiktigt ansvar för att utveckla 
bostadsmarknaden i Sverige. Därför har vi byggt 

upp en portfölj med mark och byggrätter som ger oss 
kontinuerliga möjligheter att planera och sjösätta 

projekt över tid och i olika delar av landet.

HENRIK ZÄTHER, 
VD HSB PROJEKTPARTNER

76
Mål 2019 

NPI 74

NPI – Utfall 2018 och operativa mål för  
att öka effektiviteten 20192021
Utfall 2018: 74 (70)
Mål 2019: 76
Mål 2020: 77
Mål 2021: 77

NPI står för Nöjd Partner-Index och är en 
hundragradig skala som mäter nöjdheten 
hos samarbetspartners, i det här fallet de 
17 regionföreningar inom HSB som anlitar 
HSB ProjektPartner.

Januari – December 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 1 160 (1 589) mkr.
• Rörelseresultatet uppgick till 82 (280) mkr.
• Resultatet efter skatt uppgick till 81 (396) mkr.
• Rörelsemarginalen uppgick till 7,1 (17,6) %.
•  Antal produktionsstartade bostäder uppgick  

till 486 (1 028) st.
• Antal sålda bostäder uppgick till 359 (767) st.
• Byggrättsportföljen uppgår till 10 100 (12 200) st.

HSB PROJEKTPARTNER
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fter flera år med rekord i antal byggstarter och 
genomförda nyproduktioner, har det generella 
efterfrågeläget ändrats på marknaden sedan slu

tet av 2017. 

Marcus Jansson tillträdde  som CFO 
på HSB Projekt Partner under 2018. 
Han berättar om några utmaningar 
och möjligheter som han ser:
– Vi är verksamma på många delmarknader och har en 
stor portfölj med byggrätter. Det är en styrka eftersom 
det ger valfrihet. Efterfrågeläget kan variera ganska stort 
mellan olika städer och regioner och då gäller det att 
vara lyhörd för svängningar. Med hjälp av HSB Projekt
Partners projektkompetens och HSBföreningarnas fing
ertoppskänsla kan vi hitta och utveckla projekt där det 
finns en tydlig efterfrågan. Det minskar vårt konjunktur
beroende och gör att vi kan nå nya målgrupper, vilket i 
förlängningen stärker HSBs varumärke på fler orter. Så 
även om marknadsläget är utmanande generellt, går det 
att hitta vägar framåt tack vare flexibilitet och lokal mark
nadsnärvaro. Processerna och säljcyklerna tar lite längre 
tid men de stannar inte helt, vilket är viktigt för kassa

flödet, och på längre sikt finns det fortfarande ett stort 
behov av fler bra bostäder. Vi är en ledande aktör som 
kommer att bygga många av dem.   

En stabil och attraktiv partner
HSB ProjektPartners kunskapsbas, långa erfarenhet och 
erkända varumärke i kombination med stabila finanser 
gör företaget till en långsiktigt trovärdig och uppskat
tad samarbetspartner, oavsett om det gäller att bygga 
bostadsrätter eller utveckla ett hyresrättsbestånd. Bola
get kan agera långsiktigt och över tid förvärva mark i rätt 
lägen för framtida projektutveckling. 

– Till skillnad från många andra bostadsutvecklare  
bygger HSBs modell på att vi tar ansvar hela vägen från 
nyproduktion till långsiktig förvaltning, säger Marcus 
Jansson. Den helhetssynen tillsammans med en god risk
hantering är attraktiv för såväl finansiärer som boende. 
Kort sagt: vår balansräkning är robust, vi har en genom
tänkt riskhantering och prioriterar långsiktighet i vår 
affär. HSB har funnits i snart hundra år och har för 
avsikt att vara en stark aktör på bostadsmarknaden även 
de kommande hundra åren. 

HSB PROJEKTPARTNER HAR STARK FINANSIELL STÄLLNING

E

HSB ProjektPartner

da  pris värda och ytsmarta lägenheter för hushåll med 
genomsnittliga inkomster. Det kan vara antingen hyres
lägenheter eller bostadsrätter som kan byggas på nya 
lägen eller integreras i befintliga områden. Kvalitets
kraven är samma som för övrig nyproduktion och husen 
certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Det första projek
tet är redan sjösatt och det kommer fler. Men det kan
ske allra viktigaste med HSB 100 är att det har tvingat 
oss att tänka nytt vilket blivit en inspirationskälla även 
för andra nybyggnadsprojekt. Så att vi kommer att bygga 
mer för fler är alldeles klart.

Hur ser du på framtiden?
– Sveriges befolkning ökar. Landet behöver fler bostäder 
även om olika faktorer just nu har skapat ett hack i kur
van som vi inte vet hur stort eller djupt det blir. Framtids
bilden är komplex men vi ser att det inte bara är de allra 
största tillväxtorterna som har behov. Även mindre, mer 

”oväntade”, orter efterfrågar nya bostäder. Där kommer 
HSBs lokala lyhördhet och närvaro väl till pass. Sprid
ningen över landet gör att vi kan hitta nya målgrupper 
vilket i sin tur ger ringar på vattnet i form av till exem
pel fler bosparare. En annan framtidsaspekt handlar om 
HSBs kärna. Vi har alltid värnat om goda värderingar, ett 
hållbarhetsarbete i frontlinjen, satsningar på forskning 
och utveckling kring framtidens boende samt ett starkt 
samarbete mellan regionala och nationella intressen. 
Det är en modell som varit modern i snart hundra år 
och som fortfarande har framtiden för sig. Vi som arbe
tar med nyproduktion på HSB ProjektPartner är privi
ligierade som tillsammans med våra samarbetspartners 
får möjlighet att förvandla utmaningar till möjligheter. 
Vi ser framtiden an med både nyfikenhet och ansvar
skänsla.

HSB ProjektPartner har en stark förmåga att genomföra projekt. Tack vare den kooperativa modellen 
återinvesteras vinsten i verksamheten samtidigt som HSBs storlek och spridning över landet gör att 
resurserna kan fördelas till rätt plats i rätt tid. Det ger stabilitet och flexibilitet på en bostadsmarknad 
som just nu inte är helt förutsägbar.
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Mätningen som görs av Prognoscentret omfattar kundnöjd-
heten i nyproduktionsprojekt med inflyttning 2018. HSB 
ProjektPartner som är HSBs nationella nyproduktionsbolag har 
ett NKI på 74. Branschindex för 2018 är 70. Faktorerna som 
mäts är bland annat personal, information, pålitlighet och själva 
bostaden. 

– Vi är mycket glada över att HSBs bostadsköpare är nöjda 
och att det ger oss en pallplats i mätningen ser jag som en 
viktig framgångsfaktor i en bransch som just nu kämpar om 
kunderna. Nöjda medlemmar och kunder är ett av våra absolut 
viktigaste mål. HSB har nyproduktion över hela landet. Detta 
kombinerat med lokal närvaro, ett målmedvetet och engagerat 

arbete för att möta våra kunder har gett resultat. Mätningen 
visar också vad vi kan bli ännu bättre på, säger Henrik Zäther, 
vd HSB ProjektPartner. 

Utöver det placerade sig HSB brf Strandängen, som ligger i 
Mjölby, på plats sex på tio i topp-listan bland bostadsprojekt 
med de nöjdaste bostadsköparna. HSB brf Strandängen ligger 
vid Svartå Strand och består av 60 bostadsrätter om två till 
fyra rum och kök. 

HSB har även nöjda kunder när NKI Garanti mäts två år efter 
inflyttningen med ett resultat på 73 för 2018, jämfört med 
branschens värde på 66.

HSBs KÖPARE BLAND DE 
NÖJDASTE I BRANSCHEN

Om mätningen 
Prognoscentret är ett oberoende marknadsanalysföretag som har specialiserat sig på den nordiska bygg- och 
fastighetsmarknaden. Undersökningen har genomförts i samarbete med branschens aktörer och grundas på 
närmare 11 500 svar från bostadsköpare. Prognoscentrets branschmätning följer allmän praxis inom nöjdhets-
mätningar och resultaten är därmed jämförbara med NKI-värden från t.ex. Svenskt Kvalitetsindex. 

HSB ProjektPartner kommer på tredje plats i branschmätningen av bostadsutvecklare med nöjdast kunder. 
Bakom resultatet ligger ett långsiktigt och systematiskt arbete med kundnöjdheten. 

NKI 74

NKI
Utfall 2018: 74 (76)

NKI Garanti
Utfall 2018: 73 (76)

NKI står för Nöjd Kund Index, en hundragradig 
skala för kundnöjdhet bland bostadsköparna. Alla som 
köpt ny lägenhet svarar på frågor, dels i samband 
med inflyttningen och sedan vid garantibesiktningen 
efter två år. HSB använder samma index som bran-
schen i övrigt. Mätningen görs för hela branschen av 
Prognoscentret, ett oberoende marknadsanalysföretag 
som har specialiserat sig på den nordiska bygg- och 
fastighetsmarknaden. Utfall på 75-85 anses mycket bra.

NKI Garanti
HSB ProjektPartner mäter kundnöjdheten vid både 
inflyttning och två år senare, vid den så kallade garanti-
mätningen, NKI Garanti. Viktiga faktorer att följa upp 
är HSBs pålitlighet, bostadens kvalitet, den personliga 
servicen och information till köparna. Resultaten visar 
vägen för det ständigt pågående kvalitetsarbetet.

Brf Strandängen, Mjölby
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PROJEKTUTVECKLING

FULLT
INFLYTANDE

När vi på HSB utvecklar nya bostäder lägger vi stort fokus på att utforma bra lägenheter och vi 
strävar efter att skapa hem där det är lättare att leva mer hållbart. Men, för att en ny bostad ska 
bli verkligt hållbar måste vi också se till hur huset och de material som ingår har producerats. 

Att bygga nya bostäder kräver en stor mängd resurser i flera led. Vårt hållbarhetsarbete har därför hela 
värdekedjan som utgångspunkt. Vissa områden har vi stor möjlighet att påverka, tex. hur energieffektiv den 
färdiga byggnaden blir. Andra delar som är längre ned i leverantörskedjan är svårare att påverka, men viktiga 
att jobba med för att de har stor påverkan på människor och miljö, tex. klimatpåverkan från byggproduktio-
nen. På detta uppslag har vi illustrerat nyproduktionens värdekedja och redovisat 2018 års resultat för våra 
viktigaste nyckeltal för hållbarhetsarbetet. Byggprojekt är långa och komplexa och därför går omställningen 
och förändringen av våra nyckeltal inte alltid så fort som vi önskar.

Samtliga nyckeltal baseras på de 21 projekt (19) på sammanlagt 177 000 kvm (152 000) som
vi färdigställde under 2018.

HÅLLBARHETSARBETE FRÅN 
IDÉ TILL NYBYGGT BOENDE

BEDÖMNING AV LEVERANTÖRER MOT HÅLLBARHETSKRITERIER
En stor del av nyproduktionens totala påverkan på miljön och människors arbetsförhål-
landen sker under byggproduktionen och tillverkning av alla de delar som ingår, arbete 
som utförs av leverantörer och underleverantörer. 

HSB ProjektPartners 14 största leverantörer 2018 har under 2017-2018 kontaktats 
med information om HSBs uppförandekod för samarbetspartners och ombetts besvara 
en enkät om sitt hållbarhetsarbete. Dessa leverantörerna utgör 17% av antalet och 87% 
av omsättningen i kategorin stora leverantörer*.

Totalt har 7 av leverantörerna besvarat HSB ProjektPartners frågor och kunnat bedömas 
mot miljömässiga och sociala kriterier. De som svarat utgör 9% av antalet och 39% av 
omsättningen i kategorin stora leverantörer*.

* Stora leverantörer = leverantörer från vilka totala inköp under året överstigit 1 milj. kr. Inköp i  
HSB ProjektPartner, helägda dotterbolag samt bolag som ägs till minst hälften omfattas.
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PROJEKTUTVECKLING

FULLT
INFLYTANDE

SÄKERHET PÅ BYGGARBETSPLATSERNA
En god och säker arbetmiljö på våra byggarbetsplatser ska vara 
en självklarhet. HSB ProjektPartner har ingen egen arbetskraft på 
byggarbetsplatserna utan arbetet utförs av våra entreprenörer 
och därför ingår inga HSB-anställda i denna statistik. 

Antal olyckor per byggda 1 000 kvm: 0,5 (0,5)
Totalt antal rapporterade olyckor: 86 (73)
Antal dödsolyckor: 0 (0)

BYGGAVFALL
Minskar vi byggavfallet minskar vi också vår resursanvändning 
och klimatpåverkan. Vi ställer krav på att våra entreprenörer 
ska källsortera allt avfall men ännu ställer vi inga krav på 
mängd avfall. Det vill vi kunna göra
framöver.

Totalt byggavfall: 5 990 ton (4 572)
Byggavfall per byggd kvm: 34 kg/kvm (30)

FÖRDELNING
AVFALL

1

2

3

4
5 6

1 – Energiåtervinning, brännbart och trä. . . . . 43 (47)%

2 – Osorterat blandat avfall . . . . . . . . . . . . . . 26 (18)%

3 – Källsorterat för återvinning . . . . . . . . . . . 12 (17)%

4 – Fyllnads- och schaktmassor. . . . . . . . . . . 12 (12)%

5 – Deponi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (5)%

6 – Farligt avfall och elavfall . . . . . . . . . . . . . . . 1 (1)%
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HSB ProjektPartners totala utsläpp av växthusgaser:  
3 385 ton CO2-ekvivalenter (3 042 ton CO2).  
Det motsvarar 19 kg CO2/byggd kvm (20 kg CO2/kvm).

KLIMATPÅVERKAN
Bostadsbyggande kräver mycket energi och resurser och 
bidrar idag till stora utsläpp av växthusgaser. Därför är 
det också högt prioriterat för HSB att minska utsläppen av 
växthusgaser. Här redovisar vi HSB ProjektPartners utsläpp 
av koldioxidekvivalenter från köpt el och fjärrvärme till bygg-
arbetsplatser, exploateringsfastigheter och kontorslokaler 
samt tjänsteresor. Byggprojekt och fastigheter ägs och 
genomförs tillsammans med HSB-föreningarna men klimat-
påverkan redovisas här i sin helhet. Utsläpp från produktion 
av byggmaterial ingår inte utan målet är att kunna redovisa 
det från 2020. Hänvisning till scope är enl. Greenshouse 
Gas Protocol. För mer information om beräkningarna  
se s. 59 och för hela nationella verksamhetens klimat-
påverkan se s. 30.

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER

2
1

3

1 – Exploateringsfastigheter
      och kontorsplatser, XX (11)%

2 – Tjänsteresor, X (6)%

3 – Byggarbetsplatserna, XX (83)%

1 – Byggproduktion* (scope 3): 81%

2 – Exploateringsfastigheter* (scope 2+3): 17%

3 – Tjänsteresor (scope 3): 2%

4 – Kontorslokaler (scope 2+3): 0,3%

UTSLÄPP AV
 VÄXTHUSGASER

12
3 4

1 – Byggproduktion* (scope 3) . . . . . . . . . . . 81 (83)%

2 – Exploateringsfastigheter* (scope 2+3). . . 17 (11)%

3 – Tjänsteresor (scope 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (6)%

4 – Kontorslokaler (scope 2+3). . . . . . . . . . . . . . 0,3%

MILJÖBYGGNAD
För att säkerställa en hög prestanda på 
energi, innemiljö och materialval jobbar HSB 
ProjektPartner med tredjepartscertifieringen 
Miljöbyggnad. Vårt mål är att alla våra projekt 
ska certifieras. Tyvärr backar vi lite i år i 
andelen certifierade projekt. En av utmaningarna var dagsljus-
kraven och två projekt som avslutades 2018 har ännu inte 
ansökt om certifiering.

 

ENERGIPRESTANDA
Vi har länge arbetat för att bygga energieffektiva bostäder eftersom 
det får stor påverkan då husen ska användas under lång tid framöver. 
2018 års projekt är i genomsnitt 25% (30) mer energieffektiva än det 
för projektet gällande lagkravet i BBR kräver. BBR-kravet varierar bero-
ende på var man bygger och skärps  löpande. 

Genomsnittlig beräknad energianvändning: 66 kWh/kvm/år (68)

En tredjedel av alla avslutade projekt 2018 hade installerat solceller.
 

MILJÖBYGGNAD
Projekt med Miljöbyggnadscertifiering

74%

39%
62%

201820172016

Motsvarar 2018 13 certifierade 
projekt av totalt 21, varav 11 
projekt har certifierat samtliga 
delar av projektet.

Utsläpp, % 2018 2017

1 – Byggproduktion* (scope 3) 81 83
2 – Exploateringsfastigheter* (scope 2+3) 17 11
3 – Tjänsteresor (scope 3) 2 6
4 – Kontorslokaler (scope 2+3) 0,3 0,3

Byggavfall, % 2018 2017

1 – Energiåtervinning, brännbart och trä 43 47
2 – Osorterat blandat avfall 26 18
3 – Källsorterat för återvinning 12 17
4 – Fyllnads- och schaktmassor 12 12
5 – Deponi 7 5
6 – Farligt avfall och elavfall 1 1
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BOSPARANDET PÅ EN MINUT
•  HSBs bosparande ger möjlighet till dubbla förturer. Dels till nybyggda bostadsrätter och dels till någon av 

HSBs ca 25 000 befintliga hyresrätter. Båda förturerna gäller HSB över hela landet. 

• Om du sparar 500 kronor per månad får du det maximala antalet bosparpoäng (5).

• Du kan välja mellan tre olika sparformer. 

•  Om du använder dina bosparpoäng till en hyresrätt kan du själv välja att behålla sparandet. Då kan du 
använda dina bosparpoäng för den andra förturen, dvs. en nybyggd bostadsrätt. Eller i omvänd ordning.  
Om du tar ut pengarna nollställs båda förturerna men du kan närsomhelst påbörja ett nytt sparande. 

• Bosparandet kan överlåtas i sin helhet eller i delar inom familjen eller genom arv.

Organisatoriskt är bosparandet en del av HSB ProjektPartner.

3 900 000 000 KR
Så mycket har bospararna sparat (Drygt 3,9 miljarder kronor).

HSBs bosparande har successivt utvecklats och förbätt
rats genom åren. HSB har ett eget poängberäkningssys
tem. Det är numera i HSBs inloggade gränssnitt som 
bospararen ser sina poäng. 

 Under 2018 fortsatte HSB att informera och kam
panja om bosparandet. Det skedde via målgruppsinrik
tade insatser via tidningar, sociala medier och utom
huskampanjer. Även det interna kampanjarbetet drevs 
vidare, med syfte att öka kunskapen bland de anställ
da och förtroendevalda inom HSB. Bland annat har 
ett antal så kallade bosparombud utbildats med hjälp 
av ett elearningverktyg. Den digitala utbildningen ger 
fördjupad kunskap om HSBs bosparande och går även 
igenom relevant juridik. Ett bosparombud fungerar 
alltså som Swedbanks förlängda arm. 

 

Utveckling fortsätter
Bosparandet behövs kanske mer än någonsin tidigare 
och ska fortsätta att utvecklas. Ett större projekt pågår 
under 2019 för att bland annat utveckla sparerbjudan
det, förbättra användarvänligheten på webben, utveck
la nya tjänster och effektivisera hanteringen mellan 
HSB och den kontoförande bank som tar hand om  
kapitalet. 

 Det pågår även ett arbete för att påverka beslutsfat
tare att göra sparformen mer gynnad. Ett ökat bospa
rande är inte bara bra för de som sparar, det tillför 
även stor samhällsnytta och bidrar till minskade risker 
för det finansiella systemet eftersom den samlade belå
ningen minskar.

BOSPARANDET  
ÖPPNAR DÖRREN 
I takt med att bostadsbristen har tilltagit, priserna stigit och lånekraven skruvats upp har 

det blivit allt tydligare att framförhållning och startkapital är viktiga nycklar för att ta sig 

in på bostadsmarknaden. HSBs bosparande är flexibelt med olika sparformer och öppnar 

möjligheter till både hyres- och bostadsrättsmarknaden över hela Sverige. Tillväxten i antal 

bosparare och kapital fortsätter att öka.

HSB Bosparande
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137 000
Så många bosparare fanns hos HSB 2018.

MÅL BOSPARANDET
• Antalet bosparare, årlig ökning: 10%.
•  Kapitalet i bosparandet, årlig ökning: 7%.
•  Andel bosparare som köper 

 nyproducerade lägenheter: 30%  
(utfall 2018 8%)

BOSPARANDET I SIFFROR
•  Antal bosparare vid årsskiftet 

2018/2019: ca 137 000  
(ca 129 000).  

•  Det totala bosparkapitalet vid årsskiftet 
2018/2019: drygt 3,9 miljarder kronor 
(3,6 mdr). 

HSBs BOSPARANDE 
ERBJUDER TRE OLIKA 
SPARFORMER:
• HSB Bosparkonto
• HSB Fasträntekonto
•  HSB Fondkonto 

(svanenmärkta fonder)

Swedbank är kontoförande bank för HSBs 
bosparande. Enligt beslut av Riksgälden 
omfattas HSB Bosparkonto och HSB 
Fasträntekonto av den statliga insättnings-
garantin. Varje kund har rätt till ersättning 
för sin sammanlagda kontobehållning i 
banken med ett belopp som motsvarar 
högst 950 000 kr. Riksgälden betalar 
ut ersättning inom 7 arbetsdagar från 
den dag banken försatts i konkurs eller 
Finansinspektionen beslutat att garantin 
ska träda in. Sparkapital på fondkonto 
som eventuellt sjunker i värde på grund 
av kursfall generar ändå den bosparpoäng 
som insättningen motsvarade.

Undertext
1234 5678

SV
ANENMÄRKET
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 Sofie Kjellin

FAKTA OM HSB FINANSSTÖD
•  HSB Finansstöd AB har tillstånd av Finansinspektionen att utföra betaltjänster.

•  Bolaget hanterar bland annat betalningar av leverantörsfakturor, löner, 
 amorteringar och räntor. Kunderna är bostadsrättsföreningar och andra  
som köper ekonomisk förvaltning av HSB.

•  HSB-föreningarna är registrerade hos Finansinspektionen för inlåningsverksamhet.

•  En stor majoritet av HSB-föreningarna anslöt sig som ombud redan under  
hösten 2018.

•  På årsbasis beräknas betaltjänstverksamheten omfatta betalningar till ett värde 
av 23 miljarder. 

•  Betaltjänsterna är bankneutrala, det vill säga att kunder och HSB-föreningar  
kan ha vilken bank de vill.

•  Samordningen och kvalitetsstämpeln öppnar för nya synergier och möjligheter.

HSB Finansstöds verksamhet är ett 
lyckat exempel på ett storskaligt sam
ordningsprojekt inom HSBvärlden. 
Flera olika betaltjänstlösningar har nu 
konsoliderats till en. Lanseringen gick 
smidigt efter en period av minutiösa 
förberedelser och bred förankring i 
organisationens alla delar. 

Så fungerar det
Förenklat går det till så här: en kund, 
typiskt sett en bostadsrättsförening, 
har ett inlåningskonto hos sin HSBför
ening, som i sin tur är så kallat ombud 
hos HSB Finansstöd. Till inlåningskon
tot sker alla kundens inbetalningar, 
såsom att ta in årsavgifter från de boen
de. Från det kontot sker sedan överfö
ring till HSB Finansstöd för de utbetal
ningar som kunden behöver hantera. 

Det handlar om allt från leverantörs
betalningar, ersättning för förtroende
uppdrag eller räntebetalningar och 
amorteringar. 

HSB Finansstöd verkar för att alla 
transaktioner är trygga.  

En säkrare affärsmodell, ökad trans
parens och minskade bedrägeri risker 
bidrar till att öka den ekonomiska 
tryggheten inom HSB. HSB Finans
stöd är en nationell samordningsresurs 
som i varje läge garanterar att regler
na efterlevs och därmed frigörs lokala 
resurser hos HSBföreningarna.

Säkrar framtiden 
Sofie Kjellin är vd på HSB Finansstöd 
och beskriver den goda cirkel som 
uppstår:

– Den nya hanteringen av betal

tjänsterna ger inte bara maximal 
trygghet för kunderna, det vill säga i 
 förlängningen de boende. I kombina
tion med inlåningsverksamheten till
för den även tydliga mervärden för 
hela HSB eftersom det inlåningsöver
skott kunderna låter HSBföreningar
na förvalta stärker HSBföreningarnas 
balansräkningar vilket bidrar till möj
ligheter att finansiera kapitalkrävande 
nybyggnadsprojekt som i sin tur lock
ar nya generationer till HSB. Att sam
ordna resurserna och metoderna på 
ett effektivt och alltigenom tryggt sätt 
betyder att vi framtidssäkrar den koo
perativa modellen. 

MAXIMAL TRYGGHET NÄR 
BETALNINGAR FLÖDAR 

GENOM SYSTEMEN
HSB Finansstöd säkerställer att de betalningar som en bostadsrättsförening gett HSB förtroendet 

att hantera är absolut trygga. Under hösten 2018 sjösattes den nya samordnade verksamheten 
i HSB som har tillstånd från Finansinspektionen och därmed är ställd under myndighetens 

regulatoriska krav och övervakning. 

Vd HSB Finansstöd 

HSB Finansstöd
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Brf Skaftö, Göteborg.
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Digitalisering berör på ett eller annat sätt i stort sett alla 
verksamheter inom HSB. Det gör att kommunikations
ytorna och ITlösningarna måste anpassas till många 
olika aktörer och intressenter, i alla led från nyproduk
tion till förvaltning. För någon part handlar det kanske 
om en interaktion någon enstaka gång men för många 
är det kontaktytor och verktyg som används dagligen. 
Oavsett vilket ska upplevelsen alltid kännas lättillgäng
lig och funktionell.

Förankring ger starka lösningar
Jesper Josbrant är vd för HSB Affärsstöd. Han berättar 
om uppdraget och hur arbetet bedrivs:

– Vi skapar digitala lösningar så att till exempel 
HSBföreningar kan arbeta på likartade sätt oavsett var i 
landet de finns. Vi jobbar i nära dialog med dem för att 
först identifiera behoven, sedan prioritera och därefter 
ta fram själva lösningen. När driften är igång gäller det 
också att hantera effekterna, det vill säga att använda 

de resurser som frigörs för att flytta fram positionerna 
ytterligare. Vi har arbetat intensivt med de här frågor
na i några år nu, vilket gör att vi närmar oss en punkt 
där vi snart kan fokusera betydligt mer på utveckling 
framåt än på att lappa och laga det gamla. Hävstången 
är stark, potentialen stor. Det här kan bli en helt avgö
rande tid i HSBs utveckling.

Lyhördhet och förankring är ledord för utveck
lingsarbetet. Men rent konkret, hur går man från ord 
till handling? Ett exempel är att HSB Affärsstöd har 
byggt upp ett rådgivande nätverk med representanter 
från HSBföreningar och andra specialistkompetenser. 
Det ger både nya impulser och skapar inflytande. 

De så kallade utvecklingsråden har tre inriktningar: 
1. Medlemmar och boende, 
2. Brfstyrelser och samarbetspartners, samt 
3. Medarbetare.

PARADIGMSKIFTE PÅGÅR
HSB Affärsstöds huvuduppgift är att digitalisera processer och skapa gemensamma lösningar 
så att det unika med HSB kan stärkas och utvecklas, det vill säga kombinationen av en smart, 
snabbfotad lokal närvaro och slagkraften hos en stor organisation. Som alltid inom HSB är ökad 
tillväxt, ökad effektivitet och en förstärkt roll i samhället övergripande mål. 

HSB Affärsstöd
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Digitala hörnstenar
HSBs digitala miljö vilar på några viktiga hörnstenar. 

Den ena riktar sig till föreningarna och består av 
system för förvaltningen, dels Property Management 
(fastighetsförvaltning) och dels HSB Ekonomi. En sam
ordningsprocess pågår och Jesper Josbrant räknar med 
att alla föreningar har gått över till de här systemen 
senast 2020. 

Den andra hörnstenen är den yta som möter med
lemmarna och som heter Mitt HSB. Det är en portal 
som tillgodoser de enskilda medlemmarnas behov i all
mänhet men som även kan skräddarsys personligt bero
ende till exempel på om medlemmen har ett förtroen
deuppdrag av något slag.

– Mitt HSB är navet i vårt digitala möte med med
lemmarna, fortsätter Jesper Josbrant. Det är helt och 
hållet byggt efter deras behov. Målet har varit att erbju
da ett modernt, krispigt och intuitivt gränssnitt. 

Organisation efter mål 
Många företag består av traditionella avdelningar som 
funnits mer eller mindre länge. Personerna är gruppe
rade efter sina kompetenser snarare än efter vad som 
ska åstadkommas. HSB Affärsstöd har vänt på steken 
och istället organiserat arbetet efter målen. Det ger en 
mycket tydlig riktning för medarbetarnas vardag. 

– På det här sättet gör vi rätt saker direkt, säger 
 Jesper Josbrant. Kommunikationen blir tydligare och 
mer transparent. Digitalisering är ett paradigmskifte 
för HSB. Det handlar inte minst om att framtidssäkra de 
federativa och kooperativa tankarna. Jag är helt över
tygad om att lokal kompetens och beslutskraft i sam
verkan med gemensamma nationella resurser är en 
modell som kan leva och frodas i den digitala morgon
dagen.

JESPER JOSBRANT, 
VD HSB AFFÄRSSTÖD

ÅRET I SIFFROR
HSB Affärsstöd

30 PROJEKT
ligger i utvecklingsportföljen i olika 

 stadier, från förstudier och större vidare-
utveckling till utvecklingsprojekt. 

800 000
FAKTUROR

hanterades i tjänsten  
HSB Digital Fakturahantering.

97,7%
av alla HSB-medlemmar har 
nu tillgång till samma grund-
utbud, vilket är resultatet av 

det alltjämt pågående arbetet 
att ansluta HSB-föreningarna till 
HSB Affärsstöds tjänsteutbud.

Mitt HSB är navet i vårt digitala möte 
med medlemmarna. Det är helt och hållet 
byggt efter deras behov. Målet har varit 

att erbjuda ett modernt gränssnitt.
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Angelica Sandgren är varumärkes
ansvarig på HSB Riksförbund och 
 projektledare för kampanjen:

– I lite tuffare tider på bostadsmarknaden känns det tryggt 
att kunna lansera en kampanj som visar på hur en erfa
ren och modern kooperation som HSB kan göra nytta för 
människor i hela landet. Att äntligen få flytta till ett eget 
hem, och fira det med nära och kära i form av en inflytt
ningsfest, ringar in varför HSB finns och vad vi kan erbju
da unga människor.

Vi vet att företags värderingar är särskilt viktiga för unga. 
De förväntar sig att företag ska ta sig an stora samhällspro
blem, och de litar på att de ska komma med lösningar. Vi 
tror att HSBs idé om gemensamt ägande och mångåriga 
samhällsansvar ligger i linje med vad unga vill ha. Och nu 
kan vi visa det på ett tydligt sätt, säger Angelica Sandgren.

Kampanjstarten överträffade förväntningarna vad gäl
ler de mätpunkter som vi satt upp, bland annat expone
ringar och kostnad för att nå mottagarna med kampanjens 
budskap. 

– Det goda utfallet känns extra roligt eftersom vi har 
provat ett för oss nytt angreppsätt, där vi samarbetar med 
aktörer och influencers som den yngre målgruppen 
redan har ett naturligt förtroende för, avslutar Angelica. 

HSB – ett starkt varumärke  
värt att vårda och utveckla 

Varumärke

HSB har ett välkänt och starkt varumärke med ett gott anseende,  
det visar inte minst de varumärkesundersökningar som vi gör regelbundet. 

Detta är en styrka och en konkurrensfördel som vi värnar om. 

SIGNUMPRISET TILL HSB
Vi säkerställer och följer upp att vårt varumärke används 
på ett enhetligt sätt, bland annat genom att ha tydliga rikt
linjer för varumärkets användning och erbjuda varumär
kesutbildningar för våra kollegor inom HSB. 2018 till
delades HSB det prestigefyllda ”Signumpriset”, för vårt 
långsiktiga arbete med att vårda och förvalta HSBs varu
märke.  ”I alla delar ett utmärkt varumärkesarbete” sägs 
det i motiveringen. 

För att stärka vårt varumärke ytterligare, särskilt hos en yngre målgrupp, tog vi under 2018 
fram varumärkeskampanjen ”inflyttningsfesten”. Syftet var att förmedla den kooperativa 

idén på ett modernt sätt. Kampanjen visas i bland annat i sociala kanaler, webb-tv och bio. 

KOOPERATION – ALDRIG HAR EN GAMMAL 
IDÉ KÄNTS SÅ NY Så här ser några 

av annonserna och 
filmerna ut från 
varumärkskampanjen 
”inflyttningsfesten” 
som startade under  
hösten 2018.

Signumpriset är instiftat av Groth & Co och delades under 2018 ut 
för 24:e året i rad för att uppmärksamma och belöna det nordiska 
företag som bäst förvaltar och vårdar sitt varumärke. Juryn består 
av marknadsförare, forskare och juridiska specialister inom media 
och marknadsföringsbranscherna.
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Ja, vi på HSB tycker att du självklart ska våga göra det. Vi inför nu tydliga nyckeltal 
för en hållbar och trygg bostadsrättsekonomi i våra årsredovisningar. Vi kallar 

det för Bostadsrättskollen. Det ger ett ökat konsumentskydd och förbättrad insyn 
med ökat inflytande för medlemmarna i en bostadsrättsförening. Dessutom har 

HSB ett antal viktiga garantier som ett skydd vid bostadsköp för både dig och din 
framtida bostadsrättsförening. HSB är en bostadskooperation som byggt  
bostäder i snart 100 år och vi har för vana att bygga färdigt det vi lovar.  
Vi har också Sveriges största bosparande, nyproduktion över hela landet  

och heltäckande förvaltningstjänster. 

VÅGAR DU
KÖPA

PÅ RITNING?

JA, I ALLA FALL ENLIGT 
VÅRA NÖJDA KUNDER.

Läs mer om våra redan inflyttningsklara bostäder,  
kommande projekt och trygghetsgarantier på HSB.se

Resultatet gäller HSB ProjektPartner.
 
Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB 
Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till 
ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst  
950 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i 
konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in. 
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HSB Medlemsrådgivning
HSB Medlemsrådgivning är en värdefull och kostnadsfri 
 medlemsförmån om en knepig situation med koppling till 
boendet uppstår. Den som ringer kan i princip ställa frågor 
om vad som helst som rör boendet. HSB Medlemsrådgivning 
bemannas av juriststudenter, som under år 2018 tog emot 
nästan 10 000 samtal. Frågor som rör familjerätt kan slussas 
vidare till vår samarbetspartner Familjens Jurist. 

Till HSB Medlemsrådgivning är alla medlemmar i HSB 
välkomna att ringa, såväl enskilda personer som bostadsrätts
föreningarnas styrelser. Telefonnumret är 0771472 472.

Anlita juristerna på HSB
Juristerna på HSB bistår med vägledning och rådgivning 
och förklarar dina rättigheter och skyldigheter i egenskap av 
representant i en bostadsrättsförenings styrelse eller företrä
dare för ett fastighetsbolag. Inom ramen för gällande rätt ska
par vi därför lösningar för våra klienters specifika behov. Det 

innebär att vi utför en mängd olika specifika uppdrag, exem
pelvis att upprätta och förhandla ett avtal, agera ombud vid 
en domstolsförhandling, bistå vid stämmor eller genom att 
finnas tillgängliga som ett juridiskt bollplank.

Lyft luren och få hjälp av HSBs jurister 

HSB Riksförbund erbjuder juridiskt stöd till alla 
medlemmar i HSB, såväl enskilda medlemmar 
som bostadsrättsföreningar. 

Medlemsrådgivarna fr v: 
Elin Redner Biving, Mattias Olsson, Astrid Waern Nilen, Elias Bohlin,  
Alma Diaz Rämö, Emma Carlsson, Elvira Wiman, Jacob Lindberg,  
Max Goldman och Ida Westermark.

HSB är det mest hållbara varumärket i kategorin bostäder. Det visar 
2018 års Sustainable Brand Index som varje år korar Sveriges mest 
hållbara varumärken. 

I undersökningen intervjuades 16 600 personer mellan 16 och 70 
år från hela Sverige om hur hållbara olika välkända varumärken är. 
 Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet och 
har genomförts årligen sedan 2011. 

HSB branschbäst i 
Sustainable Brand Index

• Överlåtelse och medlemskap
• Andrahandsupplåtelse
• Entreprenadrätt
•  Avtalsrätt och kontrakts-

skrivning
• Fastighetsrätt
• Hyresrätt bostad och lokal
•  Störningar, vanvård m.m.

•  Förändring, underhåll  
och reparation av hus  
och  lägenhet

• Styrelse och Stämma
• Fordringsrätt 
• Obetalda avgifter och hyra
• Fastighetsägaransvar

URVAL AV RÄTTSOMRÅDEN:

Rabatterat arvode gäller för HSBs bostadsrättsföreningar och 
bostadsrättsföreningar som har förvaltningsavtal med HSB.

BR
AN

SCHBÄST 2018
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V

SVERIGES GRÖNASTE VARUMÄRKE 
INOM NYPRODUKTION AV BOSTÄDER
HSB är det varumärke inom bostadsbranschen som upplevs som mest miljövänligt. Det 
visar 2017 och 2018 års undersökningar av strategiföretaget Differ, som varje år korar 
Sveriges Grönaste Varumärke. I undersökningarna har över 1000 respondenter i åld
rarna 1575 år från hela Sverige fått värdera hur miljövänliga välkända varumärken är.
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I många delar av världen kan vägen till ett drägligt liv 
kan vara mycket lång. En första dröm kan vara att ha 
någonstans att bo. 
 
Och för den som faktiskt har en bostad behövs vatten, 
avlopp, en väg till huset, kanske en trädgård med odling för 
självhushåll. Hälsa och möjligheterna att jobba blir bättre. 
Livet kan få en nystart.

– Tillsammans kan vi bidra till en hållbar framtid för fler 
människor. Omkring en miljard människor i världen saknar en 
riktig bostad. Därför stödjer HSB sedan många år bistånds-

organisationen We Effects arbete med att genom hjälp till 
självhjälp bekämpa fattigdom, säger Sofia Hagman, avdel-
ningschef för Hållbarhet & Public Affairs på HSB Riksförbund.

HSBs insamling till We Effect sker genom flera olika kanaler. 
HSBs medlemmar bidrar med två kronor av medlemsavgiften 
och för varje nybyggd HSB-lägenhet skänks tusen kronor. 
Under 2018 samlade HSB tillsammans in 3 298 548 kronor 
till biståndsorganisationen We Effect. Pengarna gör att fler 
människor kan ta steget från fattigdom och slum till en riktig 
bostad och ett tryggare liv.
 

Från fattigdom till bättre bostad och tryggare liv

Rodolfo och Fransisca Barquin bor i Basey, som drabbades av en svår tyfon för några år sedan. 6 300 människor miste livet och 1,9 miljoner 
människor blev hemlösa. Sedan dess är behoven av nya hus fortfarande enorma. We Effect arbetar med lokala myndigheter och bostads-
organisationer för att få fram så många platser som möjligt där tyfondrabbade människor kan få en chans att leva ett bättre, säkrare liv.
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Projektets leveranser är bland annat en verktygslåda med sälj 
och marknadsföringsmaterial, enligt ett koncept där ett urval 
av HSBföreningars befintliga kunder berättar hur HSBs för
valtningstjänster hjälper dem i styrelsearbetet. På motsvaran
de sätt berättar förvaltningsmedarbetare från HSB om tjäns
ternas innehåll och nytta. Verktygslådan slutlevereras under 
våren 2019.  

Förbättrade säljmöjligheter via hsb.se 
Projektet omfattar även optimering av HSBföreningars för
valtningstjänstsidor på hsb.se, vad gäller tydlighet i offertför
farandet. Därtill görs en satsning på digital annonsering via 
Google AdWords, som driver trafik till de regionala sidorna. 

Maria Isacsson är marknads och  
kommunikationschef på HSB Riksförbund:
– Marknadsföringsmaterialet fokuserar på 
HSBs gemensamma digitala tjänster och 
på tjänstebeskrivningar på övergripande nivå berättar. Detta 
för att materialet enkelt ska kunna användas av alla HSBför
eningar. Det har varit väldigt roligt att göra denna satsning, 
eftersom marknadsföringsstöd för förvaltningstjänsterna är så 
efterfrågat bland våra kommunikatörskollegor inom HSB. Nu 
hoppas vi på bred användning, och naturligtvis lyckat resultat. 

Nöjda förvaltningskunder  
ambassadörer i HSBs marknadsföring
Under 2018 har vi tagit fram gemensamt marknadsföringsmaterial för HSBs förvaltningstjänster.  
Materialet blir ett efterlängtat kommunikationsstöd till HSB-föreningars marknadsföring av sina tjänster. 
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OM HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN

Ramverket GRI Standards har använts som vägledning och 
inspiration för att ta fram en balanserad och transparent redo-
visning. Nyckeltal i enlighet med GRI Standards används för 
jämförbarhet inom HSB och med branschen. Detta är första 
året som HSBs gemensamma nationella organisation gör en 
gemensam årsredovisning med omfattande hållbarhetsinfor-
mation. Dotterbolaget HSB ProjektPartner redovisade redan 
2017 med strävan mot att följa GRI Standards och då i enlig-
het med krav på hållbarhetsinformation i årsredovisningslagen.  

Rapporteringsperioden är 1 januari 2018 – 31 december 
2018, vilket också är räkenskapsåret.

Något externt bestyrkande av hållbarhetsinformationen har 
inte gjorts. 

Kompletterande medarbetarinformation
Organisationen har inga säsongsvariationer kopplat till perso-
nal. Av koncernens 153 medarbetare per 31 december 2018 
var fyra personer anställda på deltid och en visstidsanställd, 
övriga var heltids- och tillsvidareanställda. Data om medar-
betare utgår från information från lönekontoret samt av SCB 
levererad mångfaldsstatistik. Den projektrelaterade delen av 
verksamheten (nyproduktion och systemutveckling) är konsul-
tintensiv, och ett fåtal konsulter anlitas för att täcka upp vid 
ordinarie personals frånvaro. På HSB Riksförbund arbetar även 
juridikstuderande på timbasis, under 2018 har deras tid mot-
svarat ca en heltidstjänst.

I mångfaldsstatistiken avser utländsk bakgrund personer 
födda utomlands och/eller med båda föräldrarna födda utom-
lands.

Omfattning och avgränsning av redovisningen  
av nyproduktionsprojekten
Hållbarhetsinformation från nyproduktionsverksamheten omfat-
tar HSB ProjektPartner AB inklusive helägda dotterbolag och 
de handelsbolag inom vilka man bedriver gemensamma nypro-
duktionsprojekt med HSB-föreningar. Dessa bolag ägs till 50% 
av HSB ProjektPartner och till 50% av respektive HSB-förening. 
Hållbarhetsinformationen från nyproduktionsprojekten redo-
visas i sin helhet utan hänsyn till ägarandel. 

All nyproduktionsverksamhet som HSB ProjektPartner 
bedriver och för vilken hållbarhetsinformation redovisas sker 
i ovan nämnda bolag. Undantaget är intresseföretaget HSB 
Bostad AB. HSB Bostad är HSBs nyproduktionsbolag i Stock-
holmsområdet och omfattas inte av HSB ProjektPartners håll-
barhetsinformation. Bolaget upprättar egen motsvarande redo-
visning. 

Utöver ovan nämnda bolag är HSB ProjektPartner delägare 
i ytterligare ett antal bolag som äger exploateringsfastigheter, 
i syfte att framöver kunna användas för nyproduktion. I de fall 
där HSB ProjektPartner står för inköp av el och värme till dessa 
fastigheter omfattas de av redovisningen av klimatpåverkan i 
sin helhet, utan hänsyn ägarandel.

All hållbarhetsinformation som rör HSB ProjektPartners 
nyproduktionsprojekt avser projekt som har avslutats och slu-
tavräknats under året. Detta skiljer sig från 2017 års redo-
visning då avslutade projekt definierades utifrån sista inflytt-
ningsdag. Ändringen har gjorts för att harmoniera med den 
ekonomiska redovisningen. Ett fåtal projekt som avslutades 
sent under 2017 men inte slutavräknades omfattas därför 
även av redovisningen för 2018. 

Köpt energi
Från de 21 projekt som avslutades under 2018 saknas uppgif-
ter om köpt el och fjärrvärme under byggtiden från tre projekt 
och ytterligare ett har endast rapporterat för el. Uteblivna upp-
gifter har kompenserats med schablon utifrån medelvärde från 
övriga projekt. 

Byggavfall
Allt avfall som redovisas uppstår på våra byggarbetsplatser 
och är totalentreprenörens ansvar. Sifforna omfattar avfall från 
hela byggtiden för samtliga projekt avslutade 2018. Sortering 
sker i första hand direkt på arbetsplatsen men i något olika 
antal fraktioner. HSB ProjektPartner får sifforna från totalentre-
prenören som i sin tur får dem från sin avfallsleverantör. HSB 
ProjektPartner uppmanar sina entreprenörer att sortera och 
leverera statistik enligt Kretsloppsrådets avfallsfraktioner. I siff-
rorna för källsorterat för återvinning ingår bland annat fraktio-
nerna plast, gips, skrot och metall. Denna kategori har juste-
rats jämfört med 2017 då fler fraktioner räknades hit. Dessa 
hamnar nu istället främst under källsorterat för energiåter-
vinning. 

Olyckor
Statistiken över olyckor på byggarbetsplatserna omfattar 
endast entreprenörernas anställda då HSB inte har några egna 
anställda som arbetar på byggarbetsplatserna. Redovisa-
de antal olyckor omfattar samtliga rapporterade olyckor med 
personskada. Om en dödsolycka skulle inträffa redovisas det 
separat. Sjukfrånvaro till följd av olyckorna redovisas inte i år 
på grund av ofullständig statistik från entreprenörerna.

Detta avsnitt innehåller fördjupade beskrivningar, avgränsningar och definitioner av den hållbarhets-
information som presenterats i denna årsredovisning. Det är ett komplement för djupare förståelse 
av redovisningen och kan inte läsas separat. GRI-indexet på sidorna 62-63 ger information om på 
vilka sidor man hittar de olika delarna av hållbarhetsredovisningen. 
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Klimatdata och beräkningar
HSB Riksförbund, HSB ProjektPartner, HSB Affärsstöd och  
HSB Finansstöd beräknar klimatpåverkan enligt den inter-
nationella beräkningsstandarden, Greenhouse Gas Protocol 
(GHG-protokollet). Klimatpåverkan indelas i tre grupper (scope 
1, 2, 3) och i dessa ingår utsläpp som HSBs nationella organisa-
tion har operativ rådighet över eller stor möjlighet att påverka.

Scope 1. Direkt klimatpåverkan från egenägd  
uppvärmning och drivmedel för fordon 
Här har HSB Riksförbunde och dotterbolagen inga utsläpp.

Scope 2. Indirekt klimatpåverkan från köpt el,  
fjärrvärme och fjärrkyla 
Här ingår energi till de lokaler vi sitter i samt de exploaterings-
fastigheter HSB ProjektPartner äger i bolag som ägs till hälf-
ten av HSB ProjektPartner och till hälften av HSB-föreningen i 
respektive samarbete. Trots endast delägande i fastigheterna 
redovisas utsläppen i sin helhet men endast fastigheter för vil-
ka  HSB ProjektPartner ansvarar för inköp av energi omfattas i 
uppföljning och redovisning. För exploateringsfastigheterna är 
fjärrvärmens klimatpåverkan beräknad som ett Sverigesnitt. 
Elen är beräknad som förnybar för de exploateringsfastig heter 
och lokaler där avtal för ursprungsmärkt förnybar el finns.

Scope 3. Indirekt klimatpåverkan från tjänsteresor, energi 
på byggarbetsplatser och produktion av energibärare 
Här ingår flyg, tåg, milersättning, energianvändning på bygg-
arbetsplatser och klimatpåverkan vid produktion och transport 
av drivmedel och bränslen till fjärrvärme. Klimatpåverkan från 
köpt el och fjärrvärme till byggarbetsplatserna omfattar hela 
byggtiden för projekt som avslutats under 2018. Utsläppen 
från byggarbetsplatsernas energianvändning redovisas i sin 
helhet trots att projekten endast ägs till hälften av HSB Projekt-
Partners. För HSB Affärsstöd redovisas den indirekta klimat-
påverkan för elanvändningen till IT-driften som behövs för att 
leverera HSB Affärsstöds tjänster.

Klimatberäkning genomförs i webbverktyget Svante GHG 
Emission calculator. Beräkningarna innefattar utsläppen från 
växthusgaserna koldioxid (CO2), metan (CH4), dikväveoxid 
(N2O), vätefluorkolföreningar (HFCs), perfluorkolväten (PFCs), 
svavelhexafluorid (SF6) och kvävetrifluorid (NF3). Dock särre-
dovisas inte biogen koldioxid, men den innefattas bland annat 
i fjärrvärmens klimatpåverkan. Basår för HSB Riksförbunds 
utsläpp av växthusgaser är 2008 och för HSB ProjektPartners 
redovisning är basåret 2017. För HSB Affärsstöd och HSB 
Finansstöd blir 2018 basår. 

I denna beräkning innefattas inte klimatpåverkan från bygg-
material och inköp. HSB-föreningars och bostadsrättsförening-
arnas klimatpåverkan från energianvändning är inte innefattad i 
denna beräkning. 

HSB har tillsammans med andra bostadsorganisationer 
kommit överens med Energiföretagen Sverige om en gemen-
sam metod för att miljövärdera fjärrvärme i ett bokförings-
perspektiv. Här räknas klimatpåverkan för alla använda bräns-
len ihop till en emissionsfaktor per fjärrvärmenät, som sedan 
kan multipliceras med den köpta energianvändningen.

HSB klimatvärderar el enligt en trappstegsmodell
•  Egenproducerad el ges liten klimatpåverkan och hamnar på 

högsta trappsteget.

•  Köp av ursprungsmärkt förnybar el på marknaden, får större  
klimatpåverkan motsvarande mellersta trappsteget. (Emis-
sionsfaktorn för förnybar el är inte uppdelad på direkt och 
indirekt klimatpåverkan, då detta inte är möjligt).

•  Köp av el på marknaden utan känt ursprung s.k. nordisk resi-
dualmix får högst klimatpåverkan, det lägsta trappsteget.

Källor för emissionsfaktorer

Scope 2:
•  El (residualmix) – Energimarknadsinspektionen, 2017.
•  El ursprungsmärkt förnybar – Grexel Systems Ltd, mail 2012-08-13.
•  Fjärrvärme – Energiföretagen Sverige 2018, enligt metod överenskom-

melse i Värmemarknadskommittén.

Scope 3:
•  Flyg – BEIS, 2018, Government conversion factors for greenhouse gas 

company reporting. UK Department for Business, Energy & Industrial 
Strategy (BEIS).

•  Tåg (el) – HSB egen emissionsfaktor, konservativ jämf SJ.
•  Bränslen – SMED – Svenska MiljöEmissionsData, 2018. Emissionsfakto-

rer och värmevärden 2017. Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket.
•  Bränsleförbrukning km – Sveriges Statistiska Centralbyrå 2016;  

Trafikverket, 2016, PM vägtrafikens utsläpp; miljofordon.se, 2018, 
WTW-utsläpp per km för elbilar.

•  Produktion av bränslen – Miljöfaktaboken 2011, Uppskattade emissions-
faktorer för bränslen, el, värme och transporter A08-833 och produktblad 
från Preem, 2018; Circle K, 2018; OKQ8 2018.

•  Fjärrvärme, produktion och transport av bränslen – Energiföretagen Sverige 

2018, enligt metod överenskommelse i Värmemarknadskommittén.

Global Warming Potentialvärden 
Global warming potential (GWP) är ett mått på förmågan hos en 
växthusgas att bidra till växthuseffekten och den globala upp-
värmningen. Skalan är relativ och jämför den aktuella gasens 
klimatpåverkan med effekten av samma mängd koldioxid. 

Växthusgas
Global Warming 
Potential (GWP)

Koldioxid (CO2) 1

Metan (CH4) 25

Dikväveoxid (N2O) 298

Vätefluorkolförening (HFC-23) 14 800

Svavelhexafluorid (SF6) 22 800

Kvävetrifluorid (NF3) 17 200



60  HSB RIKSFÖRBUND · ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

RISKER OCH  
RISKHANTERING

Risker

RISKANALYS
Osäkerhet om framtida händelser är ett naturligt inslag i all 
affärsverksamhet. Dessa kan påverka HSB positivt med möj-
ligheter att skapa ökat värde, medan risker som inte identifie-
ras och hanteras rätt kan påverka förutsättningarna för HSB att 
utföra sitt uppdrag. 

HSBs gemensamma nationella organisations mest väsentliga 
hållbarhetsrisker är identifierade av representanter från samt-
liga nationella bolag. Ansvar för hantering av riskerna är förde-
lat mellan bolagen beroende på vilken typ av risk och verksam-
het det är.  

RISKER

Område Väsentliga risker Hantering av risker

Konjunktur Konjunktur i Sverige 
och internationellt

Omvärldsbevakning, likviditetsbevakning, riskscenarios, lag- och regelbevakning

Miljö Klimatpåverkan och 
klimatanpassning

Utredning pågår av energiförbrukning och klimatpåverkan av våra servrar 

Åtta hållbarhetsmål som omfattar byggprocessen, driftskedet och möjligheter för klimatsmart boende, ger sedan 2017 
inriktning för nyproduktionen bl.a. avseede minskad klimatpåverkan och klimatanpassning. Tillsammans med en tydlig  
systematik, kvantifierade mål och Miljö- och hållbarhetsprogram med konkreta åtgärder strävar HSB att utveckla  
nyproduktionen inom dessa frågor.

Resepolicy för att styra mot transportmedel med låg klimatpåverkan.

HSBs nyproduktion miljöcertifieras med Miljöbyggnad byggnadsbetyg silver, som ställer krav på energieffektiva byggnader 
och förnybar energi samt från och med 2018 klimatberäkning av stomme och grund. Vi har fortfarande relativt stor negativ 
påverkan men har systematisk uppföljning och arbetar för att ständigt bli bättre med mål som omfattar hela värdekedjan 
från byggproduktion till möjligheter för klimatsmart boende.

Under 2018 har ett verktyg för Grönytefaktor, för ökad kvalitetet på utemiljön, sjösatts. Rutiner finns för generella riskanaly-
ser inför markanskaffning där analyser som kommunen eventuellt gjort tas i beaktning. Fokus framöver är att stärka arbetet 
avseende klimatrelaterade risker.

Farliga kemiska ämnen 
i vår verksamhet

HSBs nyproduktion miljöcertifieras med Miljöbyggnad byggnadsbetyg silver vilket bland annat innebär att HSB arbetar med 
utfasning och minimering av farliga kemiska ämnen genom att ställa krav på miljöbedömning och loggbok i webbverktyget 
Byggvarubedömningen (där HSB är delägare). Ett arbete pågår för att fler produktgrupper ska omfattas av dessa krav.

Vi stödjer HSB föreningarna i arbetet med hantering av kemiska produkter i förvaltningsverksamheten med webbverktyget 
Chemgroup.

En stor del farliga ämnen finns också i våra IT-produkter där vi än så länge inte påbörjat något arbete. 

Avfall – minimering,  
cirkulering och 
hantering

HSB ställer krav på entreprenörer att avfall som uppstår i våra nyproduktionsprojekt ska hanteras och källsorteras i enlighet 
med Sveriges Byggindustriers riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning samt att avfallsstatistik i 
enlighet med riktlinjerna ska sammanställas för varje projekt. 

Sociala  
förhållanden

Bristande mångfald 
och diskriminering

Mätning av mångfaldsindex och mångfaldsmål.

Medarbetarundersökningar (bl.a. frågor om diskriminering och trakasserier). Ny policy mot diskriminering är framtagen och 
ligger med i HSB Ansvar, samt en handlingsplan som stöd för chefer och medarbetare om något skulle inträffa. 

Lönekartläggningar genomförs årligen.

Boende för flera. 
Risk att människor 
inte har råd att köpa 
HSBs nyproducerade 
bostäder.

Inom satsningen HSB100 arbetar HSB för att nå medelinkomsttagare på orten. I och med vårt bosparande verkar vi också 
för att få fler att spara och därmed öka möjligheterna att ha råd med kontantinsatsen.
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RISKER

Område Väsentliga risker Hantering av risker

Personal Stressrelaterad ohälsa Stressrelaterad ohälsa och risk för sådan följs upp årligen i medarbetarundersökningar och hanteras via den riskbedömning 
och handlingsplan som nämns ovan. Även medarbetarsamtal, personalvård, såsom hälsoundersökningar är exempel på 
hantering i verksamheten.

Vid stressrelaterad sjukfrånvaro tas oftast externa experter in för individanpassat samtalsstöd.

Medarbetarnas syn på belastning och arbetstider mäts årligen. Pågående systematisering av arbetsmiljöarbetet (skydds-
kommitté, mer resurser). Inom ramen för verksamhetsplaneringen  vidtas vid behov åtgärder för att komma till rätta med 
eventuella problem som identifieras vid den årliga medarbetarmätningen. Processer finns och håller på att vidareutvecklas. 

Kompetensförsörjning För att behålla kompetens gör vi bland annat NMI-undersökning årligen och har utvecklingssamtal med samtliga medarbetare.  
Employer branding är en del av vår marknadsstrategi och vi arbetar med att fylla vårt arbetsgivarvarumärke med innehåll 
och kommunicera med branschen. Vi kartlägger också löpande behov av rekrytering. 

Organisatorisk och 
social arbetsmiljö

Riskanalyser för att ta fram handlingsplaner, så kallade riskbedömningar av organisatorisk och social arbetsmiljö (enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter). Riskbedömningarna baseras på NMI- (Nöjd Medarbetar Index) resultatet, vilken innehåller alla 
delar som ska riskbedömas, t.ex. psykosocial arbetsmiljö, tid att utföra arbetsuppgifter, diskriminering/trakasserier.

Regelbundna arbetsmiljöronder i egna lokaler.

Olyckor på byggarbets-
platser på nyproduk-
tions- och renoverings 
entreprenader

Risken fångas upp i uppförandekoden för samarbetspartners som ska ingå som bilaga till samtliga entreprenadavtal. Krav 
i entreprenadavtal att entreprenören ska ansvara för arbetsmiljö på byggarbetsplatsen, utföra arbetsmiljöronder och att 
redovisa en arbetsmiljöplan. Även avstämningspunkt i byggmötesprotokoll. Olyckor rapporteras av entreprenören enligt lag 
till arbetsmiljöverket och vår egna uppföljning för avslutade projekt är nu på plats. Ska finnas en tydlig ansvarsbeskrivning 
mellan byggherre och entreprenör, arbete pågår med att se över rutinerna kring detta.

Respekt för 
mänskliga 
rättigheter

Kränkningar av 
mänskliga rättigheter i 
leverantörskedjan

HSB webbverktyg för leverantörsbedömning används av den centrala inköpsavdelningen sedan flera år tillbaka och utökades 
under 2017 till flera HSB-föreningar och bolag, som börjat bedöma sina leverantörer enligt mänskliga rättigheter och 
ansvarstagande i leverantörsleden.

HSB-gemensam uppförandekod för leverantörer och partners sedan 2017.

Aktivt deltagande i utveckling av kriterier för socialt ansvar för byggprodukter som har utvecklats inom det bransch-
gemensamma webbverktyget Byggvarubedömningen.

Människorättsrisker i 
kapitalförvaltning

Svanenmärkta fonder inom Bosparande. 

Motverkande av 
korruption

Korruption vid markan-
skaffning, upphandling 
av entreprenörer och 
vid avtal

HSB-gemensam uppförandekod för medarbetare som innefattar korruptionsprevention sedan 2017

e-utbildning av HSBs medarbetare, förtroendevalda och beslutsfattare inom korruption och mutor är under utveckling och 
ska implementeras.

Verktyg används för att säkerställa att alla leverantörer har F-skatt och är momsregistrerade samt kontrollera att de inte är 
blufföretag. Görs också kontroll avseende kopplingar till medarbetare med vissa behörigheter samt styrelsen i bolag.  
Leverantörsbedömningssystem används för att uppmana stora leverantörer att utföra självskattning av sitt hållbarhetsarbete.

System för klagomålshantering när det gäller betaltjänster finns.

Visselblåsarsystemet är upprättat och implementerat under 2018. 
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GRIindex

GRIINDEX
GENERELLA UPPLYSNINGAR

Upplysning Beskrivning Kommentar Sida

Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn  HSB Riksförbund s. 5

102-2 Verksamhet, märken, produkter och tjänster   s. 2, 5

102-3 Huvudkontorets lokalisering  Stockholm

102-4 Länder där organisationen har verksamhet  Sverige

102-5 Ägarstruktur och organisationsform s. 2, 11

102-6 Marknader som organisationen är verksam på  s. 2, 5

102-7 Organisationens storlek s. 7

102-8 Information om anställda och andra som arbetar för organisationen  All verksamhet sker i Sverige, som redovisas som en region s. 58

102-9 Leverantörskedja  Beskrivs endast för dotterbolaget HSB ProjektPartner s. 44-45

102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation och leverantörskedja  Organisationsförändring per 31 dec 2017 s. 7

102-11 Försiktighetsprincipen  s. 27

102-12 Externa initiativ om hållbarhet som organisationen stödjer/omfattas av s. 20, 28, 30, 55

102-13 Medlemskap i organisationer s. 20, 28, 30, 55

Strategi

102-14 Uttalande från ledande befattningshavare s. 9

102-15 Huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter Väsentlighetsanalys 
Väsentliga risker och hantering av riskerna inom samtliga hållbarhets-
områden

s. 16
s. 60-61

Etik och integritet

102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer  s. 10

Styrning

102-18 Styrningsstruktur  s. 10-11

Intressentengagemang

102-40 Lista över intressentgrupper   s. 16-17

102-41 Kollektivavtal   s. 36

102-42 Identifiering och urval av intressenter  s. 16-17

102-43 Metoder för intressentdialog  s. 16-17

102-44 Viktiga frågor som lyfts  s. 16-17

Om redovisningen

102-45 Enheter som ingår i den finansiella redovisningen  s. 81

102-46 Definition av redovisningens innehåll och frågornas avgränsning s. 16, 58

102-47 Lista över väsentliga frågor s. 16

102-48 Förändringar av information  Ej aktuellt

102-49 Förändringar i redovisningen s. 58

102-50 Redovisningsperiod  s. 58

102-51 Datum för publicering av senaste redovisningen 11 april 2018  

102-52 Redovisningscykel s. 58

102-53 Kontaktperson för redovisningen  Sofia Hagman, chef Hållbarhet och Public Affairs, sofia.hagman@hsb.se 

Redovisning i enlighet med GRI Standarder  s. 58

102-54 Redovisning i enlighet med GRI Standarder  s. 58

102-55 GRI-index s. 62-63

102-56 Externt bestyrkande s. 58
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VÄSENTLIGA FRÅGOR

Upplysning Beskrivning Kommentar Sida

EKONOMISKA STANDARDER

Antikorruption

205-2 Kommunikation och utbildning i anti-korruptionspolicies och rutiner Nyckeltal för information till samarbetspartners omfattar endast  
HSB ProjektPartners leverantörer.

s. 32, 36, 44

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning s. 16, 32, 35-36, 44

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den s. 10, 32, 35-36, 44

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen  s. 32, 36

MILJÖMÄSSIGA STANDARDER

Energi

CRE1 Energiintensitet för byggnader Avser HSB ProjektPartners nyproducerade bostäder. s. 45

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning  s. 16, 29, 31, 58

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den  s. 10, 29, 44-45

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen s. 29

Utsläpp till luft

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)  s. 30, 59

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser, energi (Scope 2) s. 30, 45, 59

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (Scope 3) s. 30, 45, 59

305-4 Utsläppsintensitet växthusgaser s. 30, 45

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning  s. 16, 27-31

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den  s. 10, 27-31

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen s. 27-31

Utsläpp till vatten och avfall

306-2 Avfall per typ och hanteringsmetod  Avser HSB ProjektPartners nyproduktionsverksamhet. s. 45

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning  s. 16, 27, 29, 31, 58 

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den s. 10, 29, 44-45

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen s. 29

Leverantörsbedömning miljö

308-1 Andel leverantörer som utvärderats enligt kriterier för miljö För 2018 finns nyckeltal endast för HSB ProjektPartners leverantörer.  
Nyckeltalet utgår från totala antalet leverantörer istället för nya.

s. 44

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning s. 16, 32, 44

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den s. 10, 32, 44

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen s. 32

SOCIALA STANDARDER

Hälsa och säkerhet i arbetet

403-2 Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt 
arbetsrelaterade dödsolyckor

Arbetsrelaterad sjukfrånvaro redovisas ej, istället redovisas total sjukfrånvaro 
för medarbetare. Olyckor redovisas för HSB ProjektPartners byggarbetsplat-
ser och för organisationens egen personal.

s. 36, 45

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning  s. 16, 34, 45

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den s. 10, 34-36, 58 

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen s. 34-36

Mångfald och likabehandling

405-1 Mångfald hos styrelse, ledning och anställda s. 36

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning s. 16, 34-36

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den s. 10, 34-36

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen  s. 34-36

Social leverantörsbedömning

414-1 Andel leverantörer som granskats utifrån sociala kriterier För 2018 finns nyckeltal endast för HSB ProjektPartners leverantörer.  
Nyckeltalet utgår från totala antalet leverantörer istället för nya.

s. 44

103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning s. 16, 32, 44

103-2 Hur organisationen ser på frågan och hanterar den s. 10, 32, 44

103-3 Hur organisationen utvärderar hanteringen och resultat av utvärderingen s. 32
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HÅLLBARHETSREDOVISNING 
ENLIGT ÅRSREDOVISNINGSLAGEN

HSB Riksförbund ekonomisk förening beskriver arbetet för håll-
bar utveckling i  denna årsredovisning. Syftet med denna redo-
visning är hållbart ansvarstagande gentemot HSBs intressen-
ter och efterlevnad av HSBs kärnvärde hållbarhet. Intressent-, 
väsentlighets- och riskanalys utgör utgångspunkterna.

Det internationella hållbarhetsredovisningsramverket Glo-
bal Reporting Initiative Standards (GRI) har använts som väg-
ledning och inspiration för att ta fram en balanserad och trans-
parent redovisning. Ambitionen är transparens vad gäller både 
styrkor och svagheter i hållbarhetsarbetet. Nyckeltal i enlighet 
med GRI Standards används för att uppfylla årsredovisnings-
lagens krav på resultatindikatorer inom områdena miljö, soci-
ala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter 

och motverkande av korruption. GRI-indexet på sida 62-63 ger 
information om på vilka sidor man hittar de olika delarna av 
hållbarhetsredovisningen.

 Detta är första året som HSB Riksförbund ekonomisk för-
ening gör en gemensam årsredovisning med omfattande håll-
barhetsinformation. Dotterbolaget HSB ProjektPartner redo-
visade för 2017 i enlighet med krav på hållbarhetsinformation i 
årsredovisningslagen och med inspiration från GRI Standards.

 Rapporteringsperioden är 1 januari 2018 – 31 december 
2018, vilket också är räkenskapsåret. Något externt bestyrk-
ande av GRI redovisningen har inte gjorts.

Hållbarhetsrapport

HSB Riksförbund ekonomisk förening redovisar sin hållbarhetsrapport enligt kraven i årsredovisningslagen  
(1995:1554), kap 6. 12 §, enligt nedan:

Företagets affärsmodell Affärsmodell för HSBs gemensamma nationella resurs (sid 5).

Policys, granskningsförfaranden och resultat av policys Styrningsmodellen i HSBs gemensamma nationella resurs (sid 10-11).  
Se även övergripande hållbarhetsmål och styrning (sid 27-32) samt medarbetar-
avsnittet (sid 34-36).

Väsentliga risker och hantering av risker HSBs nationella resurs väsentliga risker och riskhantering (sid 64-65).  
Se även väsentlighetsanalys (sid 16).

Resultatindikatorer Klimatpåverkan (sid 30, 45, 59), avfall (sid 45), energi (sid 45), personal inklusive 
mångfald och jämställdhet (sid 36, 45), mänskliga rättigheter i leverantörskedjan 
(sid 32, 36, 44), anti-korruption (sid 32, 36, 44).

Hållbarhetsrapporten omfattar HSB Riskförbunds samtliga dotterbolag.
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REVISORNS YTTRANDE 
AVSEENDE DEN LAGSTADGADE 
HÅLLBARHETS RAPPORTEN

Till föreningsstämman i HSB Riksförbund ekonomisk förening
org.nr 769606-4760

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2018 och för att den är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstad-
gade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att 
denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 24 april 2019
PricewaterhouseCoopers AB

Helena Ehrenborg
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
HSB är en medlemsägd organisation som startade 1923 utifrån en 
nyskapande kooperativ idé för bättre boende och inflytande över 
den egna bostadssituationen. HSB är idag Sveriges största bostads-
kooperation med drygt 648 000 medlemmar som äger 27 HSB-fören-
ingar, vilka i sin tur äger HSB Riksförbund. Samhällsperspektivet har 
funnits med från start och HSBs gemensamma uppdrag är att ”I sam-
verkan med medlemmarna skapa det goda boendet”.

HSB Riksförbund är en serviceorganisation som agerar i enlighet 
med HSB-föreningarnas önskemål och behov. HSB Riksförbunds upp-
drag är att ”stärka vår idé och skapa värde för HSB-föreningarna och 
dess medlemmar, vårda och utveckla HSBs gemensamma varumär-
ke, stärka HSBs roll i samhället och på uppdrag av ägarna säkerställa 
effektivitet och hållbar tillväxt med fokus på medlem och kund”. 

HSB Riksförbund ansvarar för den parlamentariska verksamheten 
på nationell nivå som översyn och revision av normalstadgar, gemen-
samma styrdokument, samordnad revision, intressentdialog och verk-
samhetsuppföljning. HSB Riksförbund driver projekt som direkt stöd-
jer HSB-föreningarnas verksamhet gentemot medlemmar. Här samlas 
expertis inom prioriterade områden för att kunna företräda medlem-
marna i bostadspolitiska frågor genom politisk lobbying och opinions-
bildning.

Dessutom erbjuder HSB Riksförbund utbildningar, medlemsrådgiv-
ning, juridiska tjänster, anordnar konferenser och ansvarar för HSBs 
gemensamma kommunikation och marknadsföring. HSB Riksförbund 
producerar även medlemstidningarna ”Hemma i HSB” och ”Uppdraget”.

HSB Riksförbund har tre helägda dotterbolag, HSB ProjektPartner AB, 
HSB Affärsstöd AB samt HSB Finansstöd AB.

HSB ProjektPartner är HSBs gemensamma nyproduktionsbolag 
och en av Sveriges ledande bostadsutvecklare utanför Stockholms-
området. Uppdraget är att tillsammans med HSB-föreningarna bygga 
goda bostäder som marknaden efterfrågar, samt bedriva viss finans-
verksamhet som möjliggör nyproduktionsprojekt. I huvudsak byggs 
bostäder med bostadsrätt som upplåtelseform.  

 När HSB bygger nya bostäder har HSBs bosparare möjlighet till 
förtur och det är HSB ProjektPartner som ansvarar för och utvecklar 
bosparandet och Swedbank förvaltar bospararnas kapital.

HSB ProjektPartner arbetar även med framtidssatsningar som det 
forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs vid HSB Living Lab.

HSB Affärsstöd förvaltar, utvecklar och nyutvecklar de gemensamma 
IT-lösningarna i hela HSB för att kunna leverera kund- och medlems-
nytta idag och även i framtiden. 

HSB Finansstöd tillhandahåller betaltjänster och stödjer HSB-fören-
ingarna att etablera och upprätthålla en god regelefterlevnad. Finans-
stöd erhöll omauktorisation från Finansinspektionen 11 september 
2018 och är ställt under myndighetens regulatoriska krav och över-
vakning.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
Den 31 december bildades en gemensam nationell organisation bestå-
ende av moderföreningen HSB Riksförbund, som ägs av HSB-förening-
arna, och de tre dotterbolagen HSB ProjektPartner, HSB Affärsstöd 
och HSB Finansstöd. 

•  Under året har 22 projekt produktionsstartat med 486 bostäder och 
ytterligare cirka 500 säljstarter har skett. Av dessa avser 100 pro-
cent bostadsrätter i flerbostadshus. HSB ProjektPartner är även 
under år 2018 i branschtoppen avseende produktionsstarter utan-
för Stockholm. 

•  Tillsammans med HSB-föreningarna sålde HSB ProjektPartner sam-
manlagt 359 bostäder under 2018. Med såld bostad avses vid 
bostadsrätt att förhands- eller upplåtelseavtal träffats. Vid utgång-
en av 2018 var 70 procent av lägenheterna i den pågående produk-
tionen sålda.

•  Under 2018 ökade antalet bosparare med 8 324 st och vid års-
skiftet uppgick antalet till 137 580 st bosparare. Under 2018 slut-
fördes också ett viktigt steg som innebär att bosparsystemet nu är 
integrerat i Mitt HSB. Där kan bospararna enkelt se sin bosparpoäng 
samt hur stort det insatta sparkapitalet är.

•  HSB Living Lab hade ett positivt år 2018, med 60 pågående forsk-
ningsprojekt, cirka 200 studiebesök samt god medieuppmärksam-
het. Det totala PR-värdet för alla artiklar om HSB Living Lab i olika 
medier motsvarar över 20 miljoner kronor.

•  Ett nytt ledningssystem, Målfokuserad Utveckling, har införts under 
året. Syftet är att öka utvecklingstakten samt tydliggöra mandat och 
ansvar. Det nya mandatet samt en given investeringsram har bidragit 
till en ökad utvecklingstakt. Under året har totalt 54 mkr investerats i 
immateriella tillgångar och 30 mkr i infrastrukturella åtgärder och IT 
säkerhet i HSB Affärsstöd. 

•  Etableringen av HSB Finansstöd har fortsatt under året och orga-
nisationen har utökats enligt plan. Per den 31 december 2018 var 
18 HSB-föreningar anslutna och ytterligare två föreningar kommer 
anslutas under januari och mars 2019. Utvecklingsprojektet HSB 
Betaltjänst avslutades per 31 december 2018. Totalt investering 
och uppstart av verksamhet uppgår till 32 mkr. 

•  Under 2018 har HSB genomfört en gemensam kommunikations-
satsning där kooperationens idéer förmedlats på ett modernt sätt 
för att tilltala målgruppen unga och tydliggöra upplevelsen av HSB 
som trygga och hållbara. Kampanjen har exponerats i kanaler som 
är relevanta för den yngre målgruppen, exempelvis webb-tv, bio, 
sociala medier och i samarbeten med influencers. Samtliga upp satta  
mätpunkter för kampanjen överträffades, bland annat exponeringar 
samt kostnad för att nå mottagarna med kampanjens budskap.

•  Bostadsrättskollen har tagits fram under året, som är en typ av 
märkning av bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar, där tydliga 
ekonomiska nyckeltal ska framgå. Syftet är att på ett enkelt och kon-
sumentnära sätt ge en överskådlig bild av hur ekonomin i föreningen 
ser ut för köpare eller befintlig bostadsrättsboende.

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Riksförbund ekonomisk förening (769606-4760), 
lämnar härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

•  HSB har tilldelats det prestigefyllda ”Signumpriset”, för det långsiktiga 
arbetet med att vårda och förvalta HSBs varumärke.

•  HSB har under året tagit emot pris för Sveriges grönaste varumärke 
i branschen nyproduktion av bostäder och har även utsetts till det 
mest hållbara varumärket i kategorin bostäder i Sustainable Brand 
Index. Nya hållbarhetsmål har arbetats fram för vår nyproduktion och 
har från 2019 ett eget hållbarhetsindex att mäta samtliga projekt 
gentemot. Genom detta bidrar HSB ännu tydligare till FN:s globala 
mål för hållbar utveckling och Sveriges miljökvalitetsmål.

•  Dataskyddsförordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) den 25 
maj 2018 varvid ett HSB-gemensamt projekt för att ta fram person-
uppgiftspolicy, riktlinjer och mallar har genomförts.

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Koncernen
Förändring mellan åren beror främst på förvärvet av HSB Projekt-
Partner. År 2018 är första räkenskapsåret med konsoliderad resultat-
räkning. Koncernens nettoomsättning under 2018 uppgick till 1 413 
(262) mkr, en ökning som främst förklaras av projektintäkter om 1 126 
mkr från nyproduktionsverksamheten i HSB ProjektPartner. Resultat 
efter finansiella poster uppgick till 19 (-15) mkr. Trots ökning mot 
föregående år var resultat lägre än förväntat vilket främst förklaras av 
färre och framflyttade produktionsstarter, lägre resultat från andelar i 
intresseföretag samt nedskrivning av immateriella tillgångar. 

Moderföreningen
Moderföreningens nettoomsättning ökade mot föregående år med 5 
mkr vilket främst beror på ökade medlems- och serviceintäkter samt 
ökad omsättning av tjänster inom juridik. Omsättningen uppgick 2018 
till 106 (101) mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade mot före-
gående år med 49 mkr och är i sin helhet hänförbar till utdelning och 
koncernbidrag från HSB ProjektPartner. 

FINANSIELL STÄLLNING 
Koncernens tillgängliga likviditet uppgick per 31 december 2018 till 
630 (888) mkr där minskade likvider i stort förklaras av genom förda 
markförvärv, investering av immateriella tillgångar och nyemission i 
HSB Bostad. Per den 31 december 2018 uppgick soliditeten i koncer-
nen till 65,9 procent jämfört med 60,4 procent vid utgången av 2017. 

INVESTERINGAR 
Koncernen har under året investerat 54 (69) mkr i immateriella anlägg-
ningstillgångar. En avkastningsvärdering där framtida avtalade intäkter 
diskonterats jämfört med bokfört värde, visade på ett nedskrivnings-
behov och under året har nedskrivningar skett till belopp 29 mkr. Där-
till har avyttringar gjorts till belopp 6,2 mkr.  

Lager av exploateringsfastigheter har ökat med 118 mkr och upp-
går till 1 072 (954) mkr och Lager av bostadsrätter uppgår till 44 (8) 
mkr och avser ej sålda lägenheter i produktionsprojekt som återköpts 
samt visningslägenheter. 

RISKER I VERKSAMHETEN 
Risker inom koncernens verksamhet föreligger främst i den inbroms-
ning som sker på bostadsmarknaden med ökade produktionskostna-
der, höjd räntenivå, svårighet att utveckla produkter och tjänster med 
den snabbhet och anpassning som krävs för att vara konkurrens-
kraftig, utmaningar i att attrahera spetskompetens samt varumärkes-
risken. HSB ProjektPartner möter även miljörisker i form av förorenad 
mark och andra hållbarhetsrisker kopplade till klimatpåverkan, resurs-
användning och farliga ämnen vid materialanvändning. Dessa miljöris-
ker beaktas särskilt vid nyinvesteringar i mark och i byggprocessen. 
Koncernen arbetar utifrån en riskhanteringsprocess som löpande ska 
identifiera och värdera risker i verksamheten för att sedan bedöma 
eventuella åtgärder.

Styrelsens sammansättning
HSB Riksförbunds styrelse består av 13 ordinarie ledamöter valda av 
HSB-stämma samt en arbetstagarledamot. Styrelsen har hållit 7 sam-
manträden varav ett konstituerande. Styrelsen behandlade vid dessa 
möten fasta punkter, såsom uppföljning av verksamheten, ägardirek-
tiv till dotterföretagen, budget, årsbokslut, intern kontroll och risker. 
Därutöver behandlades övergripande frågor rörande investeringar, 
omvärldsanalys, intressentdialog, långsiktiga strategier, samt struk-
tur- och organisationsförändringar. Arbetande förbundsordförande är 
Anders Lago. Verkställande direktör är Pernilla Bonde. Föreningen har 
sitt säte i Stockholm.

Framtida utveckling
Marknadsläget kring nyproduktion är fortsatt osäkert. En inbromsning 
har skett i bland annat Stockholmsregionen medan andra orter hittills 
visar en mer modest avmattning. Även om det finns betydande risker 
i denna typ av marknad står HSB ProjektPartner väl rustade med en 
stark finansiell ställning och en diversifierad byggrättsportfölj som ska-
par förutsättningar för företaget att starta hållbara projekt på orter där 
efterfrågan fortsatt är god. För att lyckas med detta även framöver 
kommer HSB ProjektPartner fortsätta förbättra processer och rutiner 
i projekten samt ännu tydligare satsa på hållbarhetsfrågor inom bygg-
processen samt dra nytta av forskningsresultat från HSB Living Lab.

Under de närmsta åren planeras en ökad utvecklingstakt av digi-
tala tjänster, ny IT-plattform och harmonisering av gemensamma sys-
tem, där målet är en mer automatiserad leverans till kund.

Fokus under 2019 är fortsatt ökad synlighet där HSBs koopera-
tiva idé och särart ska framhållas, samordnad kommunikation, hålla 
ihop medlemsfrågorna och säkra en effektiv och transparent uppfölj-
ning av den gemensamma nationella verksamheten. 

Hållbarhetsrapport
Koncernen upprättar en hållbarhetsrapport enligt årsredovisnings-
lagen och finns på sidan 64. 



68  HSB RIKSFÖRBUND · ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

VINSTDISPOSITION – FEM ÅR I SAMMANDRAG

Belopp i tkr 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning  1 412 774 262 396 211 383 185 567 133 067
Resultat efter finansiella poster 19 167 -14 547 -11 348 -12 355 2 199
Eget kapital 2 044 233 1 999 190 128 451 136 456 146 094
Balansomslutning 3 099 931 3 311 285 250 044 224 643 174 050
Soliditet (%) 65,9 60,4 51,4 60,7 83,9
Antal anställda 153 129 67 63 46

MODERFÖRENINGEN
Belopp i tkr 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 105 994 101 398 100 140 118 683 116 504
Resultat efter finansiella poster 49 484 533 527 -82 3 365
Eget kapital 2 051 998 1 971 558 143 644 143 447 143 525
Balansomslutning 2 137 408 2 048 882 217 583 218 652 170 074
Soliditet (%) 96,0 96,2 66 65,6 84,4
Antal anställda 40 34 45 42 46

FEM ÅR I SAMMANDRAG

KONCERNEN

VINSTDISPOSITION

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderföreningen:

Balanserat resultat 25 266 559 kr
Årets resultat  25 184 313 kr
Summa 50 450 872 kr
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående 
vinstmedel disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 50 450 872 kr
Summa 50 450 872 kr
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RESULTATRÄKNING – KONCERNEN

RESULTATRÄKNING
KONCERNEN

Förändring mellan åren beror främst på förvärvet 
av HSB ProjektPartner och år 2018 är första räken-
skapsåret med konsoliderad resultaträkning. 

Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade jämfört med föregående 
år med 1 150 mkr varav projektintäkter från nypro-
duktionsverksamheten i HSB ProjektPartner uppgick 
till 1 126 mkr. 

Intäkter från nyproduktionsverksamheten där 
successiv vinstavräkning tillämpas för samtliga 
projekt minskade jämfört med föregående år i HSB 
ProjektPartner med 432 mkr.

Bruttoresultat
Koncernens bruttoresultat uppgick till 298 (164) mkr 
för verksamhetsåret. Trots ökning mot föregående år 
var resultat lägre än förväntat vilket främst förklaras 
av färre och framflyttade produktionsstarter samt 
nedskrivning av immateriella tillgångar om 29 mkr.
Under året har avskrivning av Goodwill skett med -3 
(-3) mkr och på balanserade utgifter för utveckling 
med -10 (-6) mkr.

Andelar i intresseföretags resultat
Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 16 
(0) mkr och avser resultat och utdelning från HSB 
Bostad. Föregående år uppgick andelar i intresse-
företags resultat i HSB ProjektPartner till 127 mkr 
varav 108 mkr kom från HSB Bostad. 

Rörelseresultat
Rörelseresultat uppgick till 9 (-12) mkr. Detta är en 
ökning med 21 mkr jämfört med föregående år. 
Ökningen hänförs till förvärvet av HSB ProjektPartner.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster uppgick till 19 (-15) 
mkr. Ökningen jämfört med föregående hänförs till 
förvärvet av HSB ProjektPartner.

Skatt på årets resultat
Skatt på årets resultat uppgick till 28 (2) mkr. 
Uppskjuten skatt uppgick till 29 mkr och hänförs 
huvudsakligen till successiv vinstavräkning i koncer-
nen som ännu ej har beskattats samt förändring i 
taxeringsmässiga underskott. 

Kommentarer till koncernens resultaträkning

1 JANUARI - 31 DECEMBER
Belopp i tkr Not 2018 2017

Nettoomsättning 3 1 412 774 262 396
Kostnader för produktion och förvaltning -1 114 426 -97 926
Bruttoresultat 298 348 164 470

Försäljnings- och administrationskostnader 5,6,7 -312 370 -178 817
Övriga rörelseintäkter 6 716 2 804
Övriga rörelsekostnader -55 –
Andelar i intressebolags resultat 15 981 –
Rörelseresultat 8 620 11 543

Resultat från andelar i koncernbolag 8 6 453 –
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 9 606 43
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -5 512 -3 047
Resultat efter finansiella poster 19 167 14 547

Skatt på årets resultat 12 28 481 2 117
ÅRETS RESULTAT 47 648 12 430

Årets resultat hänförligt till:
Moderföreningens andelsägare 47 648 -12 430
Minoritetsintresse 0 0
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Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 13 3 661 6 591
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 13 45 051 22 437
Pågående utveckling av IT-system 13 26 725 40 354

75 437 69 382
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 14 36 190 38 173
Inventarier och installationer 14 161 146

36 351 38 319
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag 16 603 682 626 866
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 54 567 54 567
Andra långfristiga fordringar 18 551 197

658 800 681 630

Summa anläggningstillgångar 770 588 789 331

Omsättningstillgångar
Varulager
Exploateringsfastigheter 19 1 072 257 954 482
Andelar i bostadsrättsföreningar 19 43 552 7 852

1 115 809 962 334
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 64 092 75 886
Fordringar hos intressebolag – 51 946
Övriga fordringar 278 506 329 643
Upparbetad ej fakturerad intäkt 20 204 248 173 174
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 36 732 40 842

583 578 671 491

Kassa och bank 629 956 888 129

Summa omsättningstillgångar 2 329 343 2 521 954

SUMMA TILLGÅNGAR 3 099 931 3 311 285

BALANSRÄKNING
KONCERNEN

BALANSRÄKNING – KONCERNEN 
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Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Inbetalda insatser och emissionsinsatser 2 000 219 1 944 963
Annat bundet eget kapital 52 298 37 236
Balanserat resultat inkl årets resultat -8 284 -38 265
Eget kapital hänförligt till moderföreningens andelsägare 2 044 233 1 943 934

Minoritetsintresse – 55 256
Summa eget kapital 2 044 233 1 999 190

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 22 3 822 33 057
Övriga avsättningar 23 353 094 147 047
Summa avsättningar 356 916 180 104

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24 40 000 92 500
Summa långfristiga skulder 40 000 92 500

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24 240 325 187 550
Checkräkningskredit 25 3 233 2 940
Leverantörsskulder 80 116 79 147
Skulder till intressebolag 236 –
Skatteskulder 2 516 3 010
Övriga kortfristiga skulder 97 209 436 141
Fakturerad ej upparbetad intäkt 26 74 185 144 955
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 160 962 185 748
Summa kortfristiga skulder 658 782 1 039 491

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 099 931 3 311 285

BALANSRÄKNING
KONCERNEN

BALANSRÄKNING – KONCERNEN

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Under året har investeringar skett med 54 mkr avseende främst ”Mitt HSB” och 
projekt ”Köhantering”. 13 projekt till belopp 41,3 mkr har gått i produktion och 
omförts från pågående arbeten till balanserade utvecklingsarbeten. Avyttringar har 
skett till belopp 6,2 mkr och nedskrivningar till belopp 29 mkr. 
   Materiella anläggningstillgångar består av modulbyggnaden i HSB Living Lab 
i Göteborg uppgående till 31 mkr som skrivs av över 10 år samt kvarvarande 
byggnad i Finnboda HB uppgående till 5 mkr.

Finansiella anläggningstillgångar
Av balansposten avser 604 mkr andelar i intressebolag varav HSB Bostad utgör 
580 mkr. I perioden har en utdelning om 142 mkr gjort och genom nyemission 
har det tillförts 103 mkr till HSB Bostad. I koncernen redovisas ägd andel av eget 
kapital för intressebolagen.

Kortfristiga fordringar
Upparbetad ej fakturerad intäkt uppgår till 204 (173) mkr och ska ses tillsammans 
med Fakturerad ej upparbetad intäkt på skuldsidan som uppgår till 74 (145) mkr. 
Dessa poster tillsammans visar succesiv vinstavräkning och nettot vid årsskiftet 
är 130 (28) mkr i högre fordran än skuld.

Varulager
Koncernens bokförda värde på exploateringsfastigheter har ökat med 118 mkr 
och uppgår till 1 072 (954) mkr. Lager av bostadsrätter uppgår till 44 (8) mkr 
och avser ej sålda lägenheter i produktionsprojekt som återköpts samt visnings-
lägenheter. 

Avsättningar och kortfristiga skulder
Avsättningar har ökat med 177 mkr vilket främst beror på att tilläggsköpeskil-
lingar om 202 mkr har omklassificerats från övriga skulder till avsättningar. 
Avsättningarna därutöver består av uppskjutna skatter om 3,8 mkr, avsättningar 
för garantier i avslutade projekt om 49 mkr samt avsättningar för bedömd risk av 
framtida kostnader om 101 mkr. 

Kommentarer till koncernens balansräkning 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – KONCERNEN 

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
KONCERNEN

Belopp i tkr
Inbetalda insatser, 
emissionsinsatser 

Annat bundet 
eget kapital

Fritt eget
kapital

Minoritets-
intresse

Summa eget
kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01 117 050 13 137 -1 736 0 128 451
Aktivering av utvecklingsutgifter 25 568 -25 568 0

Upplösning till följd av årets avskrivningar -1 469 1 469 0
Minskning av andelskapital via utträde -135 -135

Ökning av andelskapital via apportemission 1 828 048 1 828 048

Genom förvärv av dotterbolag 55 256 55 256

Årets resultat -12 430 0 -12 430

Utgående eget kapital 20171231 1 944 963 37 236 38 265 55 256 1 999 190

Ingående eget kapital 2018-01-01 1 944 963 37 236 -38 265 55 256  1 999 190
Aktivering av utvecklingsutgifter 39 083 -39 083 0
Upplösning till följd av årets avskrivningar -24 021 24 021 0
Ökning av andelskapital via apportemission 55 256 -55 256 0
Utdelning till minoritetsägare -2 605 -2 605
Årets resultat 47 648 0 47 648

Utgående eget kapital 20181231 2 000 219 52 298 8 284 0 2 044 233

Brf Esplanaden, Hovås.
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KASSAFLÖDESANALYS – KONCERNEN

KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN

Den löpande verksamheten
Periodens förändring av rörelsekapital beror på ökat varulager om 153 mkr, 
minskade fordringar om 88 mkr och minskade skulder till belopp 232 mkr. 

Varulager har under året ökat netto med 153 mkr varav exploateringsfastigheter 
ökat med 118 mkr och lager av bostadsrätter med 35 mkr. 
   Förändring i upparbetad ej fakturerad intäkt om 204 mkr och fakturerad ej 
upparbetad intäkt om 74 mkr ger en nettoförändring i perioden på 130 mkr i 
ökade fordringar. 

Investeringsverksamheten
Under perioden har HSB Affärsstöd aktiverat 54 mkr i immateriella tillgångar och 
103 mkr avser nyemission i HSB Bostad.

Finansieringsverksamheten
Utdelning från HSB Bostad har erhållits med 142 mkr. Utbetald utdelning till  
minoritetsägare har skett till belopp 2,6 mkr och upplåning har ökat med 0,6 
mkr i perioden. 

Årets kassaflöde
Årets kassaflöde uppgår till -258 mkr jämfört med 844 mkr föregående år. 
Skillnad beror främst på 2017 års förvärv av HSB ProjektPartner som genererade 
798 mkr i nettoeffekt på likvida medel.  

Kommentarer till koncernens kassaflödesanalys

Belopp i tkr Not 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat 8 620 -11 543

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 30 38 239 11 944
Resultat från andelar i koncernbolag 8 6 453 –

Erhållen ränta 9 9 606 43

Erlagd ränta 10 -5 512 -3 047
Betald skatt -1 249 -1 182
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 56 157 3 785

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -153 475 –

Förändring av rörelsefordringar 87 913 46 947
Förändring av rörelseskulder -231 121 33 986
Kassaflöde från den löpande verksamheten 240 526 77 148

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 13 -53 988 -30 800
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 14 -432 –
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -102 889 –
Förvärv av dotterföretag nettoeffekt på likvida medel – 797 686
Kassaflöde från investeringsverksamheten 157 309 766 886

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån 568 –
Erhållen utdelning 141 699 –
Utbetald utdelning -2 605 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 139 662 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 258 173 844 034

Likvida medel vid årets ingång 888 129 44 095
Likvida medel vid årets utgång 629 956 888 129
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RESULTATRÄKNING
MODERFÖRENINGEN

RESULTATRÄKNING – MODERFÖRENINGEN

1 JANUARI - 31 DECEMBER
Belopp i tkr Not 2018 2017

Nettoomsättning 3 105 994 101 398
Kostnader för produktion och förvaltning -9 034 -9 300
Bruttoresultat 96 960 92 098

Försäljnings- och administrationskostnader 5,6,7 -105 358 -92 892
Övriga rörelseintäkter 1 677 2 607
Rörelseresultat 4 6 721 1 813

Resultat från andelar i koncernbolag 8 55 115 –
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 2 101 1 723
Räntekostnader och liknade resultatposter 10 -1 011 -3 003
Resultat efter finansiella poster 49 484 533

Bokslutsdispositioner 11 -31 877 –
Skatt på årets resultat 12 7 577 -532
ÅRETS RESULTAT 25 184 1
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BALANSRÄKNING – MODERFÖRENINGEN

BALANSRÄKNING
MODERFÖRENINGEN

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och installationer 14 80 80

80 80
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernbolag 15 1 921 104 1 877 548
Andelar i intressebolag 16 50 50
Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 52 724 52 724
Uppskjuten skattefordran 22 7 577 –

1 981 455 1 930 322

Summa anläggningstillgångar 1 981 535 1 930 402

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 779 4 126
Fordringar hos koncernbolag 94 841 54 304

Övriga fordringar 984 9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 2 288 1 253

102 892 59 692

Kassa och bank 52 981 58 788

Summa omsättningstillgångar 155 873 118 480

SUMMA TILLGÅNGAR 2 137 408 2 048 882
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BALANSRÄKNING – MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING
MODERFÖRENINGEN

Belopp i tkr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Inbetalda insatser och emissionsinsatser 2 000 219 1 944 963
Reservfond 1 328 1 328
Eget kapital hänförligt till moderföreningens andelsägare 2 001 547 1 946 291

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 25 267 25 266
Årets resultat 25 184 1

50 451 25 267
Summa eget kapital 2 051 998 1 971 558

Avsättningar
Övriga avsättningar 23 500 500
Summa avsättningar 500 500

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 24 50 000 50 000
Leverantörsskulder 12 124 8 956 
Skulder till koncernbolag 9 356 467
Skatteskulder 320 411
Övriga kortfristiga skulder 2 291 2 687
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 10 819 14 303
Summa kortfristiga skulder 84 910 76 824

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 137 408 2 048 882
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL – MODERFÖRENINGEN

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
MODERFÖRENINGEN 

Belopp i tkr
Inbetalda insatser, 
emissionsinsatser 

Reservfond Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa eget
kapital

Ingående eget kapital 2017-01-01 117 050 1 328 25 069 197 143 644
Disp av föregående års resultat 197 -197 0

Minskning av andelskapital via utträde -135 -135

Ökning av andelskapital via apportemission 1 828 048 1 828 048

Årets resultat 1 1

Utgående eget kapital 20171231 1 944 963 1 328 25 266 1 1 971 558

Ingående eget kapital 2018-01-01 1 944 963 1 328 25 266 1 1 971 558
Disp av föregående års resultat 1 -1 0
Ökning av andelskapital via apportemission 55 256 55 256
Årets resultat 25 184 25 184
Utgående eget kapital 20181231 2 000 219 1 328 25 267 25 184 2 051 998

HSB-föreningarnas andelskapital i HSB Riksförbund Ekonomiska Förening

2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Arlanda – 2 029 Norr 171 339 171 339
Dalarna 34 085 24 085 Norra Bohuslän 1 316 1 316

Filipstad 6 055 6 055 Norra Stor-Stockholm 45 117 41 989
Göta 117 095 117 095 Skåne 139 095 139 095

Göteborg 146 832 140 832 Stockholm 253 686 243 686

Karlskoga-Degerfros 8 326 8 326 Sydost 63 659 63 659

Kil 85 85 Södermanlands län 42 781 42 781

Kristinehamn 5 532 5 532 Södertälje 23 226 23 226
Landskrona 49 121 49 121 Södertörn 60 616 60 616
Malmö 208 710 205 710 Södra Norrland 198 649 197 649

Mälardalen 76 250 76 250 Uppsala 97 034 96 034
Mölndal 38 691  38 691 Värmland 11 831 11 831
Nordvästra Götaland 47 650 47 650 Östergötland 89 987 89 987
Nordvästra Skåne 24 596 1 439 Östra 38 855 38 855
Summa 2 000 219 1 944 963

Ökade medlemsinsatser om beror på att moderföreningen förvärvat kvarstående 2,93 % av aktierna i HSB ProjektPartner AB under året via apportemission. Aktierna 
förvärvades till substansvärde om 55 256 tkr. HSB-föreningarnas aktier i HSB ProjektPartner AB löstes in mot ökade medlemsinsatser i HSB Riksföbund ekonomisk 
förening. Under 2018 har Arlanda fusionerats med Norra Stor-Stockholm.
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KASSAFLÖDESANALYS – MODERFÖRENINGEN

KASSAFLÖDESANALYS
MODERFÖRENINGEN 

Belopp i tkr Not 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat -6 721 1 813

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 30 – –
Erhållen ränta 9 2 101 1 723
Erlagd ränta 10 -1 011 -3 003 
Betald skatt -2 086 -1 405
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 7 717 872

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -7 755 54 161
Förändring av rörelseskulder -40 200 5 551 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 55 672 58 840

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nyemmission dotterbolag 15 -1 900 –
Lämnat aktieägartillskott 15 -17 500 -14 400 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 19 400 14 400

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Erhållen utdelning 8 86 215 –
Lämnade koncernbidrag 11 -16 950 –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 69 265

ÅRETS KASSAFLÖDE 5 807 44 440

Likvida medel vid årets ingång 58 788 14 348
Likvida medel vid årets utgång 52 981 58 788
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NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Belopp i tkr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

Moderföreningen tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom 
i de fall som anges nedan under avsnittet Redovisningsprinciper i moderförening.

KONCERNREDOVISNING
Dotterbolag
Koncernredovisningen omfattar moderföreningen HSB Riksförbund ekonomisk 
förening och samtliga bolag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt innehar 
mer än 50 procent av rösterna för samtliga aktier och andelar eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande. 

Dotterbolagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då 
det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncern-
redovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvs tidpunkten 
är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar 
och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. 
Koncerninterna mellanhavanden och interna intäkter och kostnader som uppkom-
mer vid koncerninterna transaktioner elimineras i sin helhet vid upprättandet av 
koncern redo visningen.

Intressebolag
Som intressebolag redovisas bolag i vilka koncernen innehar minst 20 och högst 
50 procent av rösterna och ägandet utgör ett led i en varaktig förbindelse. 
Intressebolag redovisas enligt kapitals andels metoden. För bolag av ringa betydel-
se med hänsyn till kravet på rättvisande bild för koncernen redovisas intressebo-
lag enligt anskaffningsmetoden.

Joint ventures
Bolag som inte utgör dotterbolag och som bedriver projekt i konsortieliknande 
former, det vill säga med gemensamt ägande och kontroll samt i tiden avgränsad 
verksamhet, konsolideras enligt klyvningsmetoden. Klyvningsmetoden innebär att 
en samägare redovisar sin andel av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader i 
det gemensamt styrda bolaget och slår sedan ihop dessa, post för post, med 
motsvarande poster i koncernbalansräkningen och koncernresultat räkningen. 
Därefter elimineras det interna aktieinnehavet. Koncerninterna fordringar och 
skulder samt intäkter och kostnader elimineras.

Intäkter
Entreprenadavtal
För projektintäkter vid entreprenader tillämpas successiv vinstavräkning i kon-
cernen.

Principen om successiv vinstavräkning bygger på synsättet att prestationen 
fullgörs i takt med utförandet av respektive projekt. Intäkter och resultat i pro-
jekten redovisas period för period i takt med dess upparbetning och försäljning 
vilket ger en direkt koppling mellan den ekonomiska rapporteringen och den 
verksamhet som bedrivits under perioden. 

Graden av upparbetning bestäms i huvudsak på basis av nedlagda projektkost-
nader i förhållande till beräknade nedlagda projektkostnader vid färdigställandet.

Omvärderingar (prognosändringar) av projektens förväntade slutresultat 
påverkar periodens resultat fullt ut. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som 
motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas 
av beställaren. Bedömda förluster belastar i sin helhet direkt periodens resultat. 
Skillnaden mellan upparbetade projektintäkter och ännu ej fakturerat belopp 
redovisas som tillgång enligt metoden för successiv vinstavräkning. På motsva-
ande sätt redovisas skillnaden mellan fakturerat belopp och ännu ej upparbetade 
projektintäkter som skuld.

Annonsintäkter
Annonsintäkterna för annonser i tidningarna Hemma i HSB och Uppdraget intäkts-
redovisas i den period tidningarna utkommer.

Intäkter från betal- och IT-tjänster
Intäkter för betal- och IT-tjänster intäktsredovisas under den period som avtalet löper.

Engångsintäkter för utveckling av IT-tjänster
Engångsintäkter för utveckling av IT-tjänster faktureras i förskott i planeringssta-
diet av tjänsten. När tjänsten implementeras hos köparen, intäktsförs engångs-
avgiften under fem år, dvs under samma period som avskrivningen av den 
immateriella tillgången.

Intäkter från juristverksamheten
Intäkter från juristverksamheten intäktsförs under den period tjänsten har utförts. 
Vid årsavtal, redovisas intäkten under den period som avtalet löper.

Marknadsföringsersättningar avseende gemensamma inköpsavtal
Marknadsföringsersättningen intäktsredovisas under den period som avtalet 
löper.

Intäkter från medlems- och serviceavgifter
Intäkter från medlems- och serviceavgifter intäktsredovisas under den period som 
medlemsskapet avser.

Leasing
Leasing klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell 
leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade 
med ägandet i allt väsentligt ligger hos leasetagaren. Om detta inte är fallet är det 
fråga om operationell leasing.

Operationell leasing
Samtliga leasingkontrakt redovisas som operationella leasingavtal. Kostnader 
avseende operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 
Tillhörande kostnader, såsom underhåll och försäkring, kostnadsförs när de 
uppkommer. 

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda utgörs av lön, sociala avgifter, semester-
ersättning och betald sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en 
kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala 
ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning
I koncernen förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pen-
sionsplaner. Dessa planer består av den så kallade ITP-planen avdelning 1 och 
KTP-planen avdelning 2. 

Anställd tjänsteman född 1981 eller senare omfattas av ITP avdelning 1. 
Pensionen är premiebestämd i sin helhet och koncernen betalar fastställda avgif-
ter till andra juridiska personer avseende pension och försäkringar.

Koncernen har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare 
avgifter utöver betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en 
kostnad i den period där den pensionsberättigade tjänsten utförs.

Anställd tjänsteman född 1980 eller tidigare omfattas av KTP avdel ning 2. 
KTP- planen är, om inte annat överenskommits, en i huvudsak förmånsbestämd 
ålderspension med fastställda ersättning snivåer i form av procentandel av tjäns-
temannens slutlön. Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt 
riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att 
avkastningen på relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. 
Koncernens förmånsbestämda planer som regleras genom betalning av pensions-

REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Belopp i tkr om inget annat anges.

NOT 1 REDOVISNINGS OCH VÄRDERINGSPRINCIPER



82  HSB RIKSFÖRBUND · ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

NOTER

premier redovisas i enlighet med K3s förenklingsregler som avgifts bestämda pen-
sionsplaner och kostnadsförs därmed i den period där den pensionsberättigade 
tjänsten utförs. 

Utöver detta så finns en möjlighet till en alternativ pensionslösningsöverens-
kommelse med tjänstemän som har lön överstigande 10 inkomstbasbelopp. 
Den alternativa pensionslösningen, kallad alternativ KTP eller tiotaggslösning, 
är premiebestämd och avser ålderspension och familjepension baserad på lön 
överstigande 7,5 inkomstbasbelopp.

Inkomstskatter
Periodens skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter
redovisas i resultaträkningen.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perio-
den. Det skattepliktiga resultatet skiljer sig från det redovisade resultatet genom 
att det har justerats för ej skattepliktiga och ej avdragsgilla poster. Aktuell skatt 
är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år eventuellt justerat med 
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjuten skatt 
redovisas enligt balansräkningsmetoden, vilket innebär att uppskjutna skatteskul-
der redovisas i balansräkningen för alla temporära skillnader som uppkommer 
mellan det bokförda och det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder. 
Temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill är undan-
tagna. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader 
och underskottsavdrag redovisas endast i den omfattning det är troligt att belop-
pen kan utnyttjas mot framtida skattemässiga överskott. 

Uppskjuten skatt beräknas enligt lagstadgade skattesatser som har beslutats 
eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjut-
na skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av 
andelar i dotterföretag överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på 
det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell 
nedskrivning. Goodwill i koncernen baseras på den värdering som gjordes vid 
tidpunkten för förvärvet av HSB Tjänsteutveckling AB och prövas årligen för 
nedskrivningsbehov.

Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det inne-
bär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när 
samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
•  Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggnings tillgången så 

att den kan användas eller säljas.
•    Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att 

använda eller sälja den.
•  Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggnings-

tillgången.
•    Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera 

framtida ekonomiska fördelar.
•  Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser 

för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella 
anläggningstillgången.

•  De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång 
utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter, till exempel konsultkostnader och 
lönekostnader.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen 
redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:
– Goodwill 5 år
– Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5-10 år

Fond för utvecklingsutgifter
När egna utvecklingsarbeten aktiveras, förs motsvarande belopp från fritt eget 
kapital till fond för utvecklingsutgifter, som utgör bundet eget kapital. När aktivera-
de belopp skrivs av, förs motsvarande belopp från fonden för utvecklingsutgifter 
till fritt eget kapital i enlighet med ÅRL 4:2.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköps-
priset och andra direkt hänförliga utgifter såsom utgifter för leverans, hantering, 
installation, montering och konsulttjänster. Utgifter för löpande reparation och 
underhåll redovisas som kostnader. Korttidsinventarier och inventarier av mindre 
värde kostnadsförs löpande. 

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas utifrån anskaffningsvärde genom tillämpning av linjär 
avskrivning över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod. Mark klassificerad som 
materiell anläggningstillgång skrivs inte av. Avskrivningen redovisas som kostnad 
i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:
– Inventarier och installationer 5 år

För byggnader tillämpas komponentavskrivning. Byggnaderna består av flera 
komponenter vars nyttjandeperiod varierar. När en komponent byts ut utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. 

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för 
avskrivningen på byggnader som avser specifikt modulhus i bolaget HSB Levande 
Lab Utveckling HB: 
– Stomme och grund 9 år
– Moduler (Fabriksbyggda byggmoduler) 20 år
– Tekniska installationer 20 år
– Inre- och yttre ytskikt 20 år
– Gemensamma utrymmen 20 år

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för 
avskrivningen på byggnader:
– Stomme och grund 120 år
– Stomkompletteringar, innerväggar mm 60 år
– Installationer, värme, el, VVS, ventilation mm 30 år
– Yttre ytskikt, fasader, yttertak mm 40-50 år
– Inre ytskikt, maskinell utrustning mm 20 år

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och netto försäljningsvärdet 
efter individuell värdering. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det uppskattade för-
säljningspriset efter avdrag för direkta försäljningskostnader.

Exploateringsfastigheter
Fastigheter, obebyggda eller bebyggda avsedda för produktion av bostadsrätter/ 
ägarlägenheter och mark för projektfastigheter redovisas som exploateringsfast-
igheter.

Exploateringsfastigheterna säljs normalt i nära anslutning till produktionsstart 
och redovisas som varulager. Exploateringsfastigheterna redovisas och värderas 
i enlighet med reglerna om varulager och redovisas normalt som tillgång under 
den redovisningsperiod då bindande av avtal om förvärv ingås.

Andelar i bostadsrättsföreningar
Andelar i bostadsrättsföreningar innefattar återköpta andelar i bostadsrättsför-
eningar. Avsikten är att avyttra dessa vidare inom en snar framtid varför dessa 
klassificeras som varulager.

Nedskrivningar av ickefinansiella tillgångar
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 avkastningsvärde.
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Vid beräkning av avkastningsvärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassa-
flöden 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.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket 
innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som 
redovisas i balansräkningen inkluderar likvida medel, andra långfristiga värde-
pappersinnehav, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, 
leverantörsskulder och låneskulder.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när före-
taget 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.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med 
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anlägg-
ningstillgångar. Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstill-
gångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till 
anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg 
för eventuella uppskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset 
även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Vid varje balansdag bedöms 
om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella 
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara 
bestående.

Leverantörsskulder och övriga skulder
Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter 
som är direkt hänförliga till upptagande av lån har korrigerat lånets anskaffnings-
värde och periodiserats enligt effektivräntemetoden. Leverantörsskulder och 
övriga kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när bolaget har en legal eller informell 
förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av 
resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av belop-
pet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa 
uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Garantiåtaganden
Avsättningar görs för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden enligt 
entreprenadkontrakt. En individuell bedömning görs för respektive projekt i sam-
band med att garantitiden inleds.

Tilläggsköpeskillingar
Avsättningar görs för framtida kostnader på grund av tilläggsköpeskillingar 
kopplade till förvärv av fastighet eller bolag. En individuell bedömning görs för 
respektive tilläggsköpeskilling i samband med förvärv.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör 
från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera 
osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas 
som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas eller beloppet inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalyser har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden 
hos banker och andra kredit institut samt kortfristiga likvida placeringar.

MODERFÖRENINGENS REDOVISNINGSPRINCIPER
Moderföreningen tillämpar koncernens principer med de undantag och tillägg 
som anges nedan.

Leasing
Samtliga leasingavtal där föreningen är leasetagare redovisas som operationell 
leasing, oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.

Andelar i dotterbolag och intressebolag
Aktier och andelar i dotterbolag och intressebolag redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskil-
lingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott 
och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från 
dotterbolag redovisas som intäkt.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredo visnings-
lagens indelning.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet – Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Medelantal anställda – Genomsnittligt antal årsmedarbetare baserat på mätningar 
vid föregående års slut och vid utgången av varje månad under räkenskapsåret.
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         Koncernen Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

Projektintäkter 1 126 020 – – –
Annonsintäkter 6 151 6 840 6 188 6 840
Intäkter från betaltjänster 2 108 7 033 – –
Intäkter från IT-tjänster 143 600 146 680 – –
Intäkter från juristverksamheten 11 817 12 748 15 249 12 748
Marknadsföringsersättningar 7 233 10 711 451 2 379
Medlemsintäkter 6 078 5 669 6 078 5 669
Serviceintäkter 63 956 61 506 63 956 61 506

Övrigt 45 811 11 209 14 072 12 256

Summa 1 412 774 262 396 105 994 101 398

NOT 4 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG

Moderföreningen
2018 2017

Andel av årets totala försäljning som skett till andra  
  bolag inom koncernen

 
7,7% 1,0%

Andel av årets totala inköp som skett från andra 
  bolag inom koncernen

 
3,2% 2,8%

NOTER

NOT 5 ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN
          TILL STYRELSEN

        
       Koncernen Moderföreningen

Medelantalet anställda 2018 2017 2018 2017

Kvinnor 100 53 31 28
Män 50 22 9 8
Summa 150 75 40 36

Fördelning mellan kvinnor och män 
i företagsledningen          Koncernen Moderföreningen
Andel kvinnor i % 2018 2017 2018 2017
Styrelsen 33 34 31 43
Övriga ledande befattningshavare 52 63 67 83

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

       Koncernen Moderföreningen
Löner och andra ersättningar 2018 2017 2018 2017

Styrelsen inkl
  Förbundsordförande och vd 10 625 5 795 4 268 3 622
Övriga anställda 86 946 41 630 25 001 21 308
Summa 97 571 47 425 29 269 24 930

       Koncernen Moderföreningen
Sociala kostnader 2018 2017 2018 2017

Pensionskostnader
  Förbundsordförande och vd 2 724

  
1 813 1 195 1 093

Pensionskostnader övriga anställda 17 548 7 917 6 047 5 360
Sociala avgifter enligt lag och avtal 36 048 18 118 10 852 10 117
Summa 56 320 27 848 18 094 16 570

Summa löner, andra ersätt
ningar och sociala kostnader 153 891 75 273 47 363 41 500

Vid upprättande av finansiella rapporter krävs å ena sidan bedömningar vid till-
lämpning av redovisningsprinciper och å andra sidan uppskattningar vid värdering 
av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningar och antaganden 
baseras på historiska erfarenheter samt andra faktorer som bedöms vara rele-
vanta. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet och jämförs mot 
faktiskt utfall.

De uppskattningar och antaganden som skulle kunna medföra en risk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under näst-
kommande år anges nedan.

Successiv vinstavräkning 
HSB ProjektPartner tillämpar successiv vinstavräkning, dvs utifrån en slutläges-
prognos för projektets resultatutfall redovisas successivt under projektets var-
aktighet resultat baserat på projektets färdigställandegrad och försäljningsgrad. 
Detta kräver att projektintäkter och projektkostnader kan storleksbestämmas 
på ett tillförlitligt sätt. Förutsättningen för detta är att effektiva och samordnade 
system för kalkylering, prognos och intäkts/kostnadsrapportering finns i koncer-
nen. Systemet kräver vidare en konsekvent bedömning (prognos) av projektets 
slutliga utfall, inklusive analys av avvikelser i förhållande till tidigare bedömnings-
tillfälle. Bedömningen görs minst en gång per tertial. Det verkliga utfallet av 
projektet vid dess slut kan dock avvika, antingen positivt eller negativt, från den 
bedömning som tidigare gjorts.

Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar
Koncernens immateriella tillgångar avser främst utveckling av IT-system. 
Nedskrivningsprövning sker årligen eller närhelst händelser eller ändrade 
omständigheter indikerar att värdet på tillgången kan ha minskat. Koncernens 
nedskrivningsprövning baseras på uppskattningar och bedömningar av bland 
annat kalkylerad ränta, framtida tillväxt och lönsamhet. 

Varulager
Varulagret i koncernen består till största del av exploateringsfastigheter. Redovisat 
värde har bedömts till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. 
Årligen inför årsbokslutet görs en intern marknadsvärdering av samtliga HSB 
ProjektPartners hel- eller delägda fastigheter. Som stöd i de interna värderingarna 
används ortsprisdata från externa värderingsföretag. HSB ProjektPartner extern-
värderar också årligen ett antal av de största fastigheterna på olika orter för att 
ytterligare säkerställa korrekta värden. Vilka fastigheter som väljs ut för extern-
värdering roteras år från år. Tillsammans utgör intern- och externvärderingarna 
underlag för bedömningen av det bokförda värdet i relation till marknadsvärdet.

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

Garantiåtaganden och avsättningar
Avsättning görs för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden, tilläggskö-
peskillingar och avsättningar för åtaganden enlig entreprenadkontrakt. Dessa inne-
fattar skyldighet för entreprenören att åtgärda fel och brister som upptäcks inom 
en viss tid efter att entreprenaden överlämnats till beställaren. Huvudprincipen 
är att avsättning för garantiåtaganden och åtaganden enligt entreprenadkontrakt 
beräknas och bedöms individuellt för varje enskilt projekt. Beräkningen är grundad 
på kalkylerade kostnader för respektive projekt. Avsättning ska ske fortlöpande 
under projektets gång och den beräknade sammanlagda avsättningen ska ingå i 
projektets förväntade slutliga kostnader.

NOT 2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
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Förbundsordförande och verkställande direktör
Arvode till den arbetande förbundsordföranden uppgick till två inkomstbasbelopp 
x 12,2 samt bilförmån. Lön till verkställande direktören (vd) i moder föreningen 
uppgick till 2 021 (1 492) tkr. 

För förbundsordföranden är pensionen premiebaserad motsvarande en 
premie om 35 % av den pensionsgrundande årliga ersättningen. Av moderfören-
ingens pensionskostnader utgör 534 (525) tkr pension till arbetande förbunds-
ordförande. Vd omfattas av en premiebestämd pensionsförsäkring motsvarande 
35 % av vd:s pension medförande lön som premie. Av moderföreningens pen-
sionskostnader utgör 661 (568) tkr pension till vd.

Information om avgångsvederlag
Vd:s avgångsvederlag utgår efter uppsägningstiden om sex månader med 12 
månaders lön vid arbetsgivarens uppsägning. Avgångsvederlaget är inte pensions- 
eller semesterlönegrundande. Övriga ledande befattningshavare har inget avtal 
om avgångsvederlag.

NOT 6 LEASING

Leasingavtal där föreningen är leasetagare.
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella 
leasingavtal:

       Koncernen Moderföreningen
2018 2017 2018 2017

Inom ett år 12 847 8 408 4 054 3 871
Mellan ett och fem år 33 134 29 842 12 191 14 725
Senare än fem år – 1 717 – 900 
Summa 45 981 39 967 16 245 19 496

Räkenskapsårets
kostnadsförda leasingavgifter 14 819 8 659 4 297 4 486

Leasingavgifter i koncern och moderförening utgörs i all väsentlighet av hyrda 
lokaler.

NOT 7 ARVODE TILL REVISORER

       Koncernen Moderföreningen
2018 2017 2018 2017

PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 1 431 225 154 260
Övriga tjänster 862 669 247 495

KPMG
Revisionsuppdrag 101 – – –

Övriga tjänster 123 – – –

Förtroendevalda
Revisionsuppdrag 105 128 105 128
Summa 2 622 1 022 506 883

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens och eventuell vd:s förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det 
ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde 
som föranleds av iaktagelser vid sådan granskning eller genomförandet av såda-
na övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

NOT 8 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNBOLAG

        Koncernen Moderföreningen
2018 2017 2018 2017

Utdelning på andelar  
  i koncernbolag – – 86 215 –
Realiasationsresultat, övrigt 6 463 – – –
Nedskrivning av andelar 
  i dotterbolag -10 – -31 100 –

Summa  6 453 0 55 115 0

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNADE RESULTATPOSTER

       Koncernen Moderföreningen
2018 2017 2018 2017

Räntor 9 606 43 2 101 1 723

Summa  9 606 43 2 101 1 723

Varav avseende koncernbolag 2 101 1 723

NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNADE RESULTATPOSTER

       Koncernen Moderföreningen
2018 2017 2018 2017

Räntor 3 512 3 047 1 011 3 003
Kreditavgifter 2 000 – – –

Summa  5 512 3 047 1 011 3 003

Varav avseende koncernbolag – –

NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Moderföreningen
2018 2017

Erhållna koncernbidrag 35 445 –
Lämnade koncernbidrag -67 322 –

Summa 31 877 0

NOT 12 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

       Koncernen Moderföreningen
2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt -755 -532 – -532
Uppskjuten skatt 29 236 2 649 7 577 –
Total skatt 28 481 2 117 7 577 532

Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten 
skatt beräknas med aktuell skattesats på skattemässiga underskott som bedöms 
kunna nyttjas samt andra temporära skillnader mellan bokförda och skattemässiga 
värden.  

       Koncernen Moderföreningen
Avstämning av effektiv skatt 2018 2017 2018 2017

Redovisat resultat före skatt 19 167 -14 547 17 607 533

Skatt beräknad enligt gällande 
  skattesats (22%)

-4 217 3 200 -3 874 -117

Skatteeffekt av ej avdragsgilla 
  kostnader

-2 220 -1 136 -7 305 -415

Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
  intäkter

34 – – –

Skatteeffekt av ej skattepliktiga 
  resultat från aktier och andelar

35 817 – 18 967 –

Skatt hänförlig till tidigare års 
  redovisade resultat

1 53 – –

Utnyttjande av tidigare ej 
  aktiverade underskottsavdrag

198 – – –

Ej aktiverade underskott
Effekt av ändrade skattesatser

-674
-458

– –
-211

–
–

Redovisad skatt 28 481 2 117 7 577 532

Genomsnittlig skattesats uppgår till 22% 22% 22% 22%

Forts not 5
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       Koncernen
Goodwill 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 14 648 14 648
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 14 648 14 648

Ingående avskrivningar -8 057 -5 127
Årets avskrivning  -2 930 -2 930
Summa ackumulerade avskrivningar -10 987 -8 057

Utgående redovisat värde  3 661 6 591

       Koncernen
Pågående utveckling av ITsystem 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 40 354 17 746
Årets internt utvecklade IT-system 29 174 23 586
Genom förvärv av IT-system under anpassning/utveckling 1 595 5 432

Årets försäljningar/utrangeringar -6 185 –

Omklassificeringar -18 109 -6 410
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 46 829 40 354

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivning -20 104 –
Summa ackumulerade nedskrivningar -20 104 0

Utgående redovisat värde  26 725 40 354

26 725 (29 786) tkr avseende internt utvecklade IT-system har bokats upp i fond 
för ut veck  lings utgifter.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten        Koncernen
och liknande arbeten 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 59 687 56 572
Årets anskaffning* 23 219 8 392
Årets försäljningar/utrangeringar – -5 077
Omklassificeringar 18 108 -200
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 101 014 59 687

Ingående avskrivningar -37 250 -33 313
Årets försäljningar/utrangeringar – 2 459
Årets avskrivning -9 859 -6 396
Summa ackumulerade avskrivningar -47 109 -37 250

Ingående nedskrivningar 0 0
Årets nedskrivning -8 854 –
Summa ackumulerade nedskrivningar -8 854 0

Utgående redovisat värde 45 051 22 437

24 244 (6 122) tkr avseende internt utvecklade IT-system har bokats upp i fond 
för utveck lings utgifter.
 
*7 000 tkr av årets anskaffningar avser licensavtal.

NOT 13 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 14 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

       Koncernen
Byggnader och mark 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 47 647 0
Genom förvärv av dotterbolag – 47 647
Årets anskaffning 368 –
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 48 015 47 647

Ingående avskrivningar -9 474 0
Genom förvärv av dotterbolag – -9 474
Årets avskrivningar -2 351 –
Summa ackumulerade avskrivningar -11 825 -9 474

Utgående redovisat värde 36 190 38 173

        Koncernen        Moderföreningen
Inventarier och installationer 2018 2017 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 443 195 80 80
Genom förvärv av dotterbolag – 248 – –
Årets anskaffning 64 – – –
Utrangeringar -115 – – –
Summa ackumulerade 
  anskaffningvärden

392 443 80 80

Ingående avskrivningar -297 -66 0 0
Genom förvärv av dotterbolag – -208 – –
Utrangeringar 106 – – –
Årets avskrivningar  -40 -23 – –
Summa ackumulerade 
  avskrivningar 

-231 -297 0 0

Utgående redovisat värde 161 146 80 80
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NOTER

NOT 15 ANDELAR I KONCERNBOLAG

          Moderföreningen
2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 1 877 548 35 100
Förvärv 55 256 1 828 048
Nyemission 1 900 –
Lämnat aktieägartillskott  17 500 14 400
Nedskrivning -31 100 –
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 921 104 1 877 548

Specifikation av moderföreningens aktier och andelar i koncernbolag:

Dotterbolag Organisationsnummer Säte Kapitalandel, % Röstandel, % Antal andelar
2018

Bokfört värde
2017

Bokfört värde

HSB Affärsstöd AB 556973-5870 Stockholm 100 100 5 000 16 300 47 400
   HSB Tjänsteutveckling AB 556848-8455 Malmö 100 100 10 000 26 667 26 667
HSB Finansstöd AB 556708-5724 Stockholm 100 100 20 000 21 500 2 100
HSB ProjektPartner AB 556501-4148 Stockholm 100 100 127 846 1 883 304 1 828 048
   HSB Fastighets AB 556491-8216 Stockholm 100 100 80 000 11 000 11 000
      Fastighets AB Revdrab 3 556527-6275 Stockholm 100 100 37 629 27 623 27 623
      HSB Hyresfastigheter Holding i Öst AB 559069-3403 Stockholm 100 100 500 50 50
   HSB Produktion AB 556016-0789 Stockholm 100 100 75 000 147 140 147 140
      AB Kustartilleristen 556463-7345 Stockholm 100 100 1 000 100 100
      Bomera AB 556371-7726 Stockholm 100 100 1 000 921 921
         HSB Bomera Ek för 702000-9317 Stockholm 100 100 1 1
      HSB Living Lab Utveckling AB 556962-0049 Göteborg 100 100 1 000 8 114 8 114
      HSB Nya Hem AB 556651-8691 Stockholm 100 100 1 000 100 100
         Dragvägen i Halmstad AB 556639-0075 Halmstad 100 100 1 000 100 100
      Scandinavian Port AB 556105-0195 Stockholm 100 100 20 000 3 726 3 726
      St Lars Utveckling AB 556973-2265 Stockholm 100 100 1 000 100 100

NOT 16 ANDELAR I INTRESSEBOLAG

        Koncernen           Moderföreningen
2018 2017 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde
Nyemission

626 866
102 534

50
–

50
–

50
–

Genom förvärv av dotterbolag
Resultatandel
Utdelning

–
15 981

-141 699

626 816
–
–

–
–
–

–
–
–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 603 682 626 866 50 50

Specifikation av moderföreningens innehav i intressebolag och gemensamt styrda bolag:

Intressebolag Organisationsnummer Säte Kapitalandel, % Röstandel, % Antal andelar
2018

Bokfört värde
2017

Bokfört värde

Hyresgästernas förlag AB 556429-3313 Stockholm 50 50 2 500 50 50
Summa 50 50

 
Specifikation av koncernens innehav i intressebolag och gemensamt styrda bolag:

Intressebolag Organisationsnummer Säte Kapitalandel, % Röstandel, % Antal andelar
2018

Bokfört värde
2017

Bokfört värde

Hyresgästernas förlag AB 556429-3313 Stockholm 50 50 2 500 50 50
HSB Bostad AB 556520-6165 Stockholm 41 35 229 665 579 509 603 093
HSB Produktion i Kvarnby HB 969777-4405 Göteborg 45 45 1 24 108 23 708
Södra Källtorps Fastighetsutveckling AB 559043-6316 Göteborg 15 15 150 15 15
Summa 603 682 626 866

Den 31 december 2017 förvärvades 97,07% av HSB ProjektPartner AB av 
moderföreningen och under 2018 förvärvades återstående minoritetsandel 
om 2,93%. Förvärv skedde via apportemission till förvärvade nettotillgångars 
värde per 2017-12-31 om belopp 55 256 tkr. Det innebär att förvärvade 
 nettotillgångar efter 31 augusti 2018 uppgår till 1 883 304 tkr. Under året  
har även nyemission och aktieägartillskott skett i HSB Finansstöd AB.

Under året har nyemission och utdelning skett i  
HSB Bostad AB.
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NOTER

Forts. not 16

Övriga Joint ventures
Bolag Org.nr Säte Kapitalandel, % Röstandel, % Antal andelar

Ansgar Utveckling i Västerås AB 556946-8522 Stockholm 50 50 500
Berga i Linköping Exploatering AB 556712-8540 Linköping 50 50 500
Bergåsliden i Umeå AB 556889-1542 Stockholm 50 50 250
Brotorpet Exploatering AB 556746-2816 Stockholm 50 50 500
Bäckenprojekt Utveckling AB 556929-8580 Uppsala 50 50 250
Dragarblick Utveckling AB 556823-7514 Stockholm 50 50 250
Finnboda Industrilokaler HB 916625-2610 Stockholm 50 50 1
Gideonsberg Utveckling AB 556966-2777 Västerås 50 50 500
Grässtäppen Holding AB 556982-1282 Mölndal 50 50 500
Guntor Utveckling AB 556689-9455 Stockholm 50 50 500
Guldus Holding AB 559044-2413 Mölndal 50 50 500
Hagapaddan Utveckling AB 556764-2953 Karlstad 50 50 500
Hastor Utveckling AB 556787-6221 Stockholm 50 50 50
HB Kålleredsfastigheter 916443-7536 Göteborg 50 50 1
HSB Betladan Exploatering HB 969717-2584 Malmö 50 50 1
HSB Levande Lab ek för 769627-8030 Stockholm 50 50 50
HSB Mark i Amundön 1 AB 556977-7765 Göteborg 50 50 250
HSB Mark i Amundön 2 AB 556986-6584 Göteborg 50 50 250
HSB Mark i Majorna AB 556894-8458 Göteborg 50 50 25
HSB Mark i Örgryte Torp AB 556985-6254 Göteborg 50 50 250
HSB Markproduktion i Göteborg AB 556866-1903 Göteborg 50 50 250
HSB Nya Kvillebäcken Mark AB 556683-3587 Stockholm 50 50 500
HSB Produktion i Dalarna HB 969776-0693 Borlänge 50 50 1
HSB Produktion i Göteborg HB 969740-2940 Göteborg 50 50 1
HSB Produktion i Mälardalen HB 969710-9578 Västerås 50 50 1
HSB Produktion i Mölndal HB 969740-4326 Mölndal 50 50 1
HSB Produktion i Nordvästra Götaland HB 969740-8350 Skara 50 50 1
HSB Produktion i Norr HB 969769-6442 Luleå 50 50 1
HSB Produktion i Norra Bohuslän HB 969748-4492 Stockholm 50 50 1
HSB Produktion i Skåne HB 969747-9401 Stockholm 50 50 1
HSB Produktion i Sydost HB 559739-6969 Stockholm 50 50 1
HSB Produktion i Södermanland HB 969773-8392 Nyköping 50 50 1
HSB Produktion i Södertälje HB 969771-2736 Södertälje 50 50 1
HSB Produktion i Södra Norrland HB 969752-3786 Sundsvall 50 50 1
HSB Produktion i Uppsala HB 969770-5938 Uppsala 50 50 1
HSB Produktion i Värmland HB 969748-9103 Stockholm 50 50 1
HSB Produktion i Östergötland HB 969736-6319 Linköping 50 50 1
HSB Produktion i Östra HB 969774-5587 Norrköping 50 50 1
HSB Projekt Holding i Malmö AB 556788-3268 Malmö 50 50 50
HSB Projekt i Malmö nr 1 AB 556788-3276 Stockholm 50 50 500
HSB Projekt i Malmö nr 2 AB 556788-3284 Stockholm 50 50 500
Hyaderna Holding AB 559003-8138 Stockholm 50 50 500
Iggeby Holding AB 559105-9869 Stockholm 50 50 250
Klostret 3 Holding AB 556852-5173 Stockholm 50 50 250
Klostret 4 Holding AB 556852-5181 Stockholm 50 50 250
Koksbacken Holding AB 559034-8768 Mölndal 50 50 500
Kungsgärdet Holding AB 556984-3724 Västerås 50 50 500
Lena-Årby Holding AB 559103-4094 Stockholm 50 50 250
Ljurafältet Holding AB 556987-3788 Norrköping 50 50 500
Mark i Dalarna Holding AB 559001-4659 Stockholm 50 50 250
Mark i Norrköping Holding AB 559093-7008 Stockholm 50 50 250
Nordvästra Zebran Holding AB 556968-9317 Trollhättan 50 50 500
Parken i Linköping Utveckling AB 556778-7717 Stockholm 50 50 50
Projekt Motala mark AB 559151-2008 Linköping 50 50 250
Projekt och exploatering i Linköping AB 559136-6918 Linköping 50 50 250
Rynninge Utveckling AB 556906-7571 Stockholm 50 50 250
Sandbäck Holding AB 559085-6497 Stockholm 50 50 25 000
Skeppet Holding AB 556985-7609 Uppsala 50 50 500
Skeppsvarvet Holding AB 559158-4528 Norrköping 50 50 250
Skogstrakten Holding AB 556984-4060 Södertälje 50 50 500
Solriket Holding AB 556980-8453 Sundsvall 50 50 500
Strandängen i Mjölby Utv. AB 559079-3930 Linköping 50 50 250
Södra Norrland Holding AB 559025-2036 Gävle 50 50 500
Tierp Holding AB 559103-4102 Uppsala 50 50 250
Torgun Utveckling AB 556789-3135 Uppsala 50 50 500
Trosalundsberget Holding AB 559000-6622 Nyköping 50 50 500
Trumptorp Holding AB 559120-3970 Nyköping 50 50 250
Växta Utveckling AB 556950-2841 Växjö 50 50 500
Åbruset Utveckling AB 556831-0295 Lund 50 50 250
Åby Stallbacke Utveckling AB 556947-9107 Mölndal 50 50 500
Åsikten Utveckling AB 556908-8817 Uppsala 50 50 250

Joint venture är bolag som inte utgör 
dotterbolag och som bedriver projekt i 
konsortieliknande former, det vill säga 
med gemensamt ägande och kontroll 
samt i tiden avgränsad verksamhet. 
Dessa konsolideras enligt klyvnings-
metoden.
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NOT 17 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

  
       Koncernen

   
       Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 54 567 52 724 52 724 52 724
Anskaffning genom förvärv av
  dotterbolag – 30 675 – –
Nedskrivning genom förvärv av
  dotterbolag – -28 832 – –
Utgående redovisat värde 54 567 54 567 52 724 52 724

Specifikation av moderföreningens och koncernens innehav av värdepapper:

Moderföreningen
Antal aktier
och andelar

 2018
Bokfört värde

  2017
Bokfört värde

HSB-föreningar 952 716 52 638 52 638
Övriga aktier/andelar 1 786 86 86
Summa 52 724 52 724

Koncernen
Antal aktier
och andelar

 2018
Bokfört värde

2017
Bokfört värde

Andelar i bostadsrättsföreningar

HSB-föreningar 952 716 52 638 52 638
HSB Brf Medicinträdgården i 
Stockholm 869 869
Övriga aktier / andelar 1 786 86 86

Aktier
AB Svensk Byggtjänst, A-aktier 450 9 9
AB Svensk Byggtjänst, B-aktier 500 10 10
Nya Hovås Moder AB 100 955 955
Summa 54 567 54 567

NOT 18 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

      
        Koncernen

2018 2017

Kapitalförsäkring
Direktpension

336
215

197
–

Summa  551 197

NOT 19 VARULAGER

        Koncernen
Exploateringsfastigheter 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 994 818 0
Årets anskaffningar 232 470 –
Genom förvärv av dotterbolag – 994 818
Årets försäljningar/utrangeringar -88 834 –
Omklassificering -46 199 –
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 1 092 255 994 818

Ingående ackumulerade inkuransavdrag -3 012 0
Årets anskaffningar -40 –

Genom förvärv av dotterbolag – -3 012
Årets försäljningar/utrangeringar 507 –
Summa ackumulerade inkuransavdrag -2 545 -3 012

Ingående ackumulerade nedskrivningar -37 324 0
Genom förvärv av dotterbolag – -37 324
Årets försäljningar/utrangeringar 19 871 –
Summa ackumulerade nedskrivningar -17 453 -37 324

Utgående redovisat värde 1 072 257 954 482

        Koncernen
Andelar i bostadsrättsföreningar 2018 2017

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 7 852 0
Årets anskaffningar 45 820 –
Genom förvärv av dotterbolag – 7 852
Årets försäljningar/utrangeringar -10 120 –
Summa ackumulerade anskaffningsvärden 43 552 7 852

Utgående redovisat värde 43 552 7 852

NOT 20 UPPARBETAD EJ FAKTURERAD INTÄKT

        Koncernen
2018 2017

Upparbetade intäkter 1 235 527 1 798 920
Fakturerat belopp -1 031 279 -1 625 746
Summa 204 248 173 174

NOT 21 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

  
       Koncernen        Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

Förutbetalda hyreskostnader 2 330 249 612 –
Förutbetalda projektkostnader 6 439 7 373 – –
Förutbetalda licenskostnader 6 546 2 184 – –
Övriga förutbetalda kostnader 6 475 5 389 1 456 796
Upplupna projektintäkter 4 940 10 692 – –
Upplupna ränteintäkter 852 2 173 – –
Upplupna marknadsföringsintäkter 4 037 5 572 – –
Övriga upplupna intäkter 5 113 7 210 220 457

Summa 36 732 40 842 2 288 1 253
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NOT 22 UPPSKJUTEN SKATT

  
        Koncernen

   
       Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

Successiv vinstavräkning -27 432 -50 560 – –
Avsättningar 7 354 7 854 – –
Outnyttjade underskottsavdrag 16 256 9 649 7 577 –

Summa 3 822 33 057 7 577 0

Uppskjuten skatt beräknas enligt lagstadgade skattesatser som har beslutats
eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda upp-
skjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

NOT 23 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

  
        Koncernen

   
       Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

Åtagande enligt entreprenadkontrakt 70 925 67 312 – –
Tilläggsköpeskillingar 202 161 – – –
Sparbonus 7 673 7 726 – –
Konst till stipendiefond 500 500 500 500
Kapitalförsäkring 271 159 – –
Övrigt 71 564 71 350 – –

Summa 353 094 147 047 500 500

Avsättning för åtagande enligt entreprenadkontrakt avser dels avsättning för 
garantiåtagande efter färdigställd entreprenad samt dels avsättning  
för ingångna exploateringsavtal. 

Övrig avsättning avser dels bedömda kostnader för återställande av mark 
för att det ska vara möjligt att bebygga marken med bostäder och dels av-
sättning för kontraktsmässigt åtagande i samband med avyttring av bolag.

NOT 24 SKULDER TILL KREDITINSTITUT

   
        Koncernen

   
       Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

2018 – 190 490 – 50 000
2019 243 558 52 500 50 000 –
2022- 40 000 40 000 – –

Summa  283 558 282 990 50 000 50 000

Som långfristig skuld avses även lån som finansieras långfristigt och som 
stöds av överenskommelse om refinansiering.

NOT 25 CHECKRÄKNINGSKREDIT

  
        Koncernen

  
       Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

Beviljad kreditlimit 495 000 495 000 10 000 10 000
Outnyttjad del -491 767 -492 060 -10 000 -10 000

Utnyttjat kreditbelopp 3 233 2 940 0 0

NOT 26 FAKTURERAD EJ UPPARBETAD INTÄKT

  
       Koncernen
2018 2017

Fakturerat belopp 1 031 279 1 625 746
Upparbetad intäkt -957 094 -1 480 791
Summa 74 185 144 955

NOT 27 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

  
        Koncernen

   
          Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

Förutbetalda intäkter för
  ej implementerade IT-system 43 280 38 673 – –
Förutbetalda hyresintäkter 1 932 1 023 – –
Övriga förutbetalda intäkter 2 046 479 1 071 479
Personalrelaterade kostnader 18 615 20 257 6 079 7 640
Upplupna räntor 411 832 – –
Upplupna 
   entreprenadkostnader 64 401 82 123 – –
Övriga upplupna kostnader 30 277 42 361 3 669 6 184

Summa 160 962 185 748 10 819 14 303

NOT 28 STÄLLDA SÄKERHETER

Ställda säkerheter avser
  

        Koncernen
  

          Moderföreningen
reversskulder: 2018 2017 2018 2017

Aktier 158 140 158 140 – –
Fastighetsinteckningar 128 500 138 500 – –

Summa 286 640 296 640 0 0

NOT 29 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

  
        Koncernen

   
          Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

Borgen avseende 
  garantiavgifter 2 744 052 208 108 2 744 052 208 108
Borgensförbindelse Fastigo 1 613 2 053 494 518
Regressansvar handelsbolag 594 142 669 450 – –
Övriga borgensförbindelser 4 467 941 6 128 518 – –

Summa 7 807 748 7 008 129 2 744 546 208 626

HSB Riksförbund garanterar en viss angiven säkerhet som varje HSB-förening 
ställer för sina nyproduktioner för de fall HSB-föreningen inte kan infria sina 
förpliktelser enligt upprättad garantiförbindelse mellan HSB-föreningen och 
bostadsrättsföreningen. Garantiförbindelsen innefattar en skyldighet för HSB-
föreningen att till tecknare av bostäder i projektet, återbetala det förskott eller 
hela insats och upplåtelseavgiften som inbetalats enligt bestämmelserna i 4 och 
5 kapitlet i bostadsrättslagen. Från oktober 2017 ändrade HSB Riksförbund sin 
rutin i enlighet med Boverkets allmänna råd och började därmed garantera totala 
insats- och upplåtelseavgiften i nyproduktion. HSB-föreningens säkerhet täcker 
det sammanlagda beloppet av erhållna förskott eller insats- och upplåtelseavgifter 
i respektive bostadsrättsförening. Garantiförbindelserna beräknas och bedöms 
individuellt för varje enskilt projekt. Historiskt har aldrig någon garanti åberopats 
mot HSB Riksförbund.

För att underlätta försäljningen av bostadsrätter har en återköpsgaranti till 
köparna utfärdats i några av koncernens projekt. Återköpsgarantin innebär att 
koncernen under vissa förutsättningar förbinder sig att återköpa bostadsrätten. 
Omfattningen av eventuella återköp är svår att uppskatta liksom om ett återköp 
och en vidareförsäljning på marknaden kan leda till förluster. Återköpsgarantin har 
inte tagits med belopp smässigt under linjen eller på annat sätt.

I samband med finansiering av nyproduktion genom byggnadskreditiv lämnas 
borgen av typen solidarisk borgen, proprieborgen eller begränsad borgen. Den 
HSB-förening som samarbete sker med lämnar också borgen. För lämnade bor-
gensåtagande som är solidariska eller proprieborgen redovisas 100 procent av 
åtagandet som ansvarsförbindelse även om de delas med en annan borgensman. 
Vid begränsad borgen redovisas endast det belopp som motsvarar åtagandet som 
ansvarsförbindelse. Sannolikheten att åtagandet realiseras betecknas som liten då 
70% av bostadsrätter i pågående produktion vid årsskiftet var sålda.

NOTER
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NOT 30 JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

  
       Koncernen

  
        Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

Avskrivningar 44 139 9 349 – –
Realisationsresultat och 
  nedskrivningar 6 194 2 618 – –
Andel i intressebolags resultat -15 981 – – –
Övriga justeringar 3 887 -23 – –

Summa 38 239 11 944 0 0

NOT 31 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderföreningen:

Balanserat resultat  25 266 559 kr
Årets resultat 25 184 313 kr

Summa kronor 50 450 872 kr

Till föreningsstämmans förfogande står 
följande vinstmedel i moderföreningen:

Balanseras i ny räkning 50 450 872 kr

Summa kronor 50 450 872 kr

NOT 32 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga händelser som leder till justeringar eller betydande händelser som inte leder 
till justeringar har inträffat mellan balansdagen och datumet för utfärdande.

NOTER
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STYRELSENS UNDERSKRIFTER
Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämn-
dens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens ställning 
och resultat samt att koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av 
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
som de företag som ingår i koncernen står inför. 

Stockholm den 23 april 2019

STYRELSENS UNDERSKRIFTER

Anders Lago 
Förbundsordförande

Pernilla Bonde 
Verkställande direktör

Jane Svensk
Arbetstagarrepresentant

Lars Göran Andersson Christer Berglund Michael Carlsson

Catherina Fored Jenny Hjalmarson Eva Karlsson

Sebastian Lindroth Leif Ringqvist Lena Rönnberg

Joakim Sander Roger Sjögren Anders Svensson

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avgivits den 24 april 2019.

PricewaterhouseCoopers AB

Gösta Boo 
Förtroendevald revisor

Lars-Olof Lindell
Förtroendevald revisor

Lena Philipson
Förtroendevald revisor

Helena Ehrenborg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i HSB Riksförbund ekonomisk förening, org.nr 769606-4760.

REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN 
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för HSB Riksförbund ekonomisk förening för år 
2018. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 66-92 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med års  redovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av fören-
ingens och koncernens finan  siella ställning per den 31 decem-
ber 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för 
året enligt års  redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resul-
taträkningen och balansräkningen för föreningen och koncer-
nen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnit-
ten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroende-
valda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revi-
sorssed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och 
 koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informationen består 
av sida 1-65 samt sida 96-103 i detta dokument (men inne-
fattar inte årsredovisningen och koncernredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncern-
redovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget 
uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är ofören-
lig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid den-
na genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt ver-
kar inne  hålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse  ende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen och koncernredovis  ningen upprättas 
och att den 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 årsredo  visning och koncernredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.

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

Den auktoriserade revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Stan  dards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisning-
en och koncernredovisningen som helhet inte innehåller någ-
ra väsentliga felaktig  heter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp  täcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak  tigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller fel 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 vi profes  sio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Dessutom:
•  Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktighe-

ter i årsredovisningen och koncernredovis  ningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenli-
ga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent  lig-
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heter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i masko-
pi, förfalskning, avsiktliga uteläm  nanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar vi oss  en förståelse av den del av föreningens inter-
na kontroll som har betydelse för vår revision för att utfor-
ma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektivite-
ten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinci  per som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovis  ningen och tillhörande upp-
lysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen  och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämta-
de revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel om föreningens för-
måga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions  
berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i års-
redovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräck-
liga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbe-
vis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi 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 vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalan-
de avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styr-
ning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi mås-
te också informera om betydelsefulla iakttagelser under revi-
sionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och där-
med enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att upp-
nå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo  visningen 
och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och om årsredovis  ningen och koncernredo-
visningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och 
ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA 
FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern  redovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkstäl-
lande direktörens förvaltning för HSB Riksförbund ekonomisk 
förening för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträf-
fande föreningens vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-
möter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räken-
skapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdel-
ning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdel-
ningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställ  ning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvalt-
ningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma fören ingens ekonomiska situa-
tion och att tillse att föreningens organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekono-
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggan-
de sätt.
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Den verkställande direktören ska sköta den löpande för-
valtningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för 
att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbe-
vis 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 för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot för-
eningen, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummel-
ser som kan föranleda ersättnings  skyldighet mot föreningen, 
eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller 
förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revi-
sionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedöm-
ning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för fören-
ingens situation.

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalan-
de om styrelsens förslag till dispositioner beträffande förening-
ens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.

Stockholm den 24 april 2019 

PricewaterhouseCoopers AB

Helena Ehrenborg
Auktoriserad revisor

Stockholm den 24 april 2019

Gösta Boo                                Lena Philipson
Förtroendevald revisor     Förtroendevald revisor

Lars- Olof Lindell
Förtroendevald revisor
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

Genom kombinationen av medlemsverksamhet, förvaltnings-
tjänster och nyproduktion hänger hela vår verksamhet ihop 
och det gör att vi har goda förutsättningar att möta medlem-
marnas behov. HSB är en federation där verksamheten vilar på 
gemensam grund. För att underlätta samverkan och utnyttja 
den styrka det ger att verka under samma varumärke, finns tre 
gemensamma styrdokument. 

Styrdokumenten utgör det kitt som håller samman orga-
nisationen under det gemensamma varumärket. De kan ses 
som ett kontrakt, där vi inom HSB gett varandra löftet om att 
arbeta tillsammans och enhetligt för ökad och tydliggjord med-
lemsnytta.

HSBs kompass – Vägen mot det goda boendet 
Vision, uppdrag och strategier med övergripande nyckeltal 
som underlättar för HSB-föreningarna att samverka och lära av 
varandras goda exempel.

HSBs kod för föreningsstyrning 
Syftet med HSBs kod för föreningsstyrning är att den ska utgö-
ra ett internt verktyg för att säkerställa en öppen och genom-
lyst organisation där varje medlem som så önskar ska ha insyn 
i verksamheten och möjlighet att påverka. 

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

HSB Riksförbund tillämpar de av HSB-stämman gemen-
samt antagna styrdokumenten. 

HSBs KOD FÖR FÖRENINGSSTYRNING
Koden är utformad särskilt för HSB och utgår från Svensk kod 
för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs kärn-
värderingar. Koden trädde första gången i kraft den 1 januari 
2008. I samband med HSB-stämman 2015 antogs en uppda-
terad kod som gäller från och med 1 januari 2016. 

Syftet med Koden är att den ska utgöra ett internt verk-
tyg för att säkerställa en öppen och genomlyst organistion 
där varje medlem som så önskar ska ha insyn i verksam heten 
och möjlighet att påverka. Koden ska också bidra till att HSB 

för medlemmarna drivs hållbart och ansvarsfullt samt styrs 
på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt. Koden 
kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en 
norm för god föreningsstyrning med hög ambitionsnivå. HSBs 
medlemmar ska kunna känna en trygghet i att organisationen 
styrs demokratiskt och att verksamheten är stabil, hållbar och 
trygg. Koden ska tillämpas enligt principen ”följ eller förklara”. 
Det innebär att Koden kan frångås på enskilda punkter förut-
satt att föreningen för varje avvikelse redovisar hur man gjort 
istället och motiverar varför. För en enskild förening kan alter-
nativa lösningar än de Koden anger innebära bättre förenings-
styrning så länge de kan motiveras med ökad medlemsnytta 
och medlemsinsyn.

Varje förening ska årligen rapportera sin efterlevnad av 
Koden vid respektive föreningsstämma och i den förenings-
styrningsrapport som utgör en del av föreningens årsredovis-
ning. Föreningsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur 
föreningen har tillämpat Koden under räkenskapsåret. HSB 
Riksförbund redovisar och motiverar eventuella avvikelser sist 
i denna rapport.

Föreningsstyrningsrapporten har inte granskats av fören-
ingens revisor och utgör inte en formell del av den finansiella 
rapporteringen.

1. ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2018    
Föreningsstämman är HSB Riksförbunds högsta beslutan-
de organ. Föreningsstämman utövas som HSB-stämma varje 
ojämnt år och som årsmöte varje jämnt år.

Avsikten är att HSB-gemensamma frågor i första hand ska 
behandlas på HSB-stämman och att årsmötet ska behand-
la HSB Riksförbunds förvaltningsfrågor. Föreningsstämmans 
befogenheter utövas helt av fullmäktige.

HSB-stämman/årsmötets befogenhet utövas genom 140 
röster som fördelas på ägarna enligt uddatalsmetoden samt 
en var för de 28 HSB-föreningarna. Det innebär att det fanns 
168 röster att fördela 2018. För årsmötet 2019 finns 166 rös-
ter att fördela då  HSB Arlanda fusionerats med HSB Norra 
StorStockholm och HSB Dalarna med HSB Mälardalen nuva-
rande HSB MälarDalarna. Information kring HSB-stämman/års-
mötet publiceras på intranätet och www.hsb.se.

Föreningsstyrningsrapport

HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar och vårt uppdrag 
är att tillsammans med dem skapa det goda boendet. Som kooperativ organisation har HSB hela 
tiden fokus på medlemsnytta och medlemsinflytande. 



98  HSB RIKSFÖRBUND · ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2018

2. VALBEREDNING
Riksförbundets valberedning väljs på HSB-stämman 
och har en mandattid om två år.

Valberedningen har följande sammansättning:
Ordförande Claes Caroli, HSB Malmö
Johan Thidell, HSB Norra Stor-Stockholm
Britt-Marie Södarv, HSB Dalarna
Lena Dahlström, HSB Stockholm
Monica Widnemark, HSB Sydost
Lena Carlberg, HSB Göteborg
Tomas Wetterberg, HSB Östergötland
Tina Mansson Söderlund, HSB Södra Norrland

För utförlig presentation av valberedning se HSB Riksförbunds 
webbplats, www.hsb.se.

Valberedningen ska arbeta enligt den instruktion som fast-
ställdes på årsmötet den 15 maj 2018 och:
•  Lämna förslag på ledamöter i styrelsen och förslag på 

styrelse ordförande.
•  Lämna förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordföran-

de och övriga ledamöter samt efter vilka grunder ytterligare 
ersättningar ska utgå.

•  Lämna förslag till val och arvodering av revisorer.
•  Lämna förslag till ordförande för ordinarie föreningsstämma.
•  Förbereda val av kommande valberedning genom att begära  

in upplysningar samt upplysa HSB-stämman/ årsmötet om 
vilka nomineringar som inkommit samt vilka av valberedning-
ens ledamöter som avböjt omval.

Valberedningens grunder för nominering är:
• Kompetens 
• Medlemsandel samt ägarandel 
• Jämvikt mellan antal män och kvinnor 
• Rekrytering ska ske med majoritet av förtroendevalda 
• Mångfald 

Valberedningen ska dessutom ta hänsyn till förnyelse och geo-
grafisk spridning och till föreningarnas storlek.

Valberedningens arbetssätt
Valberedningen har gått igenom uppdraget, inhämtat kunskap 
om respektive verksamhet och dess framtida utmaningar samt 
arbetat med en kompetensmatris för att säkerställa önskvärd 
kompetens i styrelserna. Vidare har man träffat varje ledamot i 
styrelsen var för sig och deltagit vid ägarträffar. Valberedning-
en har tagit del av styrelseutvärderingen.

3. STYRELSE
Styrelsen består utöver ordföranden av 12 föreningsstäm-
movalda styrelseledamöter samt en arbetstagar representant.

Se utförlig presentation av styrelsen på sidan 102-103.
Styrelsen bröt tidigare års personunion med HSB Projekt-

Partner ABs styrelse i och med förvärvet av aktiemajoriten i 
bolaget.

HSB Riksförbunds vd är ordförande i samtliga tre dotter-
bolag HSB ProjektPartner AB, HSB Affärsstöd AB och HSB 
Finansstöd AB.

Förbundsordföranden är inte verksam i föreningsledningen.
Samtliga föreningsstämmovalda styrelseledamöter är obero-
ende. Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i arbetsordning-
en. Styrelsens arbetsordning genomgår en årlig översyn och 
reglerar antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som 
ska behandlas, arbetsfördelning inom styrelsen inklusive för-
bundsordförandens och vd:s uppgifter. Styrelsen har under 
2018 hållit tio styrelsemöten vilket följer det antal som anges 
i arbetsordningen varav tre per capsulam och ett konstitue-
rande. 

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens och styrelseledamöternas arbete utvärderades 
i samband med december 2018 mötet. Utvärdering görs 
 årligen genom en digital enkät med efterföljande diskussion i 
samband med styrelsemötet. I utvärderingen identifieras bland 
annat utbildningsbehov av enskilda styrelseledamöter och styr-
elsens arbete som helhet.

Föreningsstyrningsrapport

NÄRVARO STYRELSEMÖTEN 2018
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Ordinarie       
Anders Lago, ordförande • • • • • • •
Anders Svensson • • • • • • •
Lars Göran Andersson • • • • • • •
Sebastian Lindroth • – • • – • •
Joakim Sander • • • • – • –
Helena Markgren* • • • et et et et

Maria Engholm* – • • et et et et

Eva Karlsson • • • • • • •
Roger Sjögren • • • • • • •
Lena Rönnberg • • • • • • •
Michael Carlsson • • • • • • •
Christer Berglund • • • • • – •
Jenny Hjalmarson • • • • • • •
Jane Svensk • • • • • • •
Leif Ringqvist** et et • • • • •
Catherina Fored** et et • • • • •
Revisorer       
Gösta Boo – • – – – – •
Lars-Olof Lindell – • – – – – •
Lena Philipson – – – – – – •
Helena Ehrenborg. PwC – • – – – – •
* Avgick vid årsmötet

** Invaldes vid årsmötet

et = Ej tillgänglig (ej invalda vid mötestillfället).
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Finansiell rapportering
Uppföljning
Den finansiella rapporteringen och uppföljningen till styrelsen 
består av:
•  Tertialrapporter och prognoser för innevarande år med till-

hörande aktivitetsavvikelser från plan med avseende på om 
dessa är utförda, senarelagda/delvis utförda eller inte utförda.

• Årsbokslut samt analyser av utfall.
• Budget för kommande år.

Vid varje styrelsemöte redovisas även likviditet och aktuella 
placeringar. 

Internrevision 
Föreningen har ingen formell internrevision skild från den övri-
ga organisationen. Styrelsens bedömning är att ytterligare en 
kontrollinstans utöver de nuvarande kontrollfunktionerna inte 
är ekonomiskt motiverad.

Intern kontroll
En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt sty-
relsearbete. Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa 
en tydlig roll- och ansvarsfördelning för en effektiv hantering av 
verksamhetens risker. HSB Riks förbunds fyraåriga verksam-
hetsplan uppdateras årligen och den senaste uppdateringen 
gjordes i december 2018.

Verksamhetsplanen utgår ifrån HSBs kompass och beskri-
ver vision, uppdrag, process för dess framtagande, värdering-
ar, mål och uppföljning. 

Under året har ett internkontrollramverk baserad på COSO 
framtagits.

Föreningsledningen rapporterar regelbundet till styrel-
sen via vd. Vd ansvarar för att nödvändiga interna kontroller 
genomförs som krävs för att hantera väsentliga risker i den 
löpande verksamheten. Här ingår riktlinjer för att berörda 
anställda ska förstå sin roll för upprätt hållandet av god intern 
kontroll.

I samband med majoritetsförvärvet av aktierna i HSB 
Projek tPartner har samtliga förenings-/bolagsstyrnings-
dokument setts över utifrån HSB Riksförbunds arbetsordning, 
 dotterbolagens ägardirektiv, arbetsordningar, vd-instruktioner, 
rapportinstruktion och mötesplaner i syfte att harmonisera och 
tydliggöra ansvar, styrning och kontroll.

4. Vd
Pernilla Bonde är HSB Riksförbunds vd. För en mer utförlig pre-
sentation av vd se sid 101. Vd leder verksamheten i enlighet 
med de instruktioner som fastställs av styrelsen. Vd ska svara 
för den löpande förvaltningen av föreningen och koncernen. Vd 
ansvarar också för att styrelsen erhåller ett så sakligt, utförligt 
och relevant beslutsunderlag som behövs för att styrelsen ska 
kunna fatta väl underbyggda beslut.

5. PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL VD
Vd:s ersättning beslutas av förbundsstyrelsen. Ersättning till 
vd utgörs av fast månadslön samt premiebestämd pensions-
avsättning. 

Vid uppsägning av anställningen gäller en ömsesidig upp-
sägningstid om 6 månader.

Om företaget säger upp vd från anställningen av annan 
anledning än sådan som utgör grund för omedelbar hävning av 
anställningsavtalet utgår efter uppsägningstiden ett avgångs-
vederlag motsvarande 12 gånger månadslönen. 

6. UTBILDNING
Varje styrelseledamot erbjuds en introduktion i HSB Riksför-
bunds verksamhet och förutsättningar. Till samtliga nyvalda 
styrelseledamöter och valberedningar i HSB-föreningar och 
bolag erbjuds även en HSB-anpassad utbildning.

7. FÖRENINGENS REVISORER 
Vid HSB-stämman 2018 valdes till revisorer i föreningen  
(på 1 år):
Gösta Boo, HSB Mälardalen (invaldes 2016)
Lena Philipson, HSB Östergötland (invaldes 2018)
Lars-Olof Lindell, HSB Uppsala (invaldes 2010)
PwC (invaldes 2014)

PwC bytte ansvarig revisor som gick i pension 2017. PwC har 
utfört visst konsultativt stöd bland annat i samband med aktie-
förvärvet av HSB ProjektPartner men bedöms vara helt obero-
ende av HSB. Övriga revisorer utför inga andra tjänster åt HSB 
Riksförbund.

För utförlig presentation av revisorer se föreningens webb-
plats, www.hsb.se.

Styrelsens kommunikation med föreningens revisorer
Styrelsen har sammanträffat med föreningens revisorer. För-
bundsordförande och vd har dessutom haft enskilda samman-
träden med revisorerna. Styrelsehandlingar skickas löpande till 
revisorerna under året.

Föreningen har avvikit från Koden på 1 punkt

2.2.11 För de personer som valberedningen föreslår för nyval/
omval till föreningsstyrelsen ska information lämnas på 
 föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen.

För nyval var det inte med mer information  än information 
om namn och förening. Valberedningen avser att komplet-
tera informationen framledes.
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BODIL MARKUSSON 
Stabs- och koncernekonomichef.
Född 1966
I HSB sedan 2015
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
Finans- och ekonomichef inom fastighet, 
hotell och energibolag.

Övriga uppdrag: Fullmäktigeledamot i 
Länsförsäkringar Stockholm.

HENRIK ZÄTHER
Vd HSB ProjektPartner
Född 1965
I HSB sedan 2000
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Ekonomichef inom Landsting, 
 tillverkningsindustrin och HSB samt  
Vd HSB Göta.
Övriga uppdrag: HSB Bostad, ledamot  
lokal bankstyrelse SHB Jönköping.

JESPER JOSBRANT
Vd HSB Affärsstöd
Född 1970
I HSB sedan 2003 
Huvudsaklig utbildning: Systemvetare.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Vd, 
produktchef, teknisk chef, projektledare, 
affärs- och systemutveckling.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot HÖ 
Allbygg AB, Hemmagastronomi AB, styrel-
seordförande Coop Norrbotten ek för. 

KONCERNLEDNING
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SOFIE KJELLIN
Vd HSB Finansstöd AB
Född 1972
I HSB sedan 2002 
Huvudsaklig utbildning: 
Universitetsstudier i juridik och före-
tagsekonomi, Stockholms universitet.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Chefsjurist, HSB Riksförbund.

LAURENCE HOWARD 
Koncern HR-chef
Född 1964
I HSB sedan 2018
Huvudsaklig utbildning:  
Fil. mag. företagsekonomi.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
HR-/Personalchef inom bygg-,  
anläggning- och installationsbranschen.

PERNILLA BONDE
Vd HSB Riksförbund
Född 1972
I HSB sedan 2003 
Huvudsaklig utbildning: Fil mag. företagsekonomi.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Forskning inom 
destinationsutveckling ETOUR turistforsknings-
institut, Marknadschef Jocks och utvecklingschef 
HSB Riksförbund.
Övriga uppdrag: Cooperatives Europe,  
HSB Finansstöd AB, HSB Tjänste utveckling AB, 
HSB Affärsstöd AB, HSB ProjektPartner AB, 
Svensk Kooperation och Fastigo.
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FÖRBUNDSSTYRELSE

Sebastian
Lindroth

Joakim
Sander

Leif  
Ringqvist

Catherina  
Fored

Roger 
Sjögren

Anders
Lago

Eva
Karlsson

EVA KARLSSON
Född 1966
Invald i styrelsen 2011
Ordförande i HSB Mölndal, Försäljningschef Syd, 
Svensk Fastighetsförmedling AB.
Huvudsaklig utbildning: Utbildningar inom företags-
ekonomi, ledarskap och projektledning.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef inom 
 dagligvaruhandel samt inom tjänstesektorn.

JOAKIM SANDER
Född 1960
Invald i styrelsen 2015
Ordförande HSB Landskrona,  
enhetschef Försäkringskassan.
Huvudsaklig utbildning: Högskoleutbildad inom 
 statsvetenskap och historia, olika ledarskaps-
utbildningar och projektledning.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ombudsman, olika 
chefs- och ledarskapsroller inom Försäkringskassan.
Övriga uppdrag: HSB-ledamot.

SEBASTIAN LINDROTH
Född 1983
Invald i styrelsen 2013
Ordförande HSB Sydost, jurist.
Huvudsaklig utbildning: Juristexamen, Lunds 
Universitet, Kandidatexamen i företagsekonomi, 
Linnéuniversitetet.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chefsroll inom 
detaljhandeln.

ROGER SJÖGREN
Född 1967
Invald i styrelsen 2017
Vd HSB Östra
Huvudsaklig utbildning: Kandidatexamen i företags-
ekonomi, Linköpings universitet.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Ekonomichef HSB 
Östra, ekonomichef/vice vd Finspångs Stadsnät 
Finet AB, ekonomiansvarig Vallonbygden AB.
Övriga uppdrag: Finspångs Nyföretagarcentrum, 
Hyres- och arrendenämnden i Linköping,  
HSB Hyresfastigheter i Östra Östergötland,  
HSB Boservice i Östra Östergötland.

CATHERINA FORED
Född 1964
Invald i styrelsen 2018
Vd HSB Norra Stor-Stockholm
Huvudsaklig utbildning: Chalmers Tekniska 
Högskola, Arkitektur.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet:  
Chefsroller inom bygg och fastighetssektorn, stads-
byggnads- och exploateringschef i Sundbybergs 
kommun, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.
Övriga uppdrag: HSB Bostad, Stiftelsen HSBs 
Garantifond, Fagerhult, Brunnberg & Forshed, 
Reomti.

LEIF RINGQVIST
Född 1957
Invald i styrelsen 2018
Ordförande HSB Mälardalen
Huvudsaklig utbildning: Ekonomi, marknadsföring 
och försäljning.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Försäljning, mark-
nadsföring och avtalsfrågor.

ANDERS LAGO
Född 1956
Invald i styrelsen 2011
Förbundsordförande HSB Riksförbund
Huvudsaklig utbildning: Universitetsstudier i 
 statsvetenskap, nationalekonomi och statistik.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Kommunstyrelseordförande i Södertälje kommun, 
Styrelsordförande i Telge AB.
Övriga uppdrag: Ledamot Folksam Sak, We effect,
och Berättarministeriet, vice styrelseordförande  
för FUB.

ORDINARIE LEDAMÖTER

Nomineringsgrunder för HSB Riksförbunds styrelse är kompetens, jämvikt mellan antal män och kvinnor, majoritet av förtroendevalda samt föryngring och mångfald. 
Dessutom tas hänsyn till geografisk spridning och till stora och små HSB- föreningar.
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Jenny 
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Svensk

LARS GÖRAN ANDERSSON
Född 1960
Invald i styrelsen 2007
Vd HSB Göteborg
Huvudsaklig utbildning: Högskoleutbildad inom 
 kommunikation. Ledarskapsutbildningar.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chefsroller  
inom HSB.
Övriga uppdrag: Stiftelsen HSB Garantifond, 
HSB Affärsstöd AB, Johanneberg Science Park, 
Coompanion Göteborg.

MICHAEL CARLSSON
Född 1963
Invald i styrelsen 2009
Vd HSB Malmö
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieingenjör, 
 ledarskapsutbildningar.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chef inom 
 försäljning, marknad och fastigheter.
Övriga uppdrag: Stiftelsen HSB Garantifond,  
HSB Projekt i Malmö, HSB Brf Skogsmården, 
Coompanion Skåne, Centrum för Fastighets-
företagande, ledamot i HSB Finansstöd,  
vice ordförande i Fastigo, styrelseledamot i 
Fastighetsägarna Syd.

ANDERS SVENSSON
Född 1962
Invald i styrelsen 2012
Vd HSB Stockholm
Huvudsaklig utbildning: Utbildningar inom ledarskap, 
företagsekonomi och förvaltning. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Chefsroller  
inom HSB.
Övriga uppdrag: Stiftelsen HSBs Garantifond,  
HSB Bostad samt HSB-Ledamot.

LENA RÖNNBERG
Född 1953
Invald i styrelsen 2011
Ordförande HSB Uppsala. Uppsala universitet, 
 företagsekonomiska  institutionen, handelsrätt.
Huvudsaklig utbildning: Jur.kand. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Universitetsadjunkt samt ledaruppdrag inom 
 universitet och landstinget.
Övriga uppdrag: Ordförande i Gamla Uppsala Buss AB.

JANE SVENSK
Född 1960
Invald i styrelsen 2011
Kategoriansvarig inköpare, Inköp och marknads- 
avdelningen, HSB Affärsstöd. Personalrepresentant 
Unionen.
Huvudsaklig utbildning: IHM Business school samt 
företagsekonomi, ledarskap och projektledning.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Inköpsansvarig  
på ett antal olika företag sedan 1987.
Övriga uppdrag: HSB-Ledamot Brf Båtsmannen 
Större 3, Styrelseledamot Huvudstadens GK. 
 HSB-ledamot i Brf Delfinen.

JENNY HJALMARSON
Född 1974
Invald i styrelsen 2012
Ordförande HSB Stockholm, Vd Gösta Westerberg 
Möbler AB, Inredningssamordnare Södermalms SDF.
Huvudsaklig utbildning: Tekn. doktor. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: 
Kvalitetssamordnare, Projektledare inom bygg, 
 innovationsprojekt med mera.
Övriga uppdrag: HSB-Ledamot.

CHRISTER BERGLUND
Född 1962
Invald i styrelsen 2015
Vd i HSB Södra Norrland
Huvudsaklig utbildning: Samhällskunskap och 
 ledarskap.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Kriminalvårdare, 
ombudsman, förvaltare, informations- och 
 utbildningssekreterare, kommunalråd.
Övriga uppdrag: Ordförande Stiftelsen HSBs 
Garantifond, Ordförande Mellannorrlands Hospice, 
styrelseordförande i HSB Gemensam IT ekonomisk 
förening.
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Form och produktion: Jaform. 
Foto: Magnus Glans, Karl Nordlund, Bingo Rimér, Emma Svensson m fl.
Tryck: BrandFactory, 2019. 
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HSB Riksförbund 
Box 8310 | 104 20 Stockholm 

hsb.se 

HSB är Sveriges största bostadskooperation, en medlemsägd, 
 kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande 
och förvaltning.

HSB Riksförbund är moderbolag med tre dotterbolag: HSB Affärsstöd, 
HSB Finansstöd och HSB ProjektPartner. Tillsammans skapar vi värde för 
HSB-föreningarna och medlemmarna. Bland annat genom att stärka HSBs 
roll i samhället, vår idé och varumärket. Vi utvecklar nyproduktionen av 
bostäder, framtidens boende i HSB Living Lab, digitala lösningar, säkra 
betaltjänster och ansvarar för Sveriges största bosparande. 


