
BILAGA 1
UNDERLAG TILL PUNKT 10–13 PÅ DAGORDNINGEN



UNDERLAG TILL PUNKT 10–13 

• Denna bilaga går igenom punkterna 10–13 på dagordningen och gör några 
nedslag utifrån årsredovisningen. 

• Om du har frågor kan du kontakta David Blücher eller Helena Nakamura 
enligt kontaktuppgifter i kallelsen. 



UNDERLAG TILL PUNKT 10

• Rapport om efterlevnaden av HSB gemensamt utarbetade styrdokument 
antagna på HSB Riksförbunds föreningsstämma. 



HSBS GEMENSAMMA STYRDOKUMENT



BAKGRUND

• 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 inom HSB. 

• Styrdokumenten HSBs kompass, HSBs kod för föreningsstyrning och Hantering av HSBs 
varumärke fungerar som verktyg för att vi på ett enklare sätt tillsammans ska vårda vårt 
varumärke, stärka medlemmarnas insyn och inflytande och utveckla vår gemensamma 
verksamhet inom hela HSB.

• Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna och ETHOS – våra gemensamma 
värderingar som är fundamentet för all verksamhet inom HSB.

• HSB Riksförbunds föreningsstämma antog uppdaterade versioner av styrdokumenten i maj 
2019. Dessa trädde i kraft den 1 januari 2020 och gäller tills vidare. Vid HSB Riksförbunds 
årsmöte i maj kommer HSB Kompassen uppdateras och den nya kommer gälla f r o m 2022.

• Som du kan läsa på sidan 12 i årsredovisningen så integrerar vi styrdokumenten i vårt lokala 
målarbete och följer upp detta kontinuerligt i föreningen.

https://intranat.hsb.se/Styrande/gemensamma-styrdokument/hsbs-kompassen/
https://intranat.hsb.se/Styrande/gemensamma-styrdokument/hsbs-kod-for-foreningsstyrning/
https://intranat.hsb.se/Styrande/gemensamma-styrdokument/hsbs-varumarkesriktlinjer/


RAPPORT OM EFTERLEVNADEN

Punkt 10 på dagordningen är en rapport hur vi lyckats i vårt åtagande att uppfylla de mål som vi bestämt gemensamt inom HSB. I genomgång 
av styrdokumenten för verksamhetsåret 2020 har följande noterats.

• HSBs kod för föreningsstyrning

Fyra avvikelser är noterade för 2020, se mer information i föreningsstyrningsrapporten på sid 35-36 i årsredovisningen. Samtliga avvikelser 
beror på nödvändiga anpassningar med anledning av pandemin.

• Hantering av HSBs varumärke

Inga avvikelser under 2020. 

• HSBs kompass

Som vi nämnt tidigare så integrerar vi vår lokala verksamhetsstyrning med HSBs kompass. Detta gör att kompassen blir en riktningsvisare i 
vår vardag och en naturlig del av vår målstyrning.

Vid genomgång av målen i Kompassens för 2020 har vi följande avvikelser:

- Mätning av NKI indikerade en negativ avvikelse gentemot de högre ställda målet. Detta är något vi tar på största allvar och arbetar aktivt 
med.

Övriga mål är bättre än målen eller följs inte upp under 2020.

https://intranat.hsb.se/Styrande/gemensamma-styrdokument/hsbs-kod-for-foreningsstyrning/
https://intranat.hsb.se/Styrande/gemensamma-styrdokument/hsbs-varumarkesriktlinjer/
https://intranat.hsb.se/Styrande/gemensamma-styrdokument/hsbs-kompassen/


ERSÄTTNING TILL VD

Enligt HSBs kod för föreningsstyrning ska principerna för ersättningar 
redovisas vid stämman och de ser ut som följer: 
• Inga bonus- eller incitamentprogram finns
• Ingen rörlig ersättning finns
• Vd kan sägas upp på 12 månader med ett års avgångsvederlag samt har en 

premiebestämd pensionslösning
• Vd har tjänstebil
• För ledningen exkl. vd gäller kollektivavtal
• Årlig lönesättning för vd görs av styrelsens presidium



UNDERLAG TILL PUNKT 11

• Genomgång av styrelsens årsredovisning och koncernredovisn



GENOMGÅNG AV STYRELSENS ÅRSREDOVISNING 
OCH KONCERNREDOVISNING
Förväntningarna på resultatet för 2020 var vid årets början relativt låga. 
Anledningen var främst kostnader för satsningar på HSBs digitala 
förändringsresa, men även osålda lägenheter i nyproduktion spelade in. När 
sedan pandemin slog till var osäkerheten stor kring hur HSB Mölndal skulle 
påverkas.

Med facit i hand kan konstateras att utfallet blev över förväntan och att HSB 
Mölndals ekonomi är fortsatt stark trots den turbulens som rådde i 
omvärlden under 2020.



ÅRETS RESULTAT

• Förvaltningsintäkter – ökar jämfört med budget
• Värdepappersportföljen – värdet faller i början av året men återhämtar sig 

successivt och resultatpåverkan är nära 0
• Samtliga lägenheter i brf Mariedahl säljs och projektet kan slutföras med 

positivt resultat som följd
• Stora satsningar på underhåll i egna fastigheter



KOSTNADER

• Under året ökar kostnaderna inom 
två områden; Centrala 
administrationskostnader och 
Underhåll. Orsaken är satsningar på 
HSBs digitala resa och underhåll i 
egna fastigheter.
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FINANSNETTO
• Vinst från det delägda ny-

produktionsprojektet i Kvarnbyn är 
den enskilt största faktorn till det 
positiva finansnettot. Förfallen 
ränteswap har möjliggjort 
amortering och i samband med det 
omförhandlad ränta på fastighetslån 
vilket bidrar till minskade ränte-
kostnader jämfört med tidigare år.
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RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
• HSB Mölndals resultat för 

2020 är en vinst på 5,9 
milj kronor och därmed 
stärks den ekonomiska 
situation ytterligare.
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LIKVIDITET OCH SOLIDITET
2020-12-31

• Minimikravet på soliditet enligt 
HSBs kod är 15%. HSB Mölndals 
utfall per 2020-12-31 är 86,2%

• Brf-skuld: 
‒ Avräkning 98,9 milj
‒ Bunden inlåning 3,4 milj

• Kassa, checkräknings-kredit och 
placeringar  109,9 milj
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EGNA FASTIGHETER/PLACERING

• Värdering egna fastigheter
‒ 425,8 milj år 2018

• Värdepappersportfölj Söderberg & 
Partners
‒ Investering 40 milj
‒ Marknadsvärde 31/12 40 milj



BALANSRÄKNING URVAL

Kassa/Bank  65,4 mkr

Fastghetslån 15,0 mkr

Värdepappersportfölj 
40,0 mkr Skuld brf, avräkning 

98,9 mkr

Bokfört
värde fastigheter

108,0 mkr
Skuld brf, inlåning…

Övervärde fastigheter
317,8 mkr
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FRAMÅTBLICKAR

• Satsningar på digitalisering i form av HSBs digitala resa ger ökade 
kostnader och resultatet förväntas bli nära 0 år 2021.



PÅGÅENDE NYPRODUKTIONSPROJEKT

Sidan 5 i ÅR, nedan vad som hänt sedan årsskiftet:

• Heljered (166 lägenheter, Kållered) – projektet har varit ute på samråd januari-februari 2021. 
Samrådet är avslutat, granskning av synpunkter pågår.

• Kv Gasellen (brf Prisma 60 lägenheter, Krokslätt) – Mark- och miljööverdomstolen beviljade inte 
prövningstillstånd vilket innebär att detaljplanen har vunnit laga kraft 2021-02-04. Nu tar vi sikte 
mot säljstart under 2022. 

Bild: 
Översiktsbild 
över brf Prisma



UNDERLAG TILL PUNKT 12

• Genomgång av föreningsgranskarens rapport



GENOMGÅNG AV FÖRENINGSGRANSKARNAS 
RAPPORT
Föreningsgranskarnas uppdrag är att övergripande granska medlemmens 
rätt till insyn och inflytande i medlemsföreningen. Granskningen tar sin 
utgångpunkt i HSBs kod för föreningsstyrning.
Granskningen är utförd av föreningsgranskare Solny Carlsson (ordförande) 
och Dilipkumar Barai.
• Föreningsgranskarna har vid sin granskning funnit att styrelsen anger att 

föreningen avviker från HSBs kod för föreningsstyrning på fyra punkter. 
Styrelsen har motiverat skälen för avvikelserna. 

• Föreningsgranskarna anser att föreningen har tagit tillvara 
medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i enlighet med HSBs kod för 
föreningsstyrnings intentioner. 





UNDERLAG TILL PUNKT 13

• Genomgång av revisorernas berättelse och koncernens 
revisionsberättelse



REVISIONSTEAM OCH UPPDRAG

• Revision utförs av PwC genom Inger Kollberg som huvudansvarig revisor. 

• Specialister är involverade för att utvärdera områden som exempelvis 
skatter. 

Lagstadgade uppdrag

Granska, bedöma och uttala sig om HSB Mölndal ekonomiska förenings 
redovisning och förvaltning. 



REVISIONENS SLUTSATSER

PwC tillstyrker att föreningsstämman

• fastställer resultat- och balansräkning för moderföreningen och 
koncernen.

PwC tillstyrker att föreningsstämman 

• disponerar vinsten enligt styrelsens förslag.

• beviljar ansvarsfrihet för styrelse och vd.

Läs hela revisionsberättelsen på sida 33–34 i årsredovisningen.  
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