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2 ÅRSKRÖNIKA

VD:n har ordet
Förändringsresan fortsätter 
Vi står inför den mest omfattande förändringsresan inom HSB sedan starten 1923,  
men innan jag fortsätter att berätta om den ska jag göra några återblickar från det  
senaste året som passerat.

Ett axplock av händelser under året:
• Ny gemensam nationell organisation som ska möjliggöra ökat tempo
   i vår gemensamma affärsutveckling.
• Inflyttning i två nyproducerade bostadsrättsföreningar i Mölndal.
• Beslut om fritt medlemskap för alla våra medlemsföreningar och  
   övriga medlemmar under 2019, för att fira det mycket goda resultatet 2017.
• Beslut om att ansluta oss till HSB Finansstöd som gör att vi kan säkerställa  
   vårt viktiga åtagande att upprätthålla god regelefterlevnad för kommande krav.
• Utveckling av vårt hållbarhetsarbete som resulterat i minskad klimatpåverkan  
   och många nya spännande utvecklingsprojekt bl.a. solceller, återvinning på 
   avloppsvatten, biodling, robotgräsklippare och nya metoder att rensa ogräs m.m.
• Inlett ägarsamtal med alla medlemsföreningar för att förbättra ägardialogen.

Förändringsresan
En central del av den nationella organisationen är att den ska vara vårt stöd i  
gemensamma affärsutvecklingen av främst nya digitala systemstöd. När nu hela HSB  
går i takt, i utvecklingen av affären, uppstår en enorm kraft som jag är övertygad  
om att våra kunder och medlemmar kommer känna av och uppskatta.  
Grunden är satt, strategierna är klara, arbetet har inletts och tempot är högt.  
De goda resultat vi har åstadkommit finansiellt de senaste åren  
använder vi nu för att möta kundernas och medlemmarnas  
förväntningar på befintliga och nya tjänster.
 Parallellt med det nationella arbetet har vi fortsatt arbetet  
lokalt att sträva mot att skapa en bekymmersfri vardag för våra  
kunder. Vi är på god väg men inte helt nöjda. Vårt helhetsutbud  
behöver vässas ytterligare och utgå från kundernas behov och  
förväntningar. När vi succesivt utvecklar våra digitala tjänster  
och automatiserar behöver vi stärka upp inom de segment som  
digitaliseringen inte kan tillgodose – främst inom rådgivning,  
proaktivitet och det personliga mötet. Här krävs ett krafttag 
för att skillnaden ska märkas. Viljan, kunskapen och  
engagemanget finns – nu är det bara att göra det!

Tack alla medarbetare, kunder, medlemmar och  
samarbetspartners för ett fantastiskt engagemang!

David Blücher
VD, HSB MÖLNDAL
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PRODUKTION DÅ, NU OCH FRAMÅT

MAJ 2018  Inflyttning Kvarnbyn 
etapp 1, HSB brf Rosendahl

NOVEMBER 2018  
Inflyttning Stallbacken etapp 2,  
HSB brf Vinnarkransen

HÖSTEN 2019 Inflyttning Kvarnbyn 
etapp 2, HSB brf Mariedahl

VI BYGGER FÖR FLER  
MÖLNDALSBOR 
Allt vi bygger ska stå i flera generationer 
framåt. Det som skiljer oss från många 
andra aktörer är att vi även planerar för 
att förvalta och fortsätta relationen mellan 
oss och bostadsrättsföreningen i många 
år framöver. Flertalet av de föreningar 
som byggdes i vår regi på 40-talet har 
fortfarande sin förvaltning hos oss. Att 
producera nya bostadsrättsföreningar är 
en viktig del av vårt uppdrag – att skapa 
det goda boendet. 

Organisation i samverkan
All vår nyproduktion sker i samverkan 
med HSB Projektpartner AB. Våra 
projekt hanteras i handelsbolaget  
HSB Produktion i Mölndal som vi äger 
tillsammans med HSB Projektpartner. 
Vårt lokala engagemang är viktigt  
och därför är den personal som är 
tänkt att förvalta de nya bostads-
rättsföreningarna med så tidigt som 
möjligt i byggprocessen.

Nyproduktion under 2018
2018 färdigställde vi två av våra på-
började projekt. Innan sommaren  
stod första etappen i Kvarnbyn redo 
för inflyttning – 80 lägenheter i  
HSB brf Rosendahl. Andra etappen  
i Kvarnbyn, HSB brf Mariedahl, 
byggstartade under 2017 och är under 

försäljning. Inflyttning planeras till 
hösten 2019. Brf Rosendahl och  
brf Mariedahl är ett speciellt samarbete 
mellan HSB Mölndal, HSB Göteborg 
och HSB Produktion AB. Under hösten 
stod ytterligare 80 nya lägenheter  
klara i Stallbackens andra etapp. HSB 
brf Vinnarkransen är HSB Mölndals 
senaste tillskott och det ena huset stolt-
serar nu med att vara det högsta på hela 
Stallbacken med sina nio våningar.

Pågående planarbeten
Det pågår fortsatt planarbete för Gasellen 
i Krokslätt som tog ordentlig fart i 
december 2017. Detaljplanen innebär 
två nya flerbostadshus med cirka 65 
bostadsrätter. Efter samrådsmöte står 
det klart att detaljplanen förväntas  
antas till hösten 2019 om allt går som 
det ska.

Det pågår också detaljplansarbeten 
för Heljered etapp 2 i Kållered.

Framtida projekt
Parallellt med pågående produktion 
och planarbete arbetar vi med ett antal 
projektidéer för att kunna hålla en 
kontinuerlig nyproduktion framöver. 
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ETT LOKALT BIDRAG FÖR MILJÖN

I början av sommaren flyttade ungefär  
10 000 honungsbin in hos HSB Mölndal. 
Vid kontorets uteplats står nu en bikupa 
som bidrar till både trivseln och miljön. 
Idén till bikupan föddes under 2017 och 
våra bin uppskattas vara så många som  
70 000. 

Stöttar den biologiska  
mångfalden
Humlor och bin har under flera år 
minskat kraftigt enligt Världsnatur-
fonden WWF. Minskningen beror 
bland annat på miljögifter, virus och 
minskade blommande växter. Bina har 
helt enkelt svårt att anpassa sig till det 

moderna och storskaliga skogs- och 
jordbruket. Vår bikupa är ett sätt för oss 
att göra det vi kan för miljön lokalt och 
den passar väldigt bra in i HSB Mölndals 
hållbarhetsprofil. Detta är dels en del i 
vårt hållbarhetsarbete, dels ett sätt att 
bidra till binas tillväxt. 

Honungsskörd och bisafari 
För att sköta om bina på rätt sätt har  
vi tagit hjälp av Nolhaga bigård som  
installerat bikupan och som kontinuerligt 
tar hand om bisamhället. Bigården har 
även hjälpt oss med den stora skörden 
av honung som våra snälla honungbin 
levererade under hösten. Honungen har 

fyllts upp i HSB-designade burkar och 
har deltats ut till kunder, medlemmar 
och personal som kunnat njuta av den 
söta honungen. 

Under 2019 hoppas vi kunna arrangera 
bisafari för våra medlemmar och på så 
sätt sprida kunskapen om bin vidare. 

FÖREGÅNGARE I MILJÖARBETET
En av de viktigaste grundprinciperna  
inom HSB är att skapa en bra boendemiljö. 
Det är något vi hela tiden har med oss och 
arbetar med i Mölndal, genom en mängd 
olika steg. 

Miljöhänsyn i flera led
Under 2018 reviderade en extern 
miljörevisor vårt miljödiplomerings-
arbete igen. Detta arbete innebär att 
vi fortlöpande försöker bli bättre på 
att skapa det goda boendet med en 
minimal påverkan på miljön. Dels i 
vår egen förvaltning av kontor och 

hyreshus, dels genom den miljöhänsyn 
vi tar på kontoret. Tillsammans med 
våra medlemmar och kunder vill vi 
förstås också fortsätta att inspirera till 
fler positiva åtgärder. Med det i åtanke 
genomförde vi årets brf-konferens med 
hållbarhet som tema.  

Mindre fossilt bränsle och 
kemikalier
Vi har genomfört en inflyttning i ytter-
ligare en ny och miljövänlig bostads-
rättsförening, HSB brf Vinnarkransen, 
där ambitionen var att bygga med minst 

25 % lägre energianvändning än vad 
gällande byggnorm säger. Dessutom 
har vi påbörjat ett arbete att fasa ut det 
fossila bränslet både från mindre träd-
gårdsmaskiner och på sikt även från 
fordonsflottan. Under året har vi även 
initierat ett arbete med att använda 
mindre kemikalier för ogräsbekämp-
ning. Vårt kontinuerliga miljöarbete 
fortsätter förstås även kommande år.
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ENKELT OCH TRYGGT 
ATT VARA KUND

• 42 HSB-bostadsrätts-
   föreningar 

• 15 privata bostadsrätts-
   föreningar

• 237 hyresrätter 

• 9 helhetsavtal 

• 41 bostadsrättsföreningar 
använder sig av tjänsten 
Underhållsplan online 

• 39 bostadsrättsföreningar 
deltog på budgetkonferensen

UPPHANDLADE PROJEKT 
AV VARIERANDE STORLEK 

HAR  GENOMFÖRTS. 
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HSB MÖLNDAL 
I SIFFROR

Det ska vara enkelt att vara kund hos 
HSB Mölndal. I vår strävan att göra det 
enkelt för våra kunder erbjuder vi därför 
ett helhetsavtal som innefattar ekonomisk 
administration, teknisk administration 
och fastighetsservice. Grundtanken med 
helhetsavtalet är att de förtroendevalda i 
föreningarna ska känna sig trygga med 
att det löpande styrelsearbetet fungerar 
smidigt. 

Konferenser, utbildning och stöd
För att underlätta styrelsearbetet erbju-
der vi varje år möjligheten att stärka 
kompetensen inom viktiga områden så 
som ekonomi, teknik, underhållsplane-
ring, styrelsearbete och juridik. 

Vi ordnar också årligen en brf-konfe-
rens och en budgetkonferens. Under 
budgetkonferensen får styrelserna hjälp 
och stöttning i arbetet med sina egna 
budgetar och konferensen var även i år 
ett uppskattat evenemang.  

Brf-konferensen hölls i år på Bohus-
gården i Uddevalla och årets tema 
kretsade kring hållbarhet och bostads-
utveckling. På plats fanns bland annat 
tre externa föreläsare som pratade 
om temat utifrån flera olika perspektiv. 
Tack vare det fina ekonomiska resultatet 
från 2017 kunde vi även 2018 erbjuda 
de kunder som är HSB-föreningar två 
gratis platser per förening. 

Vi deltog även på Fastighet 2018 – 
en mässa för bostadsrättsföreningar, 
bostadsföretag och privatpersoner som 

äger flerbostadshus. Ett bra tillfälle för 
oss att synas, träffa våra kunder och 
knyta nya kontakter. 

Nyheter och uppdateringar
Under året har vi fortsatt att stötta våra 
HSB-bostadsrättsföreningar i arbetet att 
ändra och uppdatera sina stadgar. HSB 
uppdaterade normalstadgar för bostads-
rättsföreningar som en följd av ändring-
ar i lagen om ekonomiska föreningar 
och bostadsrättslagen som trädde i kraft 
1 juli 2016. Detta arbete har bidragit till 
att alla våra bostadsrättsföreningar tog 
det första beslutet för stadgeändring 
under 2018.  

I maj trädde den nya dataskydds-
förordningen, GDPR, i kraft. Vi har 
hjälpt våra bostadsrättsföreningar med 
information och blanketter för att de 
skulle känna sig trygga inför lagänd-
ringen. Arbetet fortsätter framåt för att 
säkerställa att det finns tydliga rutiner 
för hanteringen av personuppgifter. 

Under 2018 bildade också HSB Riks-
förbund ett nytt gemensamt bolag för 
betaltjänster, HSB Finansstöd AB.  
Detta innebär att vi kommer att utföra 
de betaltjänster som HSBs kunder köper 
av oss tillsammans med HSB Finans-
stöd. Genom att samla betaltjänsterna 
på ett ställe på detta sätt kan vi erbjuda 
en ännu tryggare hantering av våra 
kunders pengar. 
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FÖRMÅNLIGT ATT VARA MEDLEM  
Hos oss står medlemmarna alltid i fokus 
och vi arbetar målmedvetet för att öka 
medlemsnyttan. 2018 innebar en positiv 
utveckling för både medlemmar och bo-
sparare och vi har kunnat hälsa drygt 350 
nya medlemmar välkomna. Detta innebär 
att vi nu är över 7 000 medlemmar i HSB 
Mölndal! Antalet bosparare har också 
ökat under året och de senaste siffrorna 
från slutet av november 2018, visade att 
antalet bosparare var 1169 stycken 
 – en ökning med 7 procent. 

Förmåner i medlemskapet
Att vara medlem i HSB Mölndal innebär 
många förmåner, erbjudanden och möj-
ligheter att påverka sitt boende. Vi har 
till exempel ordnat flera olika aktiviteter, 
föreläsningar och resor för våra med-
lemmar under året. Shoppingresan till 
Ullared har blivit ett stående inslag och 
lockade en busslast av våra medlemmar 
även i år. Ytterligare en bussresa gick 
till Tjolöholms slott och utställningen 
Downton – i nöd och lust. Civilförsvaret 
har hållit kurs, ”Din trygghet under 72 
timmar”, i samband med årsmötet för 
medlems-/bospargruppen. Under kursen 

fick deltagarna lära sig vad man behöver 
för att klara av en kris när samhällets 
resurser är begränsade. Våra medlemmar 
har också haft möjlighet att lyssna på en 
föreläsning om Toltorpsdalens historia, 
samt kunnat lära sig mer om vad det 
faktiskt innebär att bo i en bostadsrätt av 
en fastighetsjurist från HSB Riksförbund. 

Nytt samarbete för aktiviteter
Under 2018 har vi även inlett ett samar-
bete med ABF Sydvästra Götaland för att 
kunna utveckla och bredda våra med-
lemsaktiviteter. Arbetet och planeringen 
pågår för kommande år och i och med 
samarbetet hoppas vi kunna förstärka 
HSBs grundtankar om kooperation, 
innovation och folkbildning. 

Kommunikation och det  
digitala mötet
Digitaliseringen fortsätter för våra 
kommunikationskanaler och vi kom-
municerar bland annat via hemsida, 
nyhetsbrev och HSB Portalen. Vi har 
även informerat om våra aktiviteter 
och erbjudanden via vanlig post till de 
medlemmar som ännu inte känner sig 

hemma i våra digitala kanaler. Medlems-
tidningen ”Hemma i HSB” har skickats 
ut sex gånger under året. 

Under året har HSB även utvecklat en 
ny och mer användarvänlig kundportal 
– nya Mitt HSB. Mitt HSB kommer 
att ersätta HSB Portalen med ett helt 
nytt gränssnitt, ny struktur och för-
bättrade funktioner. Våra medlemmar 
och kunder ska med Mitt HSB kunna 
få bästa möjliga service, även digitalt. 
Lanseringen för Mitt HSB planeras för 
2019. 

ÖVER

MEDLEMMAR I

HSB MÖLNDAL

7000
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HSB Mölndals personalpolicy bygger på 
ömsesidighet. Företaget och personalen 
har skyldigheter och rättigheter gentemot 
varandra, vilket är en förutsättning för  
samverkan; både för företagets utveckling 
och för att åstadkomma en attraktiv arbets-
plats där människor mår bra. Alla strävar 
efter att följa HSBs grundvärderingar 
ETHOS, som står för engagemang, trygghet, 
hållbarhet, omtanke och samverkan. 

Kompetensutveckling och  
utbildning
Det är viktigt att våra medarbetare 
fortsätter att utveckas. På så sätt utveck-
las även HSB Mölndal. Medarbetarna 
deltar i de nätverk som finns inom HSB 
och annan kompetensutveckling sker 
löpande under året när det finns behov. 

Som nyanställd i HSB får du möjlig-
het att delta på HSBs gemensamma 
introduktionsdag för att få en djupare 
förståelse och kunskap om organisa-
tionen. Alla nyanställda får även gå en 
grundläggande miljöutbildning för att 
vår miljödiplomering ska hållas upp-
daterad. 

MEDARBETARE SOM FORT-
SÄTTER ATT UTVECKLAS

Fokus på samarbete mellan  
kompetenser
Vi arbetar kontinuerligt med våra 
rutiner och arbetssätt för att utveckla 
helheten på arbetsplatsen. Vi arbetar 
också ständigt med att förstärka sam-
arbetet mellan kompetenser för att 
kunna öka nyttan för våra medlemmar 
och kunder ytterligare.  
 Årets personalkonferens kretsade 
kring just detta: hur vi tillsammans ska 
sträva efter samma mål och på så sätt 
lyfta vår organisation till nästa nivå. 
Under konferensen diskuterade vi vår 
värdegrund och våra nyckelord för att 
få en samsyn i vad dessa innebär. 

Nöjda medarbetare
Aktiv friskvård är ett viktigt inslag för 
att förebygga skador och sjukdomar och 
HSB Mölndal gör därför betydande frisk-
vårdssatsningar för sina medarbetare. 
Alla anställda har möjlighet att utöva 
friskvård en timme per vecka på arbets-
tid. Vi ger dessutom friskvårdsbidrag för 
att uppmuntra till regelbunden träning. 

Gymmet som finns i våra lokaler är 
även det en viktig del i vår friskvårds-
satsning. 

Under 2018 genomförde HSB Riks-
förbund en mindre gemensam med-
arbetarundersökning där 16 personer 
från HSB Mölndal valde att delta. 
Glädjande nog visade undersökningen 
att HSB Mölndal ligger över genom- 
snittet för nöjda medarbetare jämfört 
med övriga HSB.

Av dessa var 
11 kvinnor och 14 män, 

16 tjänstemän och 
9 kollektivavtalsanställda. 

Under året arbetade 10 vikarier.

Ledningsgruppen bestod 
vid årsskiftet av två personer 

representerade ur tjänstemanna-
sidan, en kvinna och en man. 

25

 Personalomsättningen  
var 7 personer (29 %) bland  

tillsvidareanställda. 
Medelåldern var 45,2 år och 

den genomsnittliga  
anställningstiden var 5, 2 år.  

Sjukfrånvaron var 9,2 %
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NY PLAN FÖR FRAMTIDEN
Vårt lokala målarbete utgår från HSBs 
nationella styrdokument, vilket säker-
ställer att alla regionföreningar har 
samma vision, kärnvärden och uppdrag 
som grund för vårt arbete. 
 Utifrån styrdokumenten har HSB 
Mölndals styrelse satt upp övergripande 
mål för 2019 och framåt. Personalen 
har sedan i sin tur arbetat fram HSB 
Mölndals aktivitetsplaner för det kom-
mande året. Allt arbete utgår från de 
tre huvudstrategierna som tagits fram 
gemensamt på nationell nivå:

• Öka effektiviteten
• Öka tillväxten
• Förstärka HSBs roll i samhället

HSBs gemensamma verktyg för styrning
Alla HSBs regionföreningar arbetar efter samma styrdokument  
för att hålla ihop vårt gemensamma varumärke. Dessa verktyg är: 

• HSB Kompassen
• HSBs kod för föreningsstyrning
• HSB Varumärkesriktlinjer

HSB Mölndals interna verktyg för styrning 
Vi har även interna styrdokument för HSB Mölndals verksamhet. Dessa är: 

• HSB Mölndals stadgar
• HSB Mölndals Affärsplan
• HSB Mölndals Verksamhetsplan inklusive måldokument

STRATEGIKARTAN 
BYGGER HSBs FRAMTID
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2018

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Mölndal 
ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för 
föreningens och koncernens verksamhet för år 2018, det 82:a 
verksamhetsåret.

Verksamheten
HSB Mölndal är verksamt inom Mölndal stad och verksam-
heten omfattar de fyra kärnområdena: medlem, förvaltning, 
fastighetsägande och nyproduktion. Medlemsverksamheten 
och förvaltningen drivs inom HSB-föreningen, där även all 
personal är anställd. Fastighetsägandet bedrivs främst genom 
fyra dotterbolag som består av två kommanditbolag med 
bostäder, ett aktiebolag med bostäder samt ett aktiebolag  
med en större lokalfastighet. Syftet med bostadsfastigheterna 
är att dessa bland annat ska vara ett insteg i bostadskarriären 
för våra yngre medlemmar. Lokalfastigheten byggdes av HSB 
under 70-talet och idag finns delar av Sahlgrenska Universitets-
sjukhusets administration och HSBs eget kontor som 
hyresgäster i fastigheten. Produktionen av nya bostäder 
utförs i samarbete med HSB Projektpartner AB och bedrivs  
i det gemensamma bolaget HSB Produktion i Mölndal HB. 

Styrelsearbetet
Styrelsen har under året genomfört en styrelsekonferens med 
verksamhetsstyrning och framtida utmaningar som tema.

I övrigt har styrelsens beslut under året handlat om:
• Övergripande mål och verksamhetsstyrning
• Prognoser
• 2017 års bokslut
• Budget 2019
• Anslutning av HSB Mölndal till HSB Finansstöd AB
• Placera medel i depå som förvaltas av Söderberg & Partners  

till av styrelsen beslutad risknivå
• Förslag till HSB Mölndals stämma om avgiftsfritt år  

för medlemmar 2019
• HSB Mölndals policys, instruktioner och åtgärdsplaner.

Styrelsen får kontinuerligt rapporter avseende:
• Likviditet och avräkningsskuld 
• Nyproduktion och projektstatus
• Regelefterlevnad 
• Ekonomiska riskanalyser 
• Verksamhetsrapporter
• Nyckeltal och lönsamhet

Medlemmar
HSB Mölndal ägs av sina medlemmar; enskilda medlemmar 
och bostadsrättsföreningar. Antalet medlemmar vid årets  
slut uppgår till 7 289 stycken (6 920 stycken).  43 stycken av  
det totala medlemsantalet utgörs av HSB Mölndals medlem-
skap i varje HSB-bostadsrättsförening. 

Väsentliga händelser under året
• Stämman fattade beslut om ett medlemsavgiftsfritt år 2019.
• Inflyttning i den nyproducerade HSB brf Rosendahl.
• Tjänsten HSB Hyresrätter infördes och med det gavs HSB Mölndals 

medlemmar enklare tillgång till hela HSB-organisationens utbud av 
hyresrätter.

•  Förberedelser inför anslutningen till HSB Finansstöd AB  
pågick och som en konsekvens av det skickades en ansökan om  
inlåningstillstånd till Finansinspektionen.

•  Inflyttning i den nyproducerade HSB brf Vinnarkransen skedde 
under november 2018.

Koncernen
Koncernen består av moderföreningen HSB Mölndal samt     
de helägda dotterbolagen KB Flodhästen, KB Labacka, 
HSB Firrarna AB, HSB Mölndal Lokaler AB samt hälften-
ägarskap i Sandbäck Holding AB, Koksbacken Holding AB, 
Grässtäppen Holding AB, HSB Produktion i Mölndal HB 
samt Åby Stallbacke Utveckling AB.

Kommentarer resultaträkningen
Koncernen redovisar ett positivt resultat innan skatt med  
0,4 mnkr (39,4 mnkr), resultatnivån beror huvudsakligen på 
stora satsningar på underhåll i egna fastigheter.

Hyresintäkterna i koncernen ökade med 2,3% jämfört med 
föregående år, 21,9 mnkr (21,4 mnkr).

Övriga intäkter minskade till 57,1 mnkr (115,8 mnkr) vilket 
är hänförligt till nyproduktion. Förvaltningen står för en 
intäktsökning på 0,1%.

Kostnader för drift och underhåll minskade till 61,4 mnkr 
(114,4 mnkr) vilket beror främst på nyproduktion samtidigt 
som underhåll i fastighetsbeståndet utföll med 6,6 mnkr.

Fastighetsskatten minskar jämfört med föregående år,  
0,9 mnkr (1,1 mnkr).

Avskrivningarna ökar jämfört med föregående år.  
Den genomsnittliga avskrivningen är 2,4% (2,8%).  

Centrala administrationskostnader minskar till 16,9 mnkr 
(17,9 mnkr), efter tidigare års satsningar på nya affärssystem. 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar består av reavinst från försäljning av 
aktiepost i HSB Produktion AB samt resultat från intresse-
bolag minskat med nedskrivning av finansiella anläggnings-
tillgångar, summan är 4,9 mnkr (39,9 mnkr).

Räntenettot minskar jämfört med tidigare år 0,8 mnkr  
(1,6 mnkr), vilket främst beror på minskad belåning  
i koncernen.
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Kommentarer balansräkningen
Egna kapitalet ökade med 1,0% till 121,0 mnkr (119,8 mnkr). 
Koncernen redovisar ett positivt resultat för 2018 samtidigt 
som soliditeten minskar något till 47,6% (48,0 %).

Låneskulden (räntebärande) ökar med 4,8% till 107,4 mnkr 
(102,5 mnkr), vilket enbart beror på att bostadsrättsförening-
arna har haft större saldo i avräkningen. Den bundna in-
låningen från bostadsrättsföreningarna har minskat till  
3 mnkr samtidigt som avräkningsskulden ökar med 6,4 mnkr 
till 84,4 mnkr.
 

Kommentarer finansieringsanalysen
Under 2018 har kassaflödet varit negativt, – 8,1 mnkr, den 
enskilt största påverkande faktorn är överföring till depå.  
De likvida medlen har minskat till 72,5 mnkr (80,5 mnkr).

Moderföreningen
Moderföreningen redovisar ett positivt resultat före skatt 
med 7,5 mnkr (52,1 mnkr). 

Avräkningsskulden 
Skulden till våra ägare (HSBs Bostadsrättsföreningar) på 
avräkningskontot var vid utgången av 2018 84,4 mnkr och 
HSB Mölndals kassa, finansiella anläggningstillgångar samt 
checkräkning (7,5 mnkr) uppgick till 92,9 mnkr. Koncernens 
fastighetsbestånd värderas regelbundet av extern värde-
ringsfirma. Marknadsvärdet bedöms med en marknadsan-
passad flerårig avkastningsanalys, det vill säga en analys av 
förväntade framtida betalningsströmmar där alla indata 
ges värden som överensstämmer med de bedömningar mark-
naden kan antas göra under rådande marknadssituation. Vid 
den fastighetsvärdering som utfördes 2018-12-31 framgår 
att HSB Mölndal har stora övervärden i sitt nuvarande 
fastighetsbestånd. Enligt värderingen har fastigheterna ett 
bedömt marknadsvärde på 425,8 mnkr och är att ställas mot 
ett bokfört värde på 107,3 mnkr som i sin tur är belånade 
till 27,5 mnkr (inklusive checkkrediten). Dock är inte detta 
övervärde snabbt omsatt i likvida medel och faller därför 
utanför likvidavräkningsmetoden. HSB Mölndal har valt att 
inte öka upplåningen annat än vid behov. Styrelsen har valt 
att strategiskt konsolidera företaget successivt. Det skall ske 
genom att uppnå så bra avkastning som möjligt. 

Lagen om betaltjänster
HSB har bedömts omfattas av lagen om betaltjänster då vi 
tillhandahåller genomförandet av betalningstransaktioner 
via autogiro och andra kontobaserade betalningar. Då vi 
faller under en genomsnittlig nivå på 3 miljoner euro per 
månad så har ansökning om undantag från tillståndsplikt 
gjorts. I ansökan till Finansinspektionen beskrivs företagets 
rutiner och kontroller för vårt betalningsflöde samt obero-
endet, insikt och eventuell brottsbakgrund hos ansvariga 
och ledande personer i HSB Mölndal. Finansinspektionen 
har på dessa grunder klassificerat HSB Mölndal som en  
så kallad registrerad betaltjänstleverantör.

FRAMÅTBLICKAR 

Resultat koncernen 2019
Resultatet före skatt i den löpande verksamheten bedöms bli 
i linje med resultatet för 2018. 
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

KONCERNEN 2018 2017 2016 2015 2014

Totala intäkter tkr 79 754 137 904 115 013 76 084 41 809

Resultat efter finansiella poster tkr 393 39 393 23 701 15 274 1 406

Balansomslutning tkr 254 004 249 614 265 458 237 258 226 312

Antal anställda st 25 26 23 22 23

Soliditet % 47,6 48,0 30,2 24,4 19,6

Soliditet enligt HSBs kod % 87,9 86,7 65,2 60,8 54,7

Kassalikviditet % 77,6 93,4 86,6 77,8 25,9

MODERBOLAGET 2018 2017 2016 2015 2014

Totala intäkter tkr 34 385 36 833 28 220 35 788 27 830

Resultat efter finansiella poster tkr 6 340 50 766 3 176 5 223 106

Balansomslutning tkr 253 427 245 761 233 273 223 389 216 182

Antal anställda st 25 26 23 22 23

 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Balanserade vinstmedel  108 813 749 kr
Årets vinst    6 664 520 kr

 115 478 269 kr

                115 478 269 kr

115 478 269 kr

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras 
så att i ny räkning överförs
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RESULTATRÄKNINGAR

Koncernen Moderbolaget

TKR Not 2018 2017 2018 2017

Nettoomsättning   3 79 040 137 172 21 525 21 592

Övriga rörelseintäkter   4 714 732 28 305

Resultatandel från HB/KB   5 – – 12 832 14 936

79 754 137 904 34 385 36 833

Rörelsens kostnader

Drift, underhåll och entreprenörskostnader –61 402 –114 392 –15 665 –16 485

Fastighetskatt – 895 – 1 074 – – 27

Bruttoresultat 17 457 22 438 18 720 20 321

Centrala administrationskostnader –16 943 –17 879 –16 732 –18 023

Avskrivningar –3 682 –3 541 – 602 – 605

Övriga rörelsekostnader – 499 – – –

Summa rörelsens kostnader –83 421 –136 886 –32 999 –35 140

Rörelseresultat –3 667 1 018 1 386 1 693

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag   9 – – – 9 500

Resultat från andelar i intresseföretag  
och gemensamt styrda företag

10 – – –  132 –

Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar

11 4 897 39 946 4 897 39 946

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 12 2 41 322 360

Räntekostnader – 839 – 1 612 – 133 – 733

Summa resultat från finansiella poster 4 060 38 375 4 954 49 073

Resultat efter finansiella poster 393 39 393 6 340 50 766

Bokslutsdispositioner 13 – – 1 184 1 352

Skatt på årets resultat 14 675 –72 – 859 – 658

ÅRETS VINST 1 068 39 321 6 665 51 460

6, 7, 8
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BALANSRÄKNINGAR 

Koncernen Moderbolaget

TILLGÅNGAR Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanläggningar 15 107 322 109 920 – –

Förbättringsutgift på annans fastighet 16 – – 716 828

Maskiner och inventarier 17 1 357 1 729 924 1 254

Pågående projekt 18 2 039 2 039 2 039 2 039

110 718 113 688 3 679 4 121

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 19 – – 111 762 115 704

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 20 – – 21 576 7 440

Aktier och andelar 21 43 064 11 612 43 064 11 612

Fordringar hos koncernföretag 22 – – 10 747 10 747

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag  23 – – – 5 379

Uppskjutna skattefordringar 24 433 826 433 826

Andra långfristiga fordringar 25 1 582 1 950 1 582 1 950

45 079 14 388 189 164 153 658

Summa anläggningstillgångar 155 797 128 076 192 843 157 779

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Exploateringsfastigheter

Exploateringsfastigheter 26 13 704 13 680 – –

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 4 505 6 228 1 247 1 897

Fordringar hos koncernföretag – – 3 2 667

Övriga kortfristiga fordringar 1 179 3 306 1 053 822

Aktuella skattefordringar 1 839 2 642 1 359 2 163

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 448 2 012 1 039 1 455

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 27 3 060 13 134 – –

12 031 27 322 4 701 9 004

Kassa och bank 72 472 80 536 55 883 78 978

Summa omsättningstillgångar 98 207 121 538 60 584 87 982

SUMMA TILLGÅNGAR 254 004 249 614 253 427 245 761
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BALANSRÄKNINGAR 

Koncernen Moderbolaget

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 3 644 3 470 3 644 3 470

Annat bundet eget kapital/reservfond 3 077 3 077 3 077 3 077

6 721 6 547 6 721 6 547

Fritt eget kapital inkl. årets resultat

Balanserat resultat 113 212 73 891 108 813 57 353

Årets vinst 1 068 39  321 6 665 51 460

114 280 113 212 115 478 108 813

Summa eget kapital 121 001 119 759 122 199 115 360

Obeskattade reserver 28 – – 1 000 –

Avsättningar

Uppskjutna skatter 24 3 521 5 286 2 937 3 169

Övriga avsättningar 29 4 498 3 155 2 094 2 552

Summa avsättningar 8 019 8 441 5 031 5 721

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 30, 31 20 000 20 000 – –

Summa långfristiga skulder 20 000 20 000 0 0

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 2 453 6 286 1 784 2 233

Skulder till koncernföretag – – 31 506 35 979

Skulder till bostadsrättsföreningarna 30 87 440 82 537 87 440 82 537

Övriga skulder 3 015 5 804 908 817

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 12 076 6 787 3 559 3 114

Summa kortfristiga skulder 104 984 101 414 125 197 124 680

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 254 004 249 614 253 427 245 761
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BALANSRÄKNINGAR 

KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Inbetalda 

insatser
Annat bundet 

eget kapital
Fritt eget 

kapital
Summa eget 

kapital

Eget kapital 2017-12-31 3 470 3 077 113 212 119 759

Förändring andelskapital 174 – – 174

Årets resultat – – 1 068 1 068

Eget kapital 2018-12-31 3 644 3 077 114 280 121 001

MODERFÖRENINGENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Inbetalda 
insatser

 
Reservfond

Fritt eget 
kapital

Summa eget 
kapital

Eget kapital 2017-12-31 3 470 3 077 108 813 115 360

Förändring andelskapital 174 – – 174

Årets resultat – – 6 665 6 665

Eget kapital 2018-12-31 3 644 3 077 115 478 122 199
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KASSAFLÖDESANALYSER
Koncernen Moderbolaget

KASSAFLÖDESANALYSER                                       Not 2018 2017 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster –3 667 1 018 1 386 1 693

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.        33 5 268 3 754 –12 636 –14 720

Erhållen ränta 144 144 464 463

Erhållna utdelningar – 3 181 – 12 681

Erlagd ränta – 839 –1 612 –133 –733

Erhållen/Betald inkomstskatt 55 216 56 83

961 6 701 –10 863 – 533

Ökning/minskning exploateringsfastighet – 24 – 77 – –

Ökning/minskning kundfordringar 1 723 – 3 848 650 513

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 12 765 41 995 2 849 20 527

Ökning/minskning leverantörsskulder – 3 833 3 459 –449 527

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 7 403 – 14 322 966 4 605

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 995 33 908 –6 847 25 639

I NVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar – 904 – 1 382 –161 –245

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar 3 721 51 889 9 100 51 889

Uttag från dotterbolag – – 8 029 6 003

Investeringar i intresseföretag – – – 5 524 – 4 033

Förändring övriga finansiella anläggningstillgångar – 4 791 – 4 388

Uttag och återbetalning aktieägartillskott från intresseföretag – – – 4 500

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar – 30 050 – –30 050 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten – 27 233 55 298 –18 606 62 502

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Insatskapital 174 270 174 270

Upptagna lån – – – –

Erhållet/lämnat koncernbidrag – – 2 184 1 352

Amortering av skuld – – 44 052 – – 43 837

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 174 – 43 782 2 358 – 42 215

Årets kassaflöde – 8 064 45 424 – 23 095 45 926

Likvida medel vid årets början 80 536 35 112 78 978 33 052

Likvida medel vid årets slut                                     34 72 472 80 536 55 883 78 978
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NOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN

Not 1 Redovisnings- och          
värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning 
(K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i 
jämförelse med föregående år.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där 
moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer 
än 50% av rösterna. Dessa bolag konsolideras 
enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att
dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fast-
ställs som skillnaden mellan tillgångarnas och
skuldernas verkliga värden elimineras i sin hel-
het. I koncernens egna kapital ingår härigenom
endast den del av dotterbolagens egna kapital 
som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom 
koncernen elimineras i sin helhet. Föreningen 
äger 50% i HSB Produktion i Mölndal HB, 50 % 
i Sandbäck Holding AB, 50 % i Kocksbacken 
Holding AB, 50 % i Grässtäppen Holding AB samt 
50% i Åby Stallbacke Utveckling AB där projekt-
ering för planerade framtida byggnationer utförs. 
Innehavet i dessa bolag redovisas i koncernens 
bokslut enligt klyvningsmetoden.
 Klyvningsmetoden innebär att koncernens an-
del av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 
i det gemensamt styrda företaget, slås ihop post 
för post med motsvarande poster i koncernens 
resultat- och balansräkning.

Intäkter
Nettoomsättningen i HSB Mölndal ek. för.  
består av förvaltningsintäkter och hyresintäkter.
Uthyrningen klassificeras som operationell  
leasing eftersom den avser hyresavtal där de
ekonomiska fördelar och risker som är hänför-
liga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår 
hos leasinggivaren. Hyresintäkter redovisas i 
den period uthyrningen avser. Betalningar,  
inklusive en första rabatterad hyra, enligt dessa 
avtal redovisas linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser 
och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skatte-
satser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende 
temporära skillnader som hänför sig till investe-
ringar i dotterföretag redovisas inte i koncern-
redovisningen då moderföretaget i samtliga 
fall kan styra tidpunkten för återföring av de 
temporära skillnaderna och det inte bedöms 
sannolikt att en återföring sker inom överskåd-
lig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra framtida skatte-
mässiga avdrag redovisas i den utsträckning 
det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning. Fordringar 
och skulder nettoredovisas endast när det 

finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, 
liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas 
i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig 
till en händelse eller transaktion som redovisas 
direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital, redo-
visas mot eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt 
kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utran-
geras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaff-
ningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som 
avser tillgångar som inte delas upp i komponenter 
läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge 
företaget framtida ekonomiska fördelar, till den 
del tillgångens prestanda ökar i förhållande till 
tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. 
Utgifter för löpande reparation och underhåll redo-
visas som kostnader. Realisationsvinst respektive 
realisationsförlust vid avyttring av en anlägg-
ningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad. 
 Materiella anläggningstillgångar skrivs av 
systematiskt över tillgångens bedömda nyttjan-
deperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara 
belopp fastställs, beaktas i förekommande 
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har 
obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 
Linjär avskrivningsmetod används för övriga 
typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader
  Stomme och grund   100 år
  Utvändig byggnad   50 år
  Invändig byggnad   30–45 år
  VVS   30–45 år
  El & Tele  10–40 år
  Transporter   20– 40 år
  Styr & regler   20 år
  Utrustning   15–40 år

Installationer   5–30 år

Successiv vinstavräkning
För uppdrag till fast pris redovisas de inkomster 
och utgifter som är hänförliga till ett utfört uppdrag 
som intäkt respektive kostnad i förhållande till 
uppdragets färdigställandegrad på balansdagen 
(successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdig-
ställandegrad bestäms genom att nedlagda 
utgifter på balansdagen jämförs med beräknade 
totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas in-
täkter endast i den utsträckning som motsvaras 
av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt 

kommer att ersättas av beställaren. En befarad 
förlust på ett uppdrag redovisas omgående som 
kostnad.

Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och 
risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt
väsentligt kvarstår hos leasegivaren, klassificeras 
som operationell leasing. Betalningar, inklusive 
en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redo-
visas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Exploateringsfastigheter
Fastigheter som innehas för exploatering samt 
kostnader för utveckling av dessa fastigheter
redovisas som exploateringsfastigheter. Ex-
ploateringsfastigheter värderas till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och verkligt värde.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balans-
räkningen inkluderar värdepapper, kundfordring-
ar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, 
leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten
redovisas i balansräkningen när bolaget blir part 
i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella
tillgångar tas bort från balansräkningen när rätt-
en att erhålla kassaflöden från instrumentet har 
löpt ut eller överförts och koncernen har överfört 
i stort sett alla risker och förmåner som är för-
knippade med äganderätten. Finansiella skulder 
tas bort från balansräkningen när förpliktelserna 
har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar 
med undantag för poster med förfallodag mer än
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras 
som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp 
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter av-
drag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
Fordringar som är räntefria eller som löper med 
ränta som avviker från marknadsräntan och har 
en löptid överstigande 12 månader redovisas till 
ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändring-
en redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett 
mindre innehav av räntebärande tillgångar. Inne-
haven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående 
i posten redovisas inledningsvis till anskaffnings-
värde. I efterföljande redovisning redovisas aktier-
na till anskaffningsvärde med bedömning av om 
nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande 
tillgångarna redovisas i efterföljande redovisning 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 
av effektivräntemetoden, minskat med eventuell 
reservering för värdeminskning.
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Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas 
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade 
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överens-
stämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Derivatinstrument
Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncern-
en mot ränteförändringar. Genom säkringen
erhåller bolaget en fast ränta och det är denna 
ränta som redovisas i resultaträkningen i posten
Räntekostnader och liknande resultatposter.

Säkringsredovisningens upphörande: 
Säkringsredovisningen avbryts om 
     – säkringsinstrumentet förfaller, säljs, 
        avvecklas eller löses in; eller 
    –  säkringsrelationen inte längre uppfyller 
        villkoren för säkringsredovisning.

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion 
som avbryts i förtid redovisas omedelbart i
resultaträkningen, utom i de fall säkringsrela-
tionen fortlever i enlighet med koncernens 
dokumenterade strategi för riskhantering.

Nedskrivningsprövning av finansiella 
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det 
finns någon indikation på nedskrivningsbehov 
i någon utav de finansiella anläggningstillgång-
arna. Nedskrivning sker om värdenedgången 
bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas 
i resultaträkningsposten Resultat från övriga vär-
depapper och fordringar som är anläggningstill-
gångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt 
för aktier och andelar och övriga enskilda finans-
iella anläggningstillgångar som är väsentliga. 
Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov 
är negativa ekonomiska omständigheter eller 
ogynnsamma förändringar av branschvillkor i 
företag vars aktier bolaget investerat i. Ned-
skrivning för tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde beräknas som skillnaden 
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet 
av företagsledningens bästa uppskattning av 
de framtida kassaflödena diskonterade med 
tillgångens ursprungliga effektivränta.

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en 
legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. Företaget 
nuvärdesberäknar förpliktelser som väntas 
regleras efter mer än 12 månader. Den ökning 
av avsättningen som beror på att tid förflyter 
redovisas som räntekostnad.

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

Pensioner: Företaget har endast avgiftsbestäm-
da planer vilket innebär att företaget betalar
fastställda avgifter till ett annat företag, normalt 
ett försäkringsföretag, och har inte längre någon
förpliktelse till den anställde när avgifterna är 
betalda.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt 
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar en-
dast transaktioner som medfört in- eller utbetal-
ningar. Som likvida medel klassificerar företaget,
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden 
hos banker och andra kreditinstitut samt kort-
fristiga likvida placeringar som är noterade på  
en marknadsplats och har en kortare löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten. 
Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten.

Moderföretagets redovisnings- 
och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper 
tillämpas i moderföretaget som i koncernen, 
förutom i de fall som anges nedan.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, 
i enlighet med ÅRLs indelning.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas 
som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposi-
tioner.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till 
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpe-
skillingen som erlagts för aktierna samt för-
värvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och 
koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när 
de uppkommer. Utdelning från dotterföretag 
redovisas som intäkt.

Likvida medel
Moderföretaget har medel på koncernkonto hos 
koncernens finansbolag. Dessa klassificeras 
som fordran i balansräkningen och som likvida 
medel i kassaflödesanalysen.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital och obeskattade 
reserver (med avdrag för uppskjuten skatt ) 
i förhållande till balansomslutningen.

Soliditet enl. HSBs kod: Summa eget kapital + 
övervärden dividerat med summan av balans-
omslutning + övervärden – likvida medel.

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar  
inkl. kortfristiga placeringar dividerat med  
kortfristiga skulder.

Not 2 Uppskattningar och 
bedömningar
Bolaget gör uppskattningar och bedömningar 
om framtiden. De uppskattningar för redovis-
ningsändamål som blir följden av dessa kommer, 
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verk-
liga resultatet. De uppskattningar och antaganden 
som innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästkommande år behandlas i 
huvuddrag nedan.

Nedskrivningsprövning på fastigheter: 
Företaget undersöker varje år om något ned-
skrivningsbehov föreligger för fastigheter. Inget 
nedskrivningsbehov bedöms finnas för 2018.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal till fast pris:
Koncernen redovisar intäkter och kostnader för 
entreprenaduppdrag i takt med färdigställande. 
Färdigställandegraden beräknas utifrån en 
bedömning av kvarstående arbete och sålda 
lägenheter. Befarade förluster redovisas som 
kostnad så fort de identifieras.
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 Not 3  Nettoomsättningens fördelning per rörelsegren
          Koncernen        Moderbolaget

Rörelsegren: 2018 2017 2018 2017
Förvaltning 19 564 19 539 19 740 19 871
Hyresintäkter 21 918 21 416 – 31
Medlemsintäkter 1 785 1 690 1 785 1 690
Successiv vinstavräkning pågående projekt 35 773 94 527 – –

Summa 79 040 137 172 21 525 21 592

Not 4  Övriga rörelseintäkter

          Koncernen        Moderbolaget
2018 2017 2018 2017

Övrigt 714 732 28 305
Summa 714 732 28 305

Not 5  Resultat från HB/KB
        Moderbolaget

2018 2017

Resultatandel från KB och HB 12 832 14 936
Summa 12 832 14 936

Not 6   Ersättning till revisorerna

          Koncernen          Moderbolaget
PwC 2018 2017 2018 2017

Revisionsuppdraget 287 231 216 178
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 47 65 47 65
Skatterådgivning – 155 – 155

Summa 334 451 263 398

Not 7   Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

        Koncernen          Moderbolaget
Medelantalet anställda 2018 2017 2018 2017

Kvinnor 11 11 11 11
Män 14 15 14 15

Totalt 25 26 25 26
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Not 7  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader forts.

 Koncernen           Moderföreningen
Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 2018 2017 2018 2017
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören 1 659 1622 1 659 1 622
Löner och ersättningar till övriga anställda 10 642 10 656 10 642 10 656

12 301 12 278 12 301 12 278

Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 077 4 002 4 077 4 002
Pensionskostnader 1 464 1 183 1 464 1 183
Totalt 17 842 17 463 17 842 17 463

 Koncernen           Moderföreningen
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2018 2017 2018 2017

Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor 4 5 4 5
Män 3 3 3 3
Totalt 7 8 7 8

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare
Kvinnor 1 1 1 1
Män 1 1 1 1
Totalt 2 2 2 2

Den verkställande direktören har ett anställningsavtal som innehåller en uppsägningstid om 12 månader vid uppsägning från föreningens sida och  
ytterligare avgångsvederlag motsvarande en årslön. Vid uppsägning från VDs sida är uppsägningstiden 6 månader. Övriga förmåner är tjänstebil  
och fria drivmedel inom Sverige.

Not 8   Operationella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

 Koncernen           Moderföreningen
HSB Mölndal ekonomisk förening som leasingtagare 2018 2017 2018 2017

Förfaller till betalning inom ett år 140 100 140 100
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 136 175 136 175

276 275 276 275

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av leasing av fordon som löper på 36 månader.

 Koncernen           Moderföreningen
HSB Mölndal ekonomisk förening som leasinggivare 2018 2017 2018 2017

Förfaller till betalning inom ett år 11 123 10 933 – –
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 5 429 10 940 – –

Förfaller till betalning senare än fem år – 532 – –

16 552 22 405 0 0

I koncernens redovisning utgörs leasingen av uthyrning av bostäder och lokaler.
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Not 9  Resultat från andelar i koncernföretag
         Moderbolaget

2018 2017

Utdelning Åby Stallbacke Utveckling AB – 9 500
Summa 0 9 500

Not 10  Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
         Moderbolaget

2018 2017

Nedskrivning Sandbäck Holding AB –132 –

Summa –132 0

Not 11  Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar

 Koncernen           Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

Utdelning HSB Projektpartner AB – 3 181 – 3 181

Försäljning andelar i HSB Projektpartner AB 3 353 36 889 3 353 36 889

Nedskrivning av värdepappersportfölj ränte- och aktiefonder – 476 – – 476 –

Resultatandel HSB Produktion i Kvarnby 1 878 – 227 1 878 – 227

Ränteintäkter 142 103 142 103

Summa 4 897 39 946 4 897 39 946

Not 12  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 Koncernen           Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

Ränteintäkter 2 41 322 360

Summa 2 41 322 360

Varav avseende koncernföretag 322 322

Not 13  Bokslutsdispositioner
          Moderföreningen

2018 2017

Förändring av periodiseringsfond – 1 000 –

Erhållet koncernbidrag 2 275 2 642

Lämnat koncernbidrag – 91 – 1 290

Summa 1 184 1 352
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Not 14  Skatt på årets resultat
 Koncernen           Moderföreningen

2018 2017 2018 2017

Aktuell skatt –748 – – 748 –

Uppskjuten skatt 1 423 – 72 – 111 – 658

Skatt på årets resultat 675 –72 – 859 – 658

Redovisat resultat före skatt 393 39 393 7 524 52 118

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) – 87 – 8 666 – 1 655 – 11 466

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader –137 –101 –137 –101

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 779 8 815 813 10 909

Justering uppskjuten skatt –50 – – 50 –

Skatteeffekt avseende underskott där uppskjuten skatt ej redovisats – –120 – –

Skatteeffekt avseende förändrad skattesats 170 – 170 –

Redovisad skattekostnad 675 –72 – 859 – 658
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Not 15  Byggnader, mark och markanläggningar

       Koncernen

Byggnader 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärde 161 824 162 325
Inköp 743 1 137
Försäljningar och utrangeringar – –1 638
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 162 567 161 824

Ingående avskrivningar –65 911 – 64 547
Försäljningar och utrangeringar – 1 638
Årets avskrivningar – 3 149 – 3 002

Utgående ackumulerade avskrivningar – 69 060 – 65 911
Utgående restvärde enligt plan 93 507 95 913

Mark
Ingående anskaffningsvärde 13 815 13 815

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 815 13 815
Utgående restvärde enligt plan 13 815 13 815

Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 229 229
Försäljningar och utrangeringar – 229 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 229

Ingående avskrivningar –37 –32
Försäljningar och utrangeringar 37 –
Årets avskrivningar – –5

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 –37
Utgående restvärde enligt plan 0 192

Summa Förvaltningsfastigheter, mark och markanläggningar 107 322 109 920

Samtliga fastigheter i koncernen betraktas antingen som exploateringsfastigheter eller förvaltningsfastigheter. En av koncernens förvaltningsfastig- 
heter är en kontorsfastighet som innehas för långsiktig uthyrning och hyrs ut till moderföreningen i mindre omfattning. Förvaltningsfastigheternas 
redovisade värde uppgår till 107 322 tkr. För upplysningsändamål görs regelbundet en värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. Det 
verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för eventuella avvikelser avseende den 
aktuella tillgångens typ, läge eller skick. Om sådan information inte finns tillgänglig, används alternativa värderingsmetoder som exempelvis aktuella 
priser på mindre aktiva marknader eller diskonterade kassaflödesprognoser. Extern värdering görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt 
som kan antas väsentligt påverka fastigheternas verkliga värde. Samtliga fastigheter värderades per 2018-12-31 och det bedömda marknadsvärdet 
uppgår till 425 800 tkr. Värderingen beaktade dels nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden, dels nyligen genomförda transaktioner mellan 
oberoende parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar. 
   Vid beräkningen av fastigheternas nuvärde användes en kalkylperiod på 10 år och en diskonteringsränta före skatt på mellan 3,56% och 5,78 % 
och fastigheterna förutsattes fortsatt vara uthyrda i sin helhet. Inför årets bokslut har företagsledningen gjort en bedömning av det verkliga värdet. 
Ledningen anser att de parametrar som använts vid värderingarna inte har förändrats på något väsentligt sätt och att fastigheternas verkliga värde 
därför kan anses stämma överens med ovan angivet värde.
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Not 19  Andelar i koncernföretag

Koncernen Org. num. Säte Kapitalandel ( %)

HSB Firrarna AB 556739-6956 Mölndal 100
HSB Mölndal Lokaler AB 556652 -2719 Mölndal 100
Kommanditbolaget Labacka 916565 -8601 Mölndal 100
Kommanditbolaget Flodhästen 916444 -4409 Mölndal 100

Moderbolaget
       Kapitalandel  

( %)
       Rösträttsandel 

( %)
       Antal 

aktier 
Bokfört värde

2018-12-31
Bokfört värde

2017-12-31

HSB Firrarna AB 100 100 1000 120 120
HSB Mölndal Lokaler AB 100 100 1000 100 100
Kommanditbolaget Labacka 100 100 49 438 53 457
Kommanditbolaget Flodhästen 100 100 62 104 62 027

Summa 111 762 115 704

  
                    Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 115 704 113 678
Resultatandel från dotterbolag 4 087 8 029
Uttag från dotterbolag – 8 029 – 6 003
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 111 762 115 704
Utgående redovisat värde 111 762 115 704

Not 16  Förbättringsutgift på annans fastighet
              Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 552 1 552

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1552 1 552

Ingående avskrivningar – 724 – 613
Årets avskrivningar – 112 – 111
Utgående ackumulerade avskrivningar – 836 – 724
Utgående restvärde enligt plan 716 828

Not 17  Maskiner och inventarier    Koncernen Moderbolaget

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

Ingående anskaffningsvärde 8 956 8 711 6 934 6  689
Inköp 161 245 161 245
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 117 8 956 7 095 6 934

Ingående avskrivningar – 7 227 –6 692 –5 680 –5 186
Årets avskrivningar –533 – 535 – 491 – 494
Utgående ackumulerade avskrivningar – 7 760 –7 227 – 6 171 – 5 680
Utgående restvärde enligt plan 1 357 1 729 924 1 254

Not 18  Pågående projekt     Koncernen      Moderbolaget

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

Förvärvskostnad projekt 2 039 2 039 2 039 2 039

Utgående nedlagda kostnader 2 039 2 039 2 039 2 039
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Not 20  Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Org. num. Säte Kapitalandel ( %)

Grässtäppen Holding AB 556982-1282 Mölndal 50
Koksbacken Holding AB 559034-8768 Mölndal 50
Sandbäck Holding AB 559085-6497 Stockholm 50
HSB Produktion i Mölndal HB 969740-4326 Mölndal 50
Åby Stallbacke Utveckling AB 556947- 9107 Mölndal 50

Moderbolaget Direkt ägda
       Kapitalandel  

( %)
       Rösträttsandel 

( %)
       Antal 

andelar
Redovisat värde

2018-12-31
Redovisat värde

2017-12-31

Grässtäppen Holding AB 50 50 500 374 50
Koksbacken Holding AB 50 50 500 4 000 3 950
Sandbäck Holding AB 50 50 25000 5 175 157
HSB Produktion i Mölndal HB 50 50 11 877 3 133
Åby Stallbacke Utveckling AB 50 50 500 150 150

Summa 21 576 7 440

  
                    Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 440 1 001
Resultatandel från intresseföretag 8 744 6  906
Lämnat aktieägartillskott 5 524 4 033
Återbetalt aktieägartillskott – – 1 000
Uttag ur handelsbolag – – 3 500
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 21 708 7 440

Ingående nedskrivningar – –
Nedskrivningar –132 –
Utgående ackumulerade nedskrivningar –132 0

Utgående redovisat värde 21 576 7 440

       Koncernen  Moderbolaget

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

Andelar i Folkets Hus 30 30 30 30
Andelar i HSB Riksförbund 11 841 11 841 11 841 11 841
Andelar i Fonus 10 10 10 10
HSB Produktion i Kvarnby 1 659 –269 1 659 –269
Värdepappersportfölj ränte- och aktiefonder 29 524 – 29 524 –

Summa 43 064 11 612 43 064 11 612

Not 22   Fordringar hos koncernföretag
        Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 10 747 10 747

Utgående anskaffningsvärden 10 747 10 747

Redovisat värde 10 747 10 747

Not 21   Aktier och andelar



Not 23   Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
   Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 379 4 987
- Tillkommande fordringar – 791
- Avgående fordringar – 5 379 –399

Utgående anskaffningsvärden 0 5379
Redovisat värde 0 5379

Not 24   Uppskjuten skatt

Temporära skillnader
Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångar eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. 
Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjuten skatteskuld samt uppskjuten skattefordran.

       Koncernen  Moderbolaget
Uppskjuten skatteskuld 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Byggnader 3 301 3 421 2 937 3 086
Förbättringsutgift på annans fastighet – – – 83
Obeskattade reserver 220 – – –
Pågående projekt – 1 865 – –

3 521 5 286 2 937 3 169

Uppskjuten skattefordran
Pensioner 433 533 433 533
Underskottsavdrag – 293 – 293

433 826 433 826

Not 25   Andra långfristiga fordringar
       Koncernen  Moderbolaget

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

Kapitalförsäkring 1 582 1 950 1 582 1 950

Summa 1 582 1 950 1 582 1 950

Not 26  Exploateringsfastigheter
       Koncernen

Mark 2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 13 680 13 603
Inköp 24 77
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 704 13 680
Utgående restvärde enligt plan 13 704 13 680

Summa Exploateringsfastigheter 13 704 13 680

Not 27   Upparbetade ej fakturerade intäkter
       Koncernen

Successiv vinstavräkning 2018-12-31 2017-12-31

Upparbetade intäkter 3 060 90 028
Avgår delfakturering – – 76 894

Summa 3 060 13 134

NOTER28



Not 28  Obeskattade reserver
       Moderbolaget

2018-12-31 2017-12-31

Periodiseringsfond 2018 1 000 –

Summa 1 000 0

Not 29  Övriga avsättningar
       Koncernen    Moderbolaget

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

Avsättningar garantier 2 532 731 128 128

Avsättningar löneskatt 385 474 385 474
Kapitalförsäkring 1 581 1 950 1 581 1 950
Summa 4 498 3 155 2 094 2 552

Not 30  Räntebärande skulder

Av de räntebärande skulderna till bostadsrättsföreningarna, som består av saldo på avräkningen 84,4 mkr (78,0 mkr)  
och bunden inlåning 3 mkr (4,5 mkr), förfaller allt inom ett år efter balansdagen. 

Föreningen har inga skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen.

Not 31  Verkligt värde på derivatinstrument som används för säkringsändamål
       Koncernen

2018-12-31 2017-12-31

Verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande:

Kontrakt med negativa verkliga värden
Ränteswapar 732 1 249

Per balansdagen 2018 -12-31 finns inga ränteswapar i moderbolaget.
De nominella beloppen på koncernens utestående ränteswapar per balansdagen uppgick till 17 000 tkr (17 000 tkr).

Not 32  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

       Koncernen  Moderbolaget
2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Upplupna räntekostnader 31 33 1 3

Förutbetalda hyror 1 071 1 122 – –
Upplupna semesterlöner 2 185 1 864 2 185 1 864
Upplupna sociala avgifter 741 701 741 701
Övriga poster 8 048 3 067 632  546

Summa 12 076 6 787 3 559 3 114

NOTER 29
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Not 33  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm
       Koncernen  Moderbolaget

2018 2017 2018 2017

Avskrivningar 3 682 3 541 602 605

Realisationsresultat 192 – – –
Avsättningar 1 343 167 – 458 – 436
Resultatandel från KB och HB – – –12 832 –14 936
Övriga poster 51 46 52 47

Summa justeringar 5 268 3 754 –12 636 –14 720

Not 34   Likvida medel

       Koncernen  Moderbolaget

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

Banktillgodohavanden 72 472 80 536 55 883 78 978

Likvida medel i kassaflödesanalysen 72 472 80 536 55 883 78 978

Not 35   Förslag till vinstdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 108 813 749

6 664 520Likvida medel i kassaflödesanalysen

kronor   115 478 269 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs   115 478 269 
kronor  115 478 269 

Not 36  Ställda säkerheter
       Koncernen     Moderbolaget

För egna avsättningar och skulder 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31

Avseende Skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 67 543 110 743 – –
Pantsatt kapitalförsäkring 1 582 1 950 1 582 1 950
Summa ställda säkerheter 69 125 112 693 1 582 1 950

Not 37  Eventualförpliktelser
       Koncernen     Moderbolaget

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

Komplementäransvar för dotterbolags skulder
KP Pension 2 %

– – 1 801 1 891
221 212 221 212

Fastigo garantifond 212 210 212 210
Summa ansvarsförbindelser 433 422 2 234 2 313
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Not 38  Väsentliga händelser efter räkneskapets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets utgång.

UNDERTECKNADE försäkrar härmed att, såvitt vi känner till är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, 
lämnade upgifter stämmer med de faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av 
föreningen som skapats av årsredovisningen.

MÖLNDAL 2019-04-24

DAVID BLÜCHER 

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2019 -04-24
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

INGER KOLLBERG ÅSA ÖNFELT

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

EVA KARLSSON

Styrelsens ordförande

BERTIL LEVIN HANS SAHLQVIST

LENNART SJÖSTRÖM BRITT JOHANSSON

MONA BERGLUND-NILSSON

ANNA OLIHN

UNDERSKRIFTER
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH                      
KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för HSB Mölndal ekonomisk förening för 
år 2018. Föreningsårsredovisning och koncernredovisning 
ingår på sidorna 11– 31 i den tryckta versionen av detta 
dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings- 
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderföreningens och koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2018 och av dessas finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningen och 
koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer  
resultaträkningen och balansräkningen för moderfören-
ingen och koncernen.

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards  
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet  
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-
föreningen och koncernen 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 tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och                    
koncernredovisningen

Den tryckta versionen av detta dokument innehåller även 
annan information än årsredovisningen och koncernredo-
visningen och återfinns på sidorna 1–10 och 35–40. Det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
den andra informationen. 

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 och  
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den  
information som identifieras ovan och överväga om  
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna 

genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på 
det arbete som har utförts avseende denna information, 
drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta.  
Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig- 
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

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

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru- 
vida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi profession-
ellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. 

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i HSB Mölndal ekonomisk förening, org.nr 752000-0394
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Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåt-
gärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnan-
den, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna  
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma gran-
skningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen.

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

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

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och  
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för HSB Mölndal 
ekonomisk förening för år 2018 samt av förslaget till dispo-
sitioner beträffande föreningens och koncernens vinst eller 
förlust.

Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten  
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moder-
föreningen och koncernen 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 tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Styrelsen ansvarar för föreningens och koncernens organi-
sation och förvaltningen av föreningens och koncernens an-
gelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma föreningens och koncernens ekonomiska situation 
och att tillse att föreningens och koncernens organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
föreningens och koncernens ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställ-
ande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta 
de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens och 
koncernens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betrygg-
ande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och där-
med vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions-
bevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i 
något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller

• på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska 
föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande 
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om 
förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed 
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i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försum-
melser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot fören-
ingen, 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av förening-
ens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhåll-
anden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekono-
miska föreningar.

GÖTEBORG 2019-04-24 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

INGER KOLLBERG,  Auktoriserad revisor       
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

ÅSA ÖNFELD, Auktoriserad revisor  
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT HSB MÖLNDAL

HSBs kod för föreningsstyrning
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad 
särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk 
kod för bolagsstyrning, de kooperativa prin-
ciperna och HSBs värderingar. HSBs kod för 
föreningsstyrning började gälla den 1 januari 
2008. Syftet med koden är att den ska vara ett 
verktyg för att i praktiken kunna verkställa 
en öppen demokratisk medlemskontroll av 
hur beslut fattas inom HSB. HSBs kod för 
föreningsstyrning omfattar HSB-föreningar, 
HSB nationella bolag samt HSB Riksförbund. 
Koncernerna för dessa verksamheter ska 
präglas av öppenhet och transparens i enlighet 
med kodens intentioner.

Koden ska tillämpas enligt principen ”följ 
eller förklara”. Det innebär att om en förening 
avviker från del av koden ska skälen för avvikel-
sen redovisas i föreningsstyrningsrapporten.      
    Begreppet förening i kodtexten innefattar 
även HSB-bolag. Koden innebär att årsredo-
visningen kompletteras med denna förenings-
styrningsrapport som översiktligt beskriver hur 
föreningen tillämpat HSBs kod för förenings-
styrning under räkenskapsåret. Föreningsstyr-
ningsrapporten har inte granskats av förening-
ens revisor.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta be-
slutande organ. Föreningsstämmans befogenhet 
utövas helt av fullmäktige. Föreningens fullmäkt-
ige uppgick år 2018 till 51 personer.

Föreningen informerade i december 2018 
att föreningsstämman år 2019 hålls den 23 maj. 
Information om fullmäktiges rätt att få ett ärende 
behandlat på stämman och vid vilken tidpunkt  
en sådan begäran måste ha nått föreningen för 
att med säkerhet kunna tas in i kallelsen har för-
eningen lämnat på sin hemsida i december.

Föreningsstämma 2018
Föreningsstämman hölls den 24 maj 2018 i Möln-
dal. Vid föreningsstämman deltog 32 fullmäktige. 
Vid föreningsstämman var sex av föreningens 
åtta styrelseledamöter och en av föreningens  
två revisorer närvarande. 
 Efter förslag från valberedningen valdes Klas 
Sjödell till stämmoordförande. Till justeringsmän 
utsågs Ingemar Grinneland och Martin Ericson. 
Ingen av dem var styrelseledamot eller anställd 
i föreningen. Fullmäktige gavs möjlighet att 
ställa frågor, kommentera och lämna förslag till 
beslut. Protokollet från föreningsstämman finns 
tillgängligt på hemsidan. 

Valberedning
Beslutet innebär för 2018 inget särskilt förfarande 
för att vid behov ersätta ledamot som lämnar 
valberedningen innan dess arbete är slutfört, 
med anledning av valberedningens storlek och 
sammansättning.
    Valberedningens instruktion fastställs årligen 
på föreningsstämman. På föreningsstämman 
2018 fastställdes instruktionen (version 2015) 

och valberedningen skall enligt den:
• lämna förslag till ledamöter i styrelsen och styrelse-

ordförande
• lämna förslag till styrelsearvode 
• lämna förslag till val och arvodering av revisor 
• lämna förslag till ordförande för ordinarie 

föreningsstämma 
• lämna förslag till ny valberedning inför 

föreningsstämman 2019

Medlemmar bereds möjlighet att vända sig till 
valberedningen och lämna förslag på nomine-
ringar. Förslagen skickas med e-post till  
info.molndal@hsb.se 

Valberedningens förslag publiceras i kall-
elsen till ordinarie föreningsstämma och på 
föreningens hemsida tillsammans med en 
redogörelse för hur valberedningen bedrivit 
sitt arbete.

Styrelse
Styrelsen består av åtta ledamöter och inga 
suppleanter. En ledamot valde att avgå under 
året. VD ingår inte i styrelsen. Samtliga 
ledamöter är oberoende i förhållande till 
föreningen och ledningen. 

Riktlinjerna för styrelsens arbete anges i 
arbetsordningen. Arbetsordningen reglerar  
antalet ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden 
som ska behandlas, arbetsfördelning inom 
styrelsen inklusive styrelseordförandens 
uppgifter. Styrelsen har under år 2018 hållit 
nio ordinarie styrelsemöten. Ett protokollfört 
presidiemöte har hållits. Utöver det fasta 
styrelsearvodet finns ett sammanträdesarvode 
om 1 500 kr/tillfälle. Arvode per protokollfört 
presidiemöte utgår med 800 kr/ledamot.

Revisorer
Vid föreningsstämman 2018 omvaldes Anders 
Fridell till förtroendevald revisor i fören-
ingen. Han har god erfarenhet av revision i 
olika typer av bolag och god erfarenhet av 
HSB. Med anledning av den nya lagen om 
ekonomiska föreningar, som trädde i kraft 1 
juli 2018, avgick Anders Fridell under året som 
revisor. Vid föreningsstämman 2019 kommer 
man i stället för revisor att välja in en ny funk-
tion som kallas föreningsgranskare. Dessutom 
utsågs PwC till revisor. HSB Riksförbund har 
utsett PwC. 

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsens arbete utvärderas årligen genom 
en systematisk och strukturerad process. 
I utvärderingen identif ieras utbildnings-
behovet hos styrelsen som helhet. En formell 
utvärdering görs av styrelsens och de enskilda 
styrelsemedlemmarnas arbete. Resultatet 
av utvärderingen diskuteras i styrelsen och 
ligger till grund för förbättringar av styrelsens 
arbete.

Finansiell rapportering
Likviditetsrapport lämnas vid varje styrelse-
möte omfattande avräkningsskuld till bostads-
rättsföreningar samt total skuld inklusive 
kreditinstitut med två års historik. Enligt verk-
samhetsplanen granskas regelefterlevnaden 
årligen med rapporter avseende compliance, 
risk och åtgärder mot penningtvätt och finans-
iering av terrorism.

Bedömt verkligt värde på mark och fastig-
heter redovisas i förvaltningsberättelsen. 

 
Intern kontroll
Attestinstruktionen för HSB Mölndal gran-
skas av revisorerna och uppdateras årligen. 
I slutet av varje räkenskapsår genomför 
revisorerna en granskning och avlämnar en 
granskningsrapport till ledning och styrelse.

Vid varje kvartal redovisas en ekonomisk 
uppföljning per verksamhetsområde för 
styrelsen och den görs månadsvis även 
internt. I årsredovisningen finns ett avsnitt 
som redogör för hur föreningen följer HSBs 
gemensamma styrdokument. Nöjd-medarbe-
tar/kund/medlemsundersökning genomförs 
kontinuerligt, senast under 2017.

Utbildning/temadagar
Nya styrelseledamöter introduceras till styrelse-
arbetet enligt rutin och erbjuds utbildning för 
nya ledamöter. Styrelsen får årligen utbildning 
kring åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism.

Utöver styrelsemöten har delar av styrelsen 
under året deltagit i HSB Mölndals budget-
konferens och bostadsrättskonferens. Separat 
styrelsekonferens för strategisk planering har 
genomförts.

Styrelsens kommunikation med 
föreningens revisor
Styrelsen sammanträffar normalt med revisor-
erna en gång per år i samband med den årliga 
granskningsrapporten.

VD
David Blücher är född 1971, har studerat till 
Driftingenjör med fastighetsinriktning på 
Chalmers Tekniska högskola. Därutöver har 
David under åren 2004– 2005 genomgått 
HSBs Ledarutvecklingsprogram i samarbete 
med Växjö Universitet. David har jobbat med 
förvaltning av bostadsrätter och hyresrätter 
sedan 1998. 
 VD har inga andra uppdrag utöver 
uppdrag som HSB-ledamot i två bostadsrätts-
föreningar och intresseledamot i Hyres- och 
arrendenämnden i Göteborg. Principer för 
ersättning och förmåner till VD redovisas 
under not 7.

Avvikelse från koden
Under 2018 har HSB Mölndal ingen avvikelse 
från koden.
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NYCKELTAL HSB MÖLNDAL
2018 2017 2016 2015 2014

FASTIGHETSUPPGIFTER

Antal fastigheter 6 6 6 7 7

Antal lägenheter 237 237 237 237 237

Yta bostäder, m2 13 569 13 569 13 569 13 569 13 569

Yta lokaler, m2 8 304 8 304 8 304 8 304 8 304

EKONOMI

Nettoomsättning, tkr 79 754 137 904 100 746 76 084 41 809

Realisationsresultat, sålda fastigheter, tkr 0 0 9 893 0 0

LÖNSAMHET

Resultat efter finansiella poster, tkr 393 39 393 23 701 15 274 1 406

Avkastning, eget kapital, % 0,3 32,9 29,6 26,4 3,2

Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 0,5 16,9 9,8 7,6 2,0

Vinstmarginal, % 1,5 29,7 25,4 23,1 10,5

FINANSIERING

Soliditet, % 47,6 48,0 30,2 24,4 19,6

Synligt eget kapital, tkr 121 001 119 759 80 168 57 801 44 263

Kassaflöde –8 064 45 424 2 228 11 765 20 916

TILLGÅNGAR

Bokfört värde, fastigheter, tkr 107 322 109 920 111 789 110 601 149 313

Marknadsvärde, fastigheter, tkr 425 800 312 700 312 700 314 900 325 885

Taxeringsvärde, fastigheter, tkr 223 445 223 445 223 445 186 648 186 161

Låneskuld kreditinstitut, tkr 20 000 20 000 62 000 62 000 53 000

Skuld bostadsrättsföreningar, tkr 87 440 82 537 82 349 80 106 78 682

Kassa och bank, tkr 72 472  80 536 35 112 32 884 21 119

Nettoskuld bostadsrättsföreningarna, tkr 14 968 2 001 47 237 47 222 57 563

* Nettoskuld brf (korrigerad), tkr –79 336 –105 080 –39 094 – 42 164 –38 985

Finansiella anläggningstillgångar, tkr 45 079 14 388 35 211 37 943 30 616

Investeringar, tkr 904 1 382 4 769 2 049 7 342

FÖRVALTNING

Underhåll, tkr 6 570 3 428 3 942 3 135 2 629

Vakansgrad bostäder, % 0 0 0 0 0

Vakansgrad lokaler, % 2 2 0 0 0

Omflyttning bostäder, % 15 7 13 15 14

Antal medlemmar 7 289 6 920 6 406 6 010 5 773

PERSONAL

Personalomsättning, % 29 13 20 4 21

Sjukfrånvaro, % 9,2 3,4 2,0 3,1 6,7

Arbetstid/årsarbetstid 21,7 23,8 26,6 23,9 23,6

* Nyckeltalet visar på HSB Mölndals täckning av inlånade medel från bostadsrättsföreningarna.
Ett negativt nyckeltal visar på att tillgångarna täcker skulder.

Beräknas enligt: 
Skuld brf – Kassa och bank – Finansiella anläggningstillgångar – Ställda panter + Skuld kreditinstitut
Ställda panter motsvarar 1/3 av bedömt marknadsvärde.

Avkastning eget kapital: Resultat före bokslutsdisposition och skatt i förhållande till genomsnittligt synligt eget kapital
Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto + räntekostnader i förhållande till omsättning
Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto + räntekostnader i förhållande till tillgångar – räntefria skulder
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Anna Olihn

Hans Sahlqvist Bertil Levin

Eva Karlsson, OrdförandeMona Berglund Nilsson

Mona Berglund Nilsson
Född: 1942. Invald: 2013.  
Befattning: Ledamot. 
Utbildning/arbetslivserfarenhet: 
Undersköterska, OP-sköterska,               
f.d. riksdagsledamot, ordförande                
i brf-styrelse. 
Mötesnärvaro: 9 av 9.    
Oberoende*: Ja.

Britt Johansson
Född: 1953 Invald: 2017.  
Befattning: Ledamot.  
Utbildning/arbetslivserfarenhet:  
Förskollärarutbildning och statlig 
rektorsutbildning. Förskolechef, 
områdeschef förskola/skola samt 
chef för elevhälsan i Mölndal. 
Ledamot i brf-styrelse.
Mötesnärvaro: 9 av 9. 
Oberoende*: Ja.

Eva Karlsson, ordförande
Född: 1966. Invald: 2008.  
Befattning: Ordförande.  
Utbildning/arbetslivserfarenhet: 
Företagsekonomi och ledarskap. 
Ledande befattningar inom livs-
medel och detaljhandel. Ledamot 
i HSB Riksförbund samt HSB 
Projektpartner.
Nuvarande anställning: Försälj-
ningschef på Svensk Fastighets-
förmedling.
Mötesnärvaro: 8 av 9.  
Oberoende*: Ja.

Bertil Levin
Född: 1947. Invald: 2011.
Befattning: Vice ordförande. 
Utbildning/arbetslivserfarenhet:     
Ekonom med examen från Göteborgs 
Universitet. Lång erfarenhet från 
ledande befattningar inom privata 
näringslivet. Ledamot i brf-styrelse.
Mötesnärvaro: 7 av 9. 
Oberoende*: Ja.

Anna Olihn
Född: 1973. Invald: 2009.  
Befattning: Ledamot.  
Utbildning/arbetslivserfarenhet:  
Magisterexamen i systemvetenskap, 
kurser i nationalekonomi, organisa-
tion, marknadsföring och redovisning.     
Flera ledarskapsutbildningar. 
F.d. ledamot i brf-styrelse.
Nuvarande anställning: 
Director Supply Chain Support–Volvo 
GTO Europe & Brazil Manufacturing 
Mötesnärvaro: 6 av 9.
Oberoende*: Ja.

Lennart Sjöström
Född: 1952  Invald: 2017.  
Befattning: Ledamot.  
Utbildning/arbetslivserfarenhet:  
Har arbetat på Forbo Forshaga i  
27 år samt på LO-distriktet i  
Göteborg, IF Metall och som  
arbetslivsutvecklare på Utveck- 
lingshuset. Vice ordförande  
i brf-styrelse.
Mötesnärvaro: 8 av 9. 
Oberoende*: Ja.

HSB MÖLNDALS STYRELSE 2018

*Oberoende i förhållande till förening och ledning.

Lennart Sjöström

Britt Johansson

Hans Sahlqvist
Född: 1948. Invald: 2014.  
Befattning: Ledamot. 
Utbildning/arbetslivserfarenhet: 
Gti 1966. Arbetat i byggbranchen sen
1965. Platschef sen 1972 (Granstedts
Byggkomfort, Z Bygg, Jk Bygg,         
AF Bygg Teambuilder och Brodd-
heimer/Malmcrona och projektchef 
på AF Byggs från 2013–2015. Mentor       
för Attacus i Väst AB under 2017.
Mötesnärvaro: 9 av 9.  
Oberoende*: Ja.
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+ En ledamot som valde  
att avgå under året.



Anna Holst

Josefin Lundberg

Søren Bak

Margit Norrman

Fredrik Stillberg

Josefin Lundberg,  
ordförande       
Född: 1979. 
Typ av medlem: Boende  
och ordförande i brf Annehill.  
Tid i valberedningen: 
Valdes 2018.

Fredrik Stillberg, 
ledamot
Född: 1979. 
Typ av medlem: 
Boende och ordförande 
i brf Holmen.  
Tid i valberedningen:  
Valdes 2018.

VALBEREDNING  

Margit Norrman, ledamot
Född: 1949.
Typ av medlem: Boende och  
ordförande i brf Enerbacken. 
Tid i valberedningen:
Valdes 2018.

Søren Bak, ledamot
Född: 1975.
Typ av medlem: Boende och 
ledamot i brf Tållered. 
Tid i valberedningen:
Valdes 2018.

Anna Holst, ledamot
Född: 1986.
Typ av medlem: F.d. ordförande 
i brf Tållered. 
Tid i valberedningen:
Valdes 2017.
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