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2 HSB SÖDERMANLANDS BOPRIS 

HSB SÖDERMANLANDS BOPRIS

Åke Jordensjö, Oxelösund tilldelades HSB Södermanlands Bopris 2013.
Bopriset utdelas för att premiera och stimulera till utveckling av det goda boendet.
Priset är instiftat till minne av Curt Andersson som omkom år 2002 under en utryckning i tjänsten.
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För 22 år sedan anställdes jag vid HSB Södermanland. 
Efter några år som ekonomichef blev jag VD år 1998. 
Nu är det dags för mig att lämna företaget för att gå i 
pension. Det har varit spännande att få vara med och 
leda HSB Södermanland och utveckla det till ett stabilt 
företag med god ekonomi. 

Min efterträdare heter Jon Leo Rikhardsson. Jag önskar 
att Jon Leo får samma stöd som jag, så att han får möjlig-
heter att i samverkan med anställda, medlemmar, kunder 
och samarbetspartners styra och lyfta organisationen till 
nya höjder. Det återstår mycket att göra!

Verksamhetsåret 2013 har följt våra utstakade planer. 
Byggnationen av HSB brf Rademacher i Eskilstuna är 
igång och vi har för en tid sedan startat HSB brf Slotts-
vakten i Nyköping. I Trosa har vi kommit långt med 
förberedelser för ytterligare byggnation. Vi har fortsatt 
producera budgetar och bokslut, vi har skött och inves-
terat i våra fastigheter, vi har hjälpt föreningarna med 
fastighetsskötsel och ombyggnadsprojekt.
Utbildningsverksamheten har varit extra intensiv och inte 
mindre än 664 deltagare har registrerats på våra kurser!

Vi har också noterat en tillströmning av nya medlemmar 
i samband med de aktuella nybyggnadsprojekten.

Vid sidan av det ”vanliga” arbetet har vi drivit ett antal 
projekt. Vi har inlett arbete med att skriva om alla våra 
administrativa avtal och fastighetsskötselavtal, vi har 
skannat in våra fastighetsritningar till ett digitalt arkiv, 
vi har fortsatt att datorisera våra undercentraler, vi har 
kartlagt vår framtida infrastruktur vad gäller datasyste-
men mm mm. Allt detta är arbete som ger avkastning 
framöver och som är otroligt viktigt om vi vill behålla 
vår plats som den största och bästa bostadsrättsförval- 
taren i länet! Den kundundersökning vi genomfört un-
der hösten bekräftar att vi är på rätt väg. Vi fick - totalt 
sett - ett toppbetyg som placerar oss på första plats (!) 
bland de som genomfört denna undersökning.

Koncernens omsättning uppgick under året till 219 Mkr 
(f å 210 Mkr) och rörelsen visar ett resultat före boksluts-
dispositioner om 22,2 Mkr (f å 15,5 Mkr). Föreningens 
egna kapital uppgår nu till 126,0 Mkr (f å 107,3 Mkr).

Tack till alla medarbetare, styrelser och förtroendevalda i 
föreningarna för ett framgångsrikt arbete! 

Kjell Landström

HSB med sin historia, sin starka värdegrund, de koope-
rativa principerna och sin ägarstruktur är framtidens 
företag. Dessa fyra hörnstenar gör oss unika samtidigt 
som de förpliktigar. 

HSB Södermanland ska vara det bästa alternativet för 
bostadsrättsföreningar i länet. Det är en tuff uppgift 
då fastighetsförvaltning i många avseenden står inför 
stora förändringar och mera handlar om fastighetsut-
veckling. Smarta fastigheter, energieffektiva fastigheter, 
lokalproducerad energi, flexibla fastigheter, gröna fas-
tigheter. Begreppen är många, men viktiga för oss alla. 
För att lyckas måste vi samverka. I samverkan med våra 
medlemmar, kunder och kollegor ska vi utveckla och 
utvecklas. Men vi ska även söka långsiktig samverkan 
och samarbeten utanför våra väggar i takt med att kom-
plexiteten i fastighetsutvecklingen tilltar.

Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften och ser fram 
emot en resa in i framtiden med våra medarbetare, 
medlemmar och kunder.

Jon Leo Rikhardsson

Jon Leo Rikhardsson och Kjell Landström.
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Den ekonomiska förvaltningen omfattar en mängd 
tjänster. Det handlar om budget- och bokslutsarbete, 
ekonomisk rapportering, förvaltning av likvida medel, 
lägenhetsregister, avisering av avgifter och hyror, löne- 
och arvodeshantering, deklarationer och skatter, låne-
administration mm. Uppgifter som det är viktigt att 
sköta på ett betryggande sätt utifrån gällande regler 
och avtal. Tjänsterna erbjuds därför som ett stöd åt 
styrelserna i bostadsrättsföreningarna, främst avse-
ende det löpande men även i det långsiktiga arbetet. 
HSB har utvecklat effektiva och tillförlitliga rutiner 
för bostadsrättsföreningar samtidigt som vi genom 
rationaliseringar kan erbjuda mycket konkurrens-
kraftiga priser. Den lokala närvaron prioriteras och 
tillgängligheten uppskattas av kunderna.

Varje bostadsrättsförening har en kundansvarig 
ekonom som svarar för alla de tjänster som rör den 
ekonomiska förvaltningen. Föreningen får en person 
att vända sig till oavsett vad frågorna gäller. Kunska-
pen om varje kunds specifika förhållanden ökar och 
ansvaret blir tydligt. Detta innebär att vi kan ge allt 
bättre service i takt med att samarbetet utvecklas. 
Kontoren i Nyköping och Eskilstuna är uppbyggda 
för att sköta allt  löpande arbete i nära kontakt med 
föreningarna. Kontoren i Strängnäs och Trosa arbetar 
huvudsakligen med uthyrningsfrågor.

HSB Södermanland är godkänd som Betalningsinsti-
tut av Finansinspektionen. Det innebär att vi har 
tillstånd att hantera bostadsrättsföreningarnas likvida 
medel efter den lag som kom för några år sedan. Vi 
betraktar tillståndet som en kvalitetsstämpel på vår eko-
nomiska förvaltning och en trygghet för våra kunder.

Styrelsewebben, även kallad WebbHero, är ett 
modernt verktyg som våra kunder får åtkomst 
till i den ekonomiska förvaltningen.  Där kan 
styrelserna, när och var de vill, få tillgång till en 
mängd information rörande den egna föreningen. 
Ekonomisk information och rapporter, fakta från 
lägenhetsregistret, blanketter och mycket annat 
finns att tillgå. Styrelserna har även möjlighet att 
granska och attestera sina leverantörsfakturor via 
webben. Genom att vi numera också anslutit  våra 
fastighetsmäklare till WebbHero har vi effektiviserat 
processen med lägenhetsöverlåtelser och gett 
föreningarna möjlighet att hantera köparnas ansökan 
om medlemskap den vägen. De allra flesta av våra 
kunder är idag anslutna till WebbHero.

Inte bara HSBs bostadsrättsföreningar, utan även 
bostadsrättsföreningar utanför HSB-sfären köper våra 
tjänster. Tack vare hög kompetens hos medarbetarna 
samt attraktiva tjänster inom ekonomisk förvaltning 
erhåller vi allt fler uppdrag.

Totalt sköter vi nu den ekonomiska förvaltningen för 
6 069 lägenheter i 102 HSB bostadsrättsföreningar, 
3 661 lägenheter i 82 externa bostadsrättsföreningar, 
5 samfälligheter samt 2 423 hyreslägenheter som vi 
själva äger. 

Vi har under året genomfört en kundundersökning 
avseende bl a den ekonomiska förvaltningen. Vi kan 
konstatera att vi genomgående får mycket höga betyg 
på våra tjänster och vår service! Vid jämförelse med 
andra som gjort samma undersökning erövrade HSB 
Södermanland en förstaplats!

Stärkta av den hedrande förstaplatsen fortsätter vi 
vårt arbete med att leverera tjänster med hög kvalité 
med strävan att bli ännu bättre för våra kunder.

Marie Leppänen, nyanställd ekonom vid HSB-kontoret i Nyköping.
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HSB köpte 2011 den gamla brandstationen i 
Eskilstuna och bildade en bostadsrättsförening 
- HSB brf Rademacher - för att uppföra 69 lägen-
heter i kvarteret. Brandstationen revs 2012 och 
byggnation påbörjades 2013. Inflyttning planeras 
till första kvartalet 2015.
 
I januari 2014 påbörjades försäljning av 31 lägenhe-
ter i HSB brf Slottsvakten i Nyköping. Fastigheten 
har ett centralt läge i Nyköping och ligger i en spän-
nande miljö - granne med Nyköpingshus.

I Trosa kommun har vi fått en detaljplan godkänd 
för en planerad förtätning av Trosalundsberget. 

Totalt handlar det om ett 80-tal lägenheter i två 
etapper. Den första etappen är tänkt att påbörjas 
under 2014.

HSB Södermanland vann under 2011 en markan-
visningstävling avseende området Odlaren i Eskil-
stuna i närheten av sjukhuset. Området kommer 
att byggas ut i etapper. Arbetet med detaljplanen 
har påbörjats av Eskilstuna kommun. Först däref-
ter kan marknadsföring av projektet bli aktuellt.

HSB brf Rademacher i Eskilstuna.

HSB brf Slottsvakten i Nyköping.
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HSB Teknik arbetar över hela länet med tekniska 
konsultuppdrag åt bostadsrättsföreningar och an-
dra i samband med ombyggnader och andra mer 
omfattande underhållsåtgärder. I arbetet ingår inte 
bara att hjälpa styrelserna med de tekniska fråge-
ställningarna utan även allt annat som hänger ihop 
med större underhållsåtgärder. Det kan gälla förun-
dersökningar, upprättande av förfrågningsunderlag, 
entreprenadupphandlingar, projektledning, finan-
siering, föredragning på stämmor, besiktningar mm.

HSB Tekniks tjänster utnyttjas av såväl HSBs med-
lemsföreningar som andra bostadsrättsföreningar, 
samfälligheter m fl.

Bland uppdragen 2013 kan nämnas stambyte, 
badrumsrenovering och renovering av kök i 114 
lägenheter på Skolvägen i Vagnhärad, renovering 
av balkonger och byte av balkongskärmar i kv Stor-
ken i Strängnäs, tillbyggnad av kök vid daghemmet 
Grindstugan i Nyköping samt byte av dagvattenled-
ningar och dränering kv Sågaren 25 i Nyköping. 
Dessa objekt ägs av HSB Sörmlandsbostäder. 

Bland övriga arbeten kan nämnas byte av fönster 
och fönsterdörrar på HSB brf Aspen i Torshälla, 
byte av entrépartier på HSB brf Gripen i Eskilstuna, 
byte av ventilationsanläggning på HSB brf Gustavs-
borg i Eskilstuna, byte av fönster och fönsterdörrar 
på HSB brf Krusbäret i Oxelösund, stambyte och 
badrumsrenovering på brf Johanneshov i Tystberga, 
nytt ytskikt tak, på brf Lönnen 4 i Nyköping samt 
fasadrenovering och balkonginglasning på brf Gär-
det i Nyköping.

HSB Teknik upprättar också underhållsplaner åt 
bostadsrättsföreningarna. Dessa är viktiga för det 
långsiktiga underhållet av fastigheterna. 

HSB Tekniks personal är certifierade med riksbehö-
righet för att åta sig uppdrag som kontrollansvariga 
(KA) enligt PBL (plan- och bygglagen). 

Brf Gärdet i Nyköping efter genomförd balkonginglasning.
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Fastighetsservicen är inriktad på två områden. Det 
gäller dels den service och skötsel som behövs för 
att det dagliga livet i bostadsområdet ska fungera 
bra som lokalvård och allmän fastighetsskötsel och 
dels gäller det vården och underhållet av fastigheter 
och utrustning.

God fastighetsservice och en vacker och välskött 
yttre och inre miljö ger stort värde för boende och 
besökare. Detta är en viktig del av styrelsens ansvar 
när det gäller att vårda fastighetens värde. 

En kundundersökning som genomförts gav mycket 
goda betyg vad gäller våra tjänster och den personal 
som är engagerad i dessa. Vi har infört handdatorer 
som ett redskap för arbetsorderhanteringen. Vi räk-
nar med att denna teknik ska förbättra vår hante-
ring av beställda arbeten.

Vi erbjuder bostadsrättsföreningarna att välja de 
tjänster man vill ha utförda. Ofta vill föreningarna 
göra vissa arbeten själva, medan andra löses av HSB 
genom särskilda avtal. 

Vi har resurser, kompetens och samarbetspartners 
för att kunna leverera alla de tjänster som förknip-
pas med fastighetsförvaltning. Det innebär fastig-
hetsservice, reparationer, underhåll (el, snickeri, 
VVS, målning), lokalvård, markskötsel och träd-
gårdsarbeten, snöplogning och sandning, samt 
övervakning och tillsyn av undercentraler och fläkt-
anläggningar.

I kundservicen ingår även felanmälan och jourverk-
samhet. All fastighetsskötsel ingår som en del i dot-
terbolaget HSB Sörmlandsbostäder AB. 

Fastighetsskötare Bo Karlsson under arbete i Vagnhärad.



HSB Södermanland ägde vid 
årsskiftet 2 262 hyreslägenheter 
genom det helägda dotterbola-
get HSB Sörmlandsbostäder AB. 
Fastigheterna finns i Strängnäs, 
Eskilstuna, Nyköping, Trosa/
Vagnhärad samt Vingåker och 
Malmköping.

Fastighetsägandet breddar för-
valtningsunderlaget för HSB 
Södermanland samtidigt som 
det ekonomiskt bidrar till HSB-
föreningens resultat. HSB Söder-
manlands medlemmar har förtur 
till hyreslägenheterna. Möjlighe-
ter kan finnas att på sikt ombilda 
hyreslägenheter till bostadsrätter.

Vid den senaste hyresgäst-
undersökningen besvara-
des vår enkät av nära 800 
hyresgäster. Ca. 70% av 
hyresgästerna upplever att 
de är mycket nöjda eller 
ganska nöjda med sitt bo-
ende vilket är tillfredsstäl-
lande siffror. 

Moderföreningens egna 
fastigheter innehåller 
främst äldreboendelägen-
heter i S:t Anna resp Väverskan i 
Nyköping. Vidare ägs tre fastighe-
ter med gruppbostäder i Katrine-
holm. Samtliga lägenheter hyrs 
ut till respektive kommun på 

långtidskontrakt. Totalt uppgår 
detta bestånd till 161 lägenheter. 
Kontorsfastigheterna i Nyköping 
och Eskilstuna ägs direkt av HSB 
Södermanland. 

EgNA fAStIgHEtER
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under året har större ombygg-
nads- och renoveringsprojekt 
genomförts enligt följande:
 
Strängnäs 
Geväret 13 Stambyte
Slätvaren Målning fasader
Storken 2 Balkongrenovering

Eskilstuna
Solrosen 16 Takbyte

Trosa / Vagnhärad
Bostället 52 Byte av värmesystem 
till fjärrvärme, badrumsrenovering, 
ventilation med värmeåtervinning

conny Norbäck HSB Teknik och Tom Westerdahl Ncc besiktigar ett nyrenoverat kök på  
Skolvägen i Vagnhärad.



MEDLEMMAR
Utbildning
Utbildningsverksamheten bedrivs 
med huvudsaklig inriktning på 
bostadsrättsföreningarnas styrel-
ser. Syftet är dels att ge de för-
troendevalda stöd i att utföra sitt 
uppdrag och att ge medlemmar-
na trygghet i att förtroendevalda 
är utbildade för att klara sitt 
uppdrag. Verksamheten omfattar 
i huvudsak kurser, konferenser 
och temakvällar. 

2013 var ett mycket framgångs-
rikt studieår. Under året genom-
fördes totalt 26 kurser där totalt 
664 personer deltog. 

Bland kurserna kan nämnas:
- Hur genomförs en förening-  

stämma
- Introduktionskurs för nyvalda 

styrelseledamöter
- Styrelseutbildning under två 

kvällar
- Ekonomikurs
- Information/visning av  

styrelsewebb
- Juridikkurs
- Kurs för revisorer
- Kurs för valberedare

Kurserna genomförs lokalt i länet 
med koncentration till Nyköping, 
Katrineholm och Eskilstuna. In-
troduktionskurs för nyvalda sty-
relseledamöter liksom styrelseut-
bildningarna hålls i anslutning till 
bostadsrättsföreningarnas stäm-
mor. Övriga kurser hålls så att 
varje målgrupp får kunskap om 
sitt uppdrag i god tid innan det är 
dags för t ex valberedare och revi-
sorer att påbörja sitt arbete. 

Vid fem tillfällen under hösten 
hölls information och visning av 
vår styrelsewebb för styrelseleda-
möter och revisorer. Styrelseweb-

ben är ett verktyg för kunderna 
i den ekonomiska förvaltningen 
som ger tillgång till en mängd 
information rörande den egna 
föreningen t ex ekonomiska rap-
porter, fakta från lägenhetsre-
gistret, blanketter mm och inte 
minst möjligheten att granska 
och attestera leverantörsfakturor 
via webben. Totalt deltog 115 
personer i dessa träffar.

I slutet av året anordnas kvälls-
kurser i bostadsrättsjuridik, som 

är mycket välbesökta och inne-
håller alltid en mix av aktuell 
juridik. Kursledare har de senaste 
åren varit Ola Thored, jurist på 
HSB Riksförbund. Sammanlagt 
deltog 160 personer. 

HSB-ledamöterna samlas årligen 
till en konferens för kombinerad 
information och utbildning. Vid 
konferensen som genomfördes 
i september månad fick ledamö-
terna bl a en genomgång av HSB 
Kod för bostadsrättsförening.

INtRESSENtER
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Annette Strandberg, ekonom vid HSB-kontoret i Eskilstuna, informerar om nyheter i vår 
styrelsewebb.

Intresserade deltagare vid ett av årets kurstillfällen.
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Information 
Informationsverksamheten har 
under 2013 använt följande ka-
naler
- entré; periodiskt informations-
blad till bostadsrättsföreningar-
nas styrelser
- Tidningen HSB Uppdraget; 
HSB Södermanland prenumere-
rar på tidningen till alla förtroen-
devalda och anställda
- HSB Södermanlands hemsida 
med adress www.hsb.se/soder-
manland. På hemsidan kan man 
lämna intresseanmälningar till 
vår nyproduktion. Genom Webb-
Hero - vårt verktyg i den ekono-
miska förvaltningen - erbjuder vi 
digital tillgång till redovisning, 
dokument och information.
- Medlemsrådgivning; inom ra-
men för medlemskapet ingår 
viss juridisk rådgivning om boen-
defrågor via HSB Riksförbunds 
jurister. Medlemsrådgivningen 
är en av HSBs mest uppskattade 
medlemsförmåner och nöjdhe-
ten hos medlemmarna är hög.
- Medlemstidningen för hela HSB  
”Hemma i HSB” - som utkommer 
med 6 nummer per år.

Övrig medlemsverksamhet
Genom medlemskapet får både 
enskilda medlemmar och bo-
stadsrättsföreningar möjlighet 
till rabatter hos olika företag och 
butiker. Ca. 60 olika företag i Sö-
dermanland erbjuder alla HSB-
medlemmar rabatterbjudanden. 
Medlemmarna har även förmå-
nen att utnyttja erbjudanden som 
HSB Riksförbund tagit fram.

PERSONAL
HSB Södermanland ska vara en 
attraktiv arbetsplats för kom-
petenta medarbetare. Antalet 
anställda i koncernen uppgår till 
78 helårsanställda. Av dessa är 35 

kvinnor och 43 män. Lednings-
gruppen består av 3 kvinnor och 
4 män. Koncernen arbetar med 
sin egen arbetsmiljöpolicy och 
med rutin för systematiskt ar-
betsmiljöarbete. 

Samarbetet med Previa vad gäller 
långtidssjukskrivningar och per-
sonalhälsovård har fortsatt. Både 
kort- och långtidsfrånvaron ligger 
på tillfredsställande låga nivåer.

Företaget stödjer individuell mo-
tion och träning samtidigt som 
ergonomi- och andra arbetsmil-
jöfrågor kontinuerligt bevakas 
och åtgärdas. Likaså subven-
tioneras massage och liknande 
åtgärder. Kompetensutveckling 
genomförs för personalen i enlig-

het med individuella utvecklings-
planer. 

kuNDER/LEvERANtÖRER
Våra kunder är till stor del också 
våra ägare dvs bostadsrättsföre-
ningar och enskilda medlemmar 
i HSB Södermanland. Vi efter-
strävar långsiktiga relationer med 
alla kunder – något som vi i de 
allra flesta fall lyckats med. 
HSBs kärnvärderingar 
Engagemang, Trygghet, 
Hållbarhet, Omtanke och 
Samverkan är viktiga att förverk-
liga i det dagliga arbetet. När vi 
lever upp till dessa får vi samti-
digt de långsiktiga relationer vi 
söker. Samma utgångspunkter 
gäller naturligtvis även för våra 
leverantörsrelationer. 

Peter Liberg nyanställd förvaltare vid HSB Sörmlandsbostäder i Eskilstuna.
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SAMHäLLEt
HSB Södermanland deltar direkt 
och indirekt i opinionsarbetet 
vad gäller boendefrågor. Vi bi-
drar ekonomiskt via Hyresgästför-
eningen för att utveckla boendet 
i våra fastigheter. 

Miljö
Riksdagen har tidigare antagit 
nationella miljökvalitetsmål. Av 
dessa miljökvalitetsmål är tre 
mer relevanta för HSB än övriga. 
Dessa tre är: Begränsad klimat-
påverkan, Giftfri miljö och God 
bebyggd miljö.

Här följer en beskrivning av de 
nationella målen i korthet, HSB-
rörelsens samlade syn på hur vi 
ska uppnå målen, men framför 

allt vad vi gör i HSB Söderman-
land för att uppnå målen.

1. Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfä-
ren ska stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. 
Målet ska uppnås på ett sådant sätt 
och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsför-
sörjningen säkerställs och andra mål 
för hållbar utveckling inte äventyras. 

HSB Södermanland har skrivit 
under det klimatavtal som ge-
mensamt beslutats inom HSB-
rörelsen.
Klimatavtalet har som långsiktigt 
mål att begränsa utsläppen med 
50% till år 2023. 

Ett första delmål har varit att re-
ducera utsläppen med 20% fram 
till 2012. Jämförelseåret är 2008.
Det preliminära resultatet visar 
att HSB Södermanland reducerat 
utsläppen med 25%.

De största utsläppen för HSB 
Södermanlands del härrör från 
energiförbrukningen i de egna 
fastigheterna. Andra utsläpps-
källor finns i samband med ny-
produktion, ombyggnationer och 
transporter. Befintliga energidek-
larationer är en bra plattform för 
det fortsatta arbetet.

I HSB Södermanland har vi tidi-
gare arbetat med flera miljömål 
som faller under det här natio-
nella miljömålet. 

Fastighetschef Lars Mårdh kontrollerar lufttemperatur i tilluften efter värmebesparande åtgärder.
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INtRESSENtER
Målet om att minska energiför-
brukningen kvarstår nu som det 
viktigaste miljömålet. Genom 
klimatavtalet har vi förbundit oss 
att aktivt arbeta med dessa frågor.

2. Giftfri miljö
Miljön ska vara fri från ämnen och 
metaller som skapats i eller utvun-
nits av samhället och som kan hota 
människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden.

HSB Södermanland har inget 
eget miljömål när det gäller ke-
mikalier, men har ändå vidtagit 
vissa åtgärder. Vi har tidigare 
genomfört en omfattande kemi-
kalieinventering och rensat ut 
gamla produkter. 
Vi har också skapat rutiner för in-
köp, handhavande och förvaring 
av kemikalier. Vi har rådgjort 
med brandskyddsmyndigheten i 
länet om våra lokaler och hand-
havandet av kemikalier ur brand-
skyddssynpunkt och arbetsskydds-
synpunkt. 

3. God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö. Byggnader och anläggning-
ar ska utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hus-
hållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas. 

En av dessa ”andra resurser” är 
avfall och ett av delmålen pekar 
ut att den totala mängden gene-
rerat avfall inte ska öka och den 
resurs som avfallet utgör ska tas 
tillvara i så hög grad som möjligt. 
I HSB är det här oftast ett lokalt 
arbete och medlemmarnas enga-
gemang är avgörande. Det sker 
ett stort arbete inom HSB med 
sortering av hushållsavfall och 
hantering av farligt avfall.

Föreningen följer noga det håll-
barhetsarbete som bedrivs cen-
tralt inom HSB-organisationen.

kOOPERAtIONEN
HSB Södermanland var under 
året medlem i HSB Riksförbund, 
Coompanion i Sörmland samt 
OK.

Inom HSB-organisationen har 
vi – av naturliga skäl – det mest 
organiserade och utvecklade sam-
arbetet. Vi ser och använder den 
övriga HSB-organisationen som 
en värdefull resurs samtidigt som 
vi själva delar med oss av egna er-
farenheter inom skilda områden.
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StyRDOkuMENt 
HSB-rörelsen har gemensamt 
antagit tre viktiga strategiska 
dokument HSBs Kod för före-
ningsstyrning, HSB Kompassen 
samt HSB Varumärkesriktlinjer 
som ska utgöra en plattform för 
verksamheten.

HSBs kOD fÖR fÖRENINgS-
StyRNINg
HSBs kod för föreningsstyrning 
gäller för samtliga HSB-före- 
ningar, HSB nationella bolag 
samt HSB Riksförbund 
fr o m 2012. 
 
HSBs kod för föreningsstyr-
ning utgår från Svensk kod för 
bolagsstyrning, de kooperativa 
principerna och HSBs värde-
ringar. Syftet är att tillförsäkra 
en öppen demokratisk medlem-
skontroll av hur besluten fattas 
inom HSB. 
 
Koden innehåller regler för före-
ningsstämman och vilka interna 
processer föreningen måste efter-
leva. Den innehåller också regler 
för hur styrelse, valberedning och 
VD ska bedriva sitt arbete, samt 
för hur detta ska redovisas till 
medlemmarna.  
 
Koden syftar till att skapa struktu-
rer inom HSB som säkerställer att 
de kooperativa principernas krav 
på öppenhet och transparens 
efterlevs. Varje medlem i HSB ska 
kunna känna en trygghet med 
att HSB håller vad man lovar och 
att inget döljs eller sopas under 
mattan. Det ska vara enkelt att få 
den information man eftersöker 
och det ska vara enkelt att utöva 
inflytande i den verksamhet man 
är delägare i. 

HSB kOMPASSEN
Enligt detta styrdokument ska 
ett antal förhållanden redovisas 
i årsredovisningen. Det gäller 
bl a visionen - en tänkt framtida 
position för HSB - det gäller vårt 
uppdrag, våra inriktningsmål 
och synsätt. De kooperativa prin-
ciperna tydliggör vad HSB som 
organisation måste leva upp till 
för att vara en kooperation.

HSBs vision
Vi ska vara den aktör som har det 
bästa anseendet hos alla våra in-
tressenter när det gäller boendet.

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

HSBs värderingar
Våra kärnvärderingar är:
Engagemang  
- intresse, kunskap, vilja, 
självhjälp
Trygghet 
- ekonomiskt, fysiskt, socialt
Hållbarhet 
- långsiktighet, miljö-
medvetenhet, kvalitet
Omtanke 
- hänsyn, empati, rättvisa
Samverkan 
- demokrati, samarbete, 
solidaritet, öppenhet, 
kunskapsutbyte

Mål och fokusområden
Kompassen lägger fast de områ-
den som HSB gemensamt önskar 
fokusera på och följa upp för att 
stärka och utveckla HSB mot visio-
nen. Dessa områden är Bosparare, 
Byggande, HSB-Utbud, Forskning 
och innovation, Klimat, Lönsam-
het och Opinion och lobby.

Intressenter
I Kompassen urskiljs också våra 
intressenter samtidigt som ett 
antal indikatorer valts ut för att 
följa hur organisationen arbetar 
gentemot dessa.

Utbud med gemensam HSB-
kvalitet
Inom HSB har vi gemensamt valt 
ut ett antal produkter och tjäns-
ter som ska erbjudas samtliga 
medlemmar enligt en gemensam 
HSB-kvalitet. De utgör därmed 
ett ”basutbud” inom HSB. Det 
gemensamma utbudet kommer 
att växa över tid. HSB Söder-
manland kommer successivt att 
anpassa sitt utbud enligt dessa 
intentioner.
 
Hållbarhet och uppföljning
Öppenhet är en nödvändighet 
inom en medlemsorganisation 
och därmed en förutsättning för 
vår verksamhet. HSB kommer 
därför årligen att redovisa ett 
ekonomiskt, ekologiskt och soci-
alt perspektiv, dvs göra en håll-
barhetsredovisning i samverkan 
och dialog med våra intressenter.

Uppföljningen och den gemen-
samma redovisningen ska redo-
göra för hur HSB-föreningarna:
- arbetar mot vision, mål och fo-
kusområden
- lever i enlighet med kärnvärde-
ringarna
- efterlever de kooperativa prin-
ciperna
- tillhandahåller det utbud av 
tjänster/produkter som överens-
kommits
- utvecklar relationen till sina 
intressenter
- arbetar med hållbarhetsfrågor
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HSB vARuMäRkES-
RIktLINJER
För att underlätta arbetet med 
att skapa ett starkt och enhetligt 
varumärke har vissa riktlinjer 
utformats.
Fördelarna med detta är främst:

- Enklare för medlemmen
Genom att förmedla vårt varu-
märke och vårt samlade erbju-
dande på ett samstämmigt sätt 
blir det tydligare för våra med-
lemmar vad vi står för, vad vi lo-
var och vad våra medlemmar kan 
förvänta sig av oss.

- Större genomslag på markna-
den
Genom att samla oss under ett va-
rumärke blir vi starkare, tydligare 
och lättare att känna igen. Ett 
enhetligt varumärke är en klar 
konkurrensfördel på marknaden.

- Effektivisering
Ett enhetligt varumärke gör det 
möjligt att samverka och skapa en 
mer effektiv och kostnadsbespa-
rande marknadskommunikation. 

-Närmare visionen
Vi har en gemensam vision – att 
vara den aktör som har det bästa 
anseendet när det gäller boen-
det. För att nå vår vision krävs det 
att vi har en gemensam bild av 
vad den innebär. Upplevelsen av 
HSB ska inte skilja sig beroende 
på var i landet medlemmen mö-
ter vårt varumärke.
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KOOPERATIVA PRINCIPER
1:a principen Frivilligt och öppet 
medlemskap 
Kooperativa föreningar är 
frivilliga organisationer, öppna 
för alla som kan använda 
deras tjänster och ta på sig 
medlemskapets ansvar – utan 
diskriminering avseende kön, 
social ställning, ras, politisk eller 
religiös övertygelse.

2:a principen Demokratisk 
medlemskontroll 
Kooperativa föreningar är 
demokratiska organisationer 
som styrs av medlemmarna, 
vilka aktivt deltar i fastställande 
av mål och riktlinjer och i 
beslutsfattande. Förtroendevalda 
män och kvinnor är ansvariga 
inför medlemmarna. 
Medlemmar i primärkooperativ 
har lika rösträtt (en medlem, en 
röst). Kooperativa föreningar på 
andra nivåer organiseras också på 
ett demokratiskt sätt.

3:e principen Medlemmarnas 
ekonomiska deltagande 
Medlemmarna bidrar på ett 
rättvist sätt till den kooperativa 
föreningens kapital och utövar 
kontroll över det i demokratisk 
ordning. 
Åtminstone en del av detta 
kapital är vanligtvis den 
kooperativa föreningens 
gemensamma egendom. Räntan 
på det insatskapital som utgör 
villkor för medlemskapet är 
begränsad, om ränta över huvud 
taget utgår. Medlemmarna kan 
avsätta överskottet till följande 
ändamål:
– Utveckla den kooperativa 

föreningen – om möjligt ge-
nom att reservera medel, vilka 
åtminstone till en del ska vara 
bundna. 

– Ge medlemmarna förmåner 
i förhållande till deras nytt-
jande av den kooperativa före-
ningen. 

– Stödja andra aktiviteter som 
godkänts av medlemmarna. 

4:e principen Självständighet och 
oberoende 
Kooperativa föreningar är fristå-
ende organisationer för självhjälp 
som styrs av medlemmarna. 
Om de ingår avtal med andra or-
ganisationer, inklusive regeringar, 
eller skaffar externt kapital sker 
detta på villkor som säkerställer 
demokratisk medlemskontroll 
och som vidmakthåller den koo-
perativa självständigheten.

5:e principen Utbildning, praktik 
och information 
Kooperativa föreningar erbjuder 
utbildning och praktik till sina 
medlemmar, förtroendevalda, 
chefer och anställda så att de ef-
fektivt kan bidra till utvecklingen 
av sina kooperativa föreningar. 
De informerar allmänheten – sär-
skilt unga och opinionsbildare – 
om den kooperativa föreningens 
särart och fördelar.

6:e principen Samarbete mellan 
kooperativa föreningar 
Kooperativa föreningar tjänar 
sina medlemmar mest effektivt 
och stärker den kooperativa rörel-
sen genom att samarbeta på lokal, 
nationell samt regional och inter-
nationell nivå.

7:e principen Samhällshänsyn 
Kooperativa föreningar arbetar 
för en hållbar utveckling av sina 
lokalsamhällen enligt riktlinjer 
som godtagits av medlemmarna.

De kooperativa principerna är en 
utgångspunkt för HSB Söderman-

land som medlemsorganisation. 
Det frivilliga medlemskapet, en 
medlem - en röst, sättet att välja 
till olika förtroendeposter dvs 
den demokratiska struktur som 
beskrivs i de tre första kooperativa 
principerna är en självklarhet i ett 
medlemsägt företag. I verksamhe-
ten är det nödvändigt att ständigt 
utveckla formerna för hur vi arbe-
tar med demokratifrågorna.  
Vår utmaning är att göra saker 
bättre och därmed fördjupa med-
lemsinflytandet.
De fyra sista principerna pekar 
ut några faktorer som är särskilt 
viktiga för ett medlemsägt företag 
och anger inriktning för hur man 
ska arbeta. 
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Styrelsen och verkställande direk-
tören för HSB Södermanlands 
län ekonomisk förening, organisa-
tionsnummer 716402-0567, avger 
härmed årsredovisning för räken-
skapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31, 
föreningens 27:e verksamhetsår 
som länstäckande HSB-förening. 
Koncernredovisningen omfattar 
moderföreningen och det helägda 
dotterbolaget HSB Sörmlandsbo-
städer AB samt dess dotterbolag 
Sörmlandsbostäder Utvecklings AB 
som bildades under året.

vERkSAMHEtSINRIktNINg
HSB Södermanlands län ekono-
misk förening är en av landets 30 
HSB-föreningar. HSB är en koo-
perativ organisation, som bedriver 
sin verksamhet för medlemmarna 
inom bostadsrättsföreningarna 
respektive för den s k bospargrup-
pen, vars medlemmar sparar för 
att erhålla en HSB-lägenhet. HSB 
Södermanland har kontor i Sträng-
näs, Eskilstuna och Trosa. Huvud-
kontoret är placerat i Nyköping. 

HSBs bostadsrättsföreningar finns 
förutom i dessa kommuner även 
i Oxelösund, Flen, Vingåker och 
Gnesta.

HSB Södermanland arbetar med 
ekonomisk förvaltning, fastighets-
skötsel samt ny- och ombyggnads-
verksamhet av främst bostadsrätts-
föreningar. Föreningens medlems-
verksamhet omfattar utbildning, 
information och medlemsservice. 
Föreningen med dotterbolag äger 
och förvaltar vid årsskiftet 2 423 
(2 438) hyreslägenheter inkl om-
sorgslägenheter.

ägARfÖRHÅLLANDEN
Föreningen ägs av medlemmarna 
som vid årets slut uppgick till 
8 644 (8 316) fysiska resp juri-
diska personer. 

RESuLtAtutvEckLINg 
OcH fÖRäNDRINg Av DEN 
fINANSIELLA StäLLNINgEN 
Redovisat resultat för moderbo-
laget före bokslutsdispositioner 

uppgick till -1 232 tkr (3 385 tkr). 

Koncernens resultat före bok-
slutsdispositioner uppgick till 
22 211 tkr (15 501 tkr). I övrigt 
hänvisas till resultat- och balans-
räkningar mm.

Likviditeten har under året varit 
tillfredsställande. Bostadsrättsföre-
ningarnas s k avräkningsmedel 
ska hela tiden täckas av före-
ningens likvida medel enligt den 
av styrelsen årligen reviderade 
finanspolicyn. 
Föreningen garanterar att an-
slutna bostadsrättsföreningars 
inlåning inom fem bankdagar 
kan utbetalas. Detta åstadkom-
mes genom uttag på föreningens 
bankkonton samt försäljning av 
kortfristiga placeringar.

Föreningens investeringar under 
2013 uppgick till 409 tkr (57 tkr) 
avseende maskiner och inventa-
rier. Investeringarna i fastigheter 
uppgick till 2 191 tkr (0 tkr). 

fEM ÅR I SAMMANDRAg, kONcERNEN 2013                      2012 2011 2010 2009
Nettoomsättning, Mkr 219,7 211,0 183,0 173,0 167
Resultat efter finansiella poster, Mkr 22,2 15,5 7,6 15,6 5,8
Balansomslutning exkl inlåning brf, Mkr 1038,9 1034,6 1003,8 802,9 786,3
Eget kapital, Mkr 126,0 107,3 92,0 87,0 74
Avkastning på eget kapital, % 19,2 15,6 8,5 19,5 7,9
Avräkningslikviditet, % 121,3 116,4 112,5 110,8 115,2
Soliditet exkl avräkning brf, % 12,1% 10,4% 9,1% 10,8% 9,4
Justerad soliditet enligt HSBs kod 41,5% 38,7% 41,9% 37,4 36,4
Medeltal anställda 78 77 80 79 79

Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på eget kapital: 
Resultat efter finansiella poster i förhållande till  det genomsnittliga egna kapitalet.

Avräkningslikviditet:
Summan av kassa, bank, korta och långa placeringar i förhållande till avräkningsskulder till förvaltade företag.

Soliditet exklusive avräkningsskulder:
 Eget kapital i förhållande till balansomslutning med avdrag för avräkningsskulder till förvaltade företag.

Justerad soliditet enligt HSB-koden
Eget kapital inkl övervärden i fastigheter i förhållande till balansomslutningen inkl övervärden i fastigheter exklusive likvida 
medel och långfristiga placeringar.



väSENtLIgA HäNDELSER  
uNDER vERkSAMHEtSÅREt 
OcH uNDER INNEvARANDE ÅR
Den löpande affärsverksamheten 
liksom medlemsverksamheten 
har utvecklats i enlighet med 
föreningens verksamhetsplan. 

HSB Södermanland godkändes 
under 2011 som Betalningsinstitut 
av finansinspektionen. Under året 
har fortsatta anpassningar gjorts 
av rutiner mm för att föreningen 
skall leva upp till de krav som 
ställs på ett betalningsinstitut.

Förhandsteckning pågår avse-
ende 69 lgh i brf Rademacher i 
Eskilstuna. Inflyttning planeras 
till första kvartalet 2015. Efter 
årsskiftet har förhandsteckning 
påbörjats i HSB brf Slottsvakten 
i Nyköping med 31 lägenheter.

väSENtLIgA HäNDELSER 
EftER RäkENSkAPSÅREt
Styrelsen har utsett Jon Leo Rik-
hardsson till ny VD efter Kjell 
Landström som går i pension. 
Rikhardsson tillträder tjänsten 
den 1 april.

Förväntad framtida utveckling
Föreningens ekonomi utvecklas 
tillfredsställande och budgeten 
uppvisar fortsatt lönsamhet. 

Ekonomisk och teknisk förvalt-
ning och konsultation samt 
fastighetsskötsel är föreningens 
kärnverksamheter. Det egna fas-
tighetsbeståndet ger en bredare 
bas för nämnda verksamheter 
samtidigt som det ekonomiskt 
bidrar till föreningens resultat. 
Föreningen kommer att arbeta 
för ytterligare utveckling och 
expansion inom nämnda verk-
samhetsområden. 

Möjligheter till nyproduktion av 
bostäder kommer att bearbetas 
där förutsättningar föreligger.

Medlemsverksamheten kommer 
även fortsättningsvis att bedrivas 
aktivt både vad gäller utbildnings- 
och informationsverksamhet. 
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Förslag till disposition av årets resultat 
Koncernens fria egna kapital enligt upprättad koncern- 
balansräkning uppgår till 114 156 397 kr varav årets resultat 
är 18 559 596 kr.

Moderföreningens fria egna kapital uppgår till:
Balanserade vinstmedel 35 482 228 kr    
Årets resultat -1 416 470 kr   
Summa 34 065 759 kr    

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
i ny räkning överförs  34 065 759 kr.
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RESuLtAtRäkNINg
tkR      Moderföreningen      koncernen

Not 2013 2012 2013 2012

Nettoomsättning 1,2 33 378 37 009 219 691 210 526

Kostnad för sålda varor och tjänster -30 652 -30 331 -160 946 -158 615

Bruttoresultat 2 726 6 678 58 745 51 911

Försäljningskostnader -736 -537 -3 454 -2 947

Administrationskostnader -3 317 -3 104 -7 011 -6 545

Rörelseresultat 3,4 -1 327 3 037 48 280 42 419

Resultat från övriga värdepapper och

fordringar som är anläggningstillgångar 5 758 504 758 504

Övriga finansiella intäkter 6 3 985 5 522 4 035 5 545

Övriga finansiella kostnader 7 -4 648 -5 678 -30 862 -32 967

Resultat efter finansiella poster -1 232 3 385 22 211 15 501

Skatt 8 -184 1 269 -3 651 -18

ÅREtS RESuLtAt -1 416 4 654 18 560 15 483
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BALANSRäkNINg
tkR Moderföreningen koncernen

tILLgÅNgAR Not 2013 2012 2013 2012

ANLäggNINgStILLgÅNgAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 89 534 91 049 954 501 961 423

Pågående projekt 10 22 931 17 686

Inventarier, verktyg 11 509 337 2 105 1 837

Summa materiella anläggningstillgångar 90 043 91 386 979 537 980 946

finansiella anläggningstillgångar

Aktier, andelar i koncernföretag 12 19 420 19 420

Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 60 988 41 055 60 988 41 055

Andra långfristiga fordringar 14 215 383 750 1 036

Summa finansiella anläggningstillgångar 80 623 60 858 61 738 42 091

SuMMA ANLäggNINgStILLgÅNgAR 170 666 152 244 1 041 275 1 023 037

OMSättNINgStILLgÅNgAR

kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 1 554 5 215 4 917 9 378

Fordringar hos koncernföretag 738 5 357

Skattefordran 2 265 2 455 2 265 2 455

Övriga kortfristiga fordringar 15 1 618 2 393 2 465 2 429
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 16 1 084 1 033 1 652 1 990

Summa kortfristiga fordringar 7 259 16 453 11 299 16 252

kortfristiga placeringar 109 096 109 674 109 096 109 674

kassa och bank 87 047 93 967 87 052 93 973

SuMMA OMSättNINgStILLgÅNgAR 203 402 220 094 207 447 219 899

SuMMA tILLgÅNgAR 374 068 372 338 1 248 722 1 242 936
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BALANSRäkNINg
tkR Moderföreningen koncernen

EgEt kAPItAL OcH SkuLDER Not 2013 2012 2013 2012

Bundet eget kapital

Medlemskapital/insatser 5 024 4 908 5 024 4 908

Reservfond 6 833 6 833 6 833 6 833

Summa bundet eget kapital 11 857 11 741 11 857 11 741

fritt eget kapital

Balanserat resultat 35 482 30 829 95 597 80 114

Årets resultat -1 416 4 654 18 560 15 483

Summa fritt eget kapital 34 066 35 483 114 157 95 597

SuMMA EgEt kAPItAL 17 45 923 47 224 126 014 107 338

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 1 232 1 048 12 091 12 539

Övriga avsättningar 170 170

Summa avsättningar 18 1 402 1 048 12 261 12 539

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 19 76 106 81 932 839 939 849 529

Övriga långfristiga skulder 2 959

Summa långfristiga skulder 76 106 81 932 839 939 852 488

kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 827 827 7 548 7 539

Leverantörskulder 1 687 1 984 12 675 13 504

Skulder till koncernföretag 29 043 20 792

Skulder till förvaltade företag 209 764 208 324 209 764 208 324

Skatteskulder 1 904 2 132

Övriga skulder 827 1 722 7 965 7 746
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 20 8 489 8 485 30 652 31 326

Summa kortfristiga skulder 250 637 242 134 270 508 270 571

SuMMA EgEt kAPItAL OcH SkuLDER 374 068 372 338 1 248 722 1 242 936

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 21 139 077 137 743 1 011 523 1 019 841
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kASSAfLÖDESANALyS
tkR Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 232 3 385 22 211 15 501

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 3 943 3 844 24 921 19 372

Övriga avsättningar 170 0 170 0

Inkomstskatt på årets resultat -4 099 -2 825
kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapitalet 2 881 7 229 43 203 32 048

kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 9 194 -4 466 4 953 -4 762

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -1 187 489 -1 512 3 492

kassaflöde från den löpande verksamheten 10 888 3 252 46 644 30 778

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -2 739 -57 -28 962 -35 883

Avyttring materiella anläggningstillgångar 137 0 5 450 42

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -19 765 24 630 -19 647 24 568

kassaflöde från investeringsverksamheten -22 367 24 573 -43 159 -11 273

finansieringsverksamheten

Upptagna lån från kreditinstitut -4 999 0 -5 048 22 001

Amortering låneskulder från kreditinstitut -827 -827 -7 492 -7 492

Lån från förvaltade företag 1 440 15 952 1 440 15 953

Erhållet koncernbidrag 0 5 000

Lån från  koncernföretag 8 251 2 118

Förändring andelskapital 116 136 116 136

kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 981 22 379 -10 984 30 598

Årets kassaflöde -7 498 50 204 -7 500 50 103

Likvida medel vid årets början* 203 641 153 437 203 647 153 544

Likvida medel vid årets slut* 196 143 203 641 196 147 203 647

* I likvida medel ingår kassa och bank samt övriga kortfristiga placeringar.
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tILLäggSuPPLySNINgAR
Redovisnings- och värderings-
principer
Årsredovisningen har upprättats 
enligt Årsredovisningslagen och 
bokföringsnämndens allmänna 
råd. Tillgångar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärde 
om inget annat anges nedan. 
Samtliga belopp anges i tusental 
kronor, tkr. 

Redovisning av intäkter
Försäljning av varor redovisas vid 
leverans till kunden och ersätt-
ning för tjänster inom adminis-
trativ och teknisk förvaltning i de 
perioder tjänsterna utförs. Hyres-
intäkter redovisas i den period 
uthyrningen avser. Avdrag görs 
för lämnade rabatter och moms. 
Ränteintäkter redovisas i enlig-
het med effektiv avkastning och 
räntebidrag i den period som 
bidraget avser. Utdelning intäkts-
redovisas när rätten att erhålla 
betalning bedöms som säker.

kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar består 
av värdepapper och kapitalga-
ranterade placeringar och har 
upptagits till det lägsta av anskaff-
ningsvärde och nettoförsäljnings-
värde på balansdagen. På balans-
dagen överstiger marknadsvärdet 
anskaffningsvärdet med ca 379 
tkr. Värdeförändringen har inte 
redovisats i resultaträkningen.

Anläggningstillgångar
Avskrivning på färdigställda 
byggnader sker med 2% på an-
skaffningsvärdet för hyreshus och 
med 3% av anskaffningsvärdet 
för vårdbyggnader utom Anna-
fastigheterna (Sjukvårdaren 
12-17) som från och med 2008 
skrivs av med 2% på anskaffnings-
värdet. Maskiner och inventarier 
skrivs av med 20-33% per år.

Leasing
Leasingavtal avseende fordon 
och kontorsutrustning redovisas 
som operationell leasing vilket 
innebär att kostnaderna redovisas 
i resultaträkningen linjärt över 
leasingperioden.

Inkomstskatt
Företaget tillämpar bokförings-
nämndens allmänna råd om 
redovisning av inkomstskatter, 
BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs 
av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Aktuell skatt är skatt som ska 
betalas eller erhållas avseende ak-
tuellt år. Hit hör även justering av 
aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder. Uppskjuten skatt beräk-
nas enligt balansräkningsmetoden 
med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redovisade och 
skattemässiga värden på tillgångar. 
Uppskjutna skattefordringar 
avseende avdragsgilla temporära 
skillnader och underskottsavdrag 

redovisas endast i den mån det 
är sannolikt att dessa kommer att 
medföra lägre skatteutbetalningar 
i framtiden.

koncernredovisning
Koncernredovisningen har upp-
rättats enligt förvärvsmetoden. 
Det innebär att det bokförda 
värdet på aktier och andelar i 
dotterföretagen elimineras mot 
det egna kapitalet i dotterföreta-
gen vid förvärvstidpunkten. Skill-
naden mellan anskaffningsvärdet 
och förvärvat eget kapital har 
som övervärde tillförts fastighe-
terna. Avskrivning på övervärden 
sker med 2%.
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tILLäggSuPPLySNINgAR
Medeltal anställda

2013 2012
Totalt varav män Totalt varav män

Moderföreningen 20 6 19 7
Dotterbolag 58 37 57 36
koncernen totalt 78 43 76 43

År 2013 har beräkningsprincip för medeltalet anställda ändrats till att beräknas enligt totalt antal arbetade  
timmar dividerat med beräknad årsarbetstid. Även år 2012 är omräknad enligt denna princip.

könsfördelning företagsledning
2013 2012

Kvinnor Män Kvinnor Män
Styrelsen 2 6 2 6
Övriga ledande befattningshavare 3 5 2 5

Styrelsen avser moderföreningens styrelse. Övriga ledande befattningshavare omfattar koncernens ledningsgrupp.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2013 2012

Styrelse, VD Övriga Styrelse, VD Övriga
Moderföreningen
Löner och ersättningar 1 473 9 161 1 443 8 556
Sociala kostnader 866 3 641 842 3 262
(varav pensionskostnader enligt avtal) (403) (629) (388) (565)
Summa 2 339 12 802 2 285 11 818

Dotterbolag
Löner och ersättningar 113 22 306 144 20 377
Sociala kostnader 12 8 267 22 7 889
(varav pensionskostnader enligt avtal) (0) (1 784) (0) (1 800)
Summa 125 30 573 166 28 266

koncernen
Löner och ersättningar 1 586 31 467 1 587 28 933
Sociala kostnader 878 11 908 864 11 151
(varav pensionskostnader enligt avtal) (403) (2 413) (388) (2 365)
Summa 2 464 43 375 2 451 40 084

förmåner till ledande befattningshavare
Anställningsvillkoren för moderföreningens tillträdande VD omfattar fast månadslön samt bilförmån. Inga rörliga 
lönedelar utges. Villkoren omfattar 6 månaders ömsesidig uppsägningstid samt rätt till uppsägningslön 6 gånger 
den månadslön som gäller vid uppsägningstillfället eller efter 55 års ålder 12 gånger, vid uppsägning från 
företagets sida. VD tillförsäkras tjänestepensionsrätt enligt KTP-planen. 
Avgående VD för moderföreningen har enligt avtal rätt till pension motsvarande 80% av lönen vid 62 års ålder. 
Detta har reglerats genom avsättning till individuell tjänstepension hos Folksam. Då VD fortsatt sin anställning efter 
62 års ålder har ett tilläggsavtal tecknats. Tillägget innebär att företaget på lönesumman betalar försäkring hos 
Folksam för individuell tjänstepension motsvarande vad som normalt avsätts till tjänstemän anslutna hos Folksam.
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NOtER
Not 1 Nettoomsättningens fördelning per rörelsegren

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Förvaltning 11 439 10 640 34 798 36 239

Egna fastigheter 16 527 16 130 170 910 164 803

Ombyggnadsverksamhet 2 201 3 221 1 772 3 945

Övrigt 3 211 7 018 12 211 5 539

Summa 33 378 37 009 219 691 210 526

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen
Moderföreningens försäljning till dotterbolag uppgick till 1 197 tkr (1 585 tkr).
Dotterbolagets försäljning till moderföreningen uppgick till 2 555 tkr (2 828 tkr).
Beloppen ingår ej i koncernresultaträkningen.

Not 3 Avskrivning på materiella anläggningstillgångar

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

fördelat på tillgångstyp

Byggnader 3 706 3 706 23 843 22 948

Maskiner och inventarier 237 138 1 078 829

Summa 3 943 3 844 24 921 23 777

fördelning per funktion

Kostnad sålda varor och tjänster 3 798 3 788 24 688 23 667

Försäljningkostnader 19 19 63 46

Administrationskostnader 126 37 170 64

Summa 3 943 3 844 24 921 23 777

Not 4 Arvoden och övriga ersättningar till revisorer

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

BoRevision i Sverige AB

 - revisionsuppdrag 12 12 12 12

Herrlander Revision AB

 - revisionsuppdrag 91 72 91 72

Öhrlings PWc AB

 - revisionsuppdrag 150 143

Summa arvoden och ersättningar 103 84 253 227

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsen och
verkställande direktörens förvaltning samt övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagens
revisorer att utföra. Allt annat är andra uppdrag.
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NOtER
Not 5 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Utdelning 41 61 41 61

Ränteintäkter 717 443 717 443

Summa 758 504 758 504

Not 6 Övriga finansiella intäkter

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Föreningsavgäld 407 800 407 800

Ränteintäkter kortfristiga placeringar 3 578 4 722 3 628 4 745

Summa 3 985 5 522 4 035 5 545

Not 7 Övriga finansiella kostnader

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Räntekostnader koncernföretag 70 77

Räntekostnader övriga 4 578 5 601 30 862 32 967

Summa 4 648 5 678 30 862 32 967

Not 8 Skatt på årets resultat

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Aktuell skatt -4 099 -2 825

Skatt hänförlig till koncernbidrag 0 1 315

Uppskjuten skatt -184 -46 448 2 807

Summa -184 1 269 -3 651 -18
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NOtER
Not 9 Byggnader och mark

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 163 401 163 401 1 194 630 1 160 086

Nyanskaffningar 2 191 4 630 17 689

Överfört från pågående arbeten 17 716 16 855

Avyttrat under året -5 425

utgående anskaffningsvärden 165 592 163 401 1 211 551 1 194 630

Ingående avskrivningar 72 352 68 646 233 207 214 664

Årets avskrivningar 3 706 3 706 23 843 18 543

utgående avskrivningar 76 058 72 352 257 050 233 207

utgående planenligt restvärde 89 534 91 049 954 501 961 423

Varav byggnader 84 446 85 961 842 711 848 579

Varav mark 5 088 5 088 111 790 112 844

Taxeringsvärde byggnader 60 448 56 107 923 906 922 218

Taxeringsvärde mark 15 064 13 331 297 882 268 312

totalt 75 512 69 438 1 221 788 1 190 530

Marknadsvärde 199 900 1 598 150

Värde hämtat från värdering gjord av oberoende, extern värderingsman december 2013.

Not 10 Pågående projekt

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 17 686 16 855

Årets anskaffningar 22 961 17 686

Överfört till byggnader och mark -17 716 -16 855

utgående bokfört värde 22 931 17 686
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NOtER
Not 11 Inventarier

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 3 279 3 222 10 353 10 299

Inköp 409 57 1 371 509

Försäljning/utrangering -42 -455

utgående anskaffningsvärden 3 688 3 279 11 682 10 353

Ingående avskrivningar 2 942 2 804 8 516 8 099

Försäljning/utrangering -17 -412

Årets avskrivningar 237 138 1 078 829

utgående avskrivningar 3 179 2 942 9 577 8 516

utgående bokfört värde 509 337 2 105 1 837

Not 12 Aktier, andelar i koncernföretag

företag Säte
kapital-

andel
Eget

kapital
Resultat

efter skatt
Antal 
aktier

Bokfört
värde

HSB Sörmlandsbostäder AB Nyköping 100% 90 933 11 399 16 580 19 420

Org.nr. 556526-7852

Summa 19 420

Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 41 055 65 765 41 055 65 765

Omklassificering till kortfristig placering -10 000 -35 000 -10 000 -35 000

Årets anskaffningar 30 035 20 308 30 035 20 308

Årets avyttringar -102 -10 018 -102 -10 018

utgående anskaffningsvärde 60 988 41 055 60 988 41 055

Specifikation av innehav vid årets slut:

Aktier HSB ProjektPartner AB 1 204 1 204 1 204 1 204

Andelar HSB Riksförbund 1 520 1 520 1 520 1 520
Portfölj Swedbank 58 258 38 326 58 258 38 326

Övriga andelar 6 5 6 5

Summa 60 988 41 055 60 988 41 055
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NOtER
Not 14 Andra långfristiga fordringar

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Övriga lån 172 340 547 768

Övriga långfristiga fordringar 43 43 203 268

Summa 215 383 750 1 036

Not 15 Övriga kortfristiga fordringar

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Fordran skattekonto 1 389 1 370 2 231 1 370

Fordran avräkning förvaltade företag 10 450 10 450

Övriga kortfristiga fordringar 219 573 224 609

Summa 1 618 2 393 2 465 2 429

Not 16 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012

Upplupna ränteintäkter 531 374 531 374

Övriga upplupna intäkter 22 52 185 423

Förutbetalda kostnader 531 607 936 1 193

Summa 1 084 1 033 1 652 1 990

Not 17 förändring av eget kapital

Moderföreningen
Andels-
kapital

Reserv-
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

tOtALt

Ingående balans 4 908 6 833 30 828 4 654 47 224

Vinstdisposition enl. stämmobeslut 4 654 -4 654 0

Förändring andelskapital 116 116

Årets resultat -1 416 -1 416

utgående balans 5 024 6 833 35 482 -1 416 45 923

koncernen
Andels-
kapital

Bundna
reserver

fria 
reserver

Årets
resultat

tOtALt

Ingående balans 4 908 6 833 80 114 15 483 107 338

Vinstdisposition 15 483 -15 483 0

Förändring andelskapital 116 116

Årets resultat 18 560 18 560

utgående balans 5 024 6 833 95 597 18 560 126 014
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NOtER
Not 18 Avsättningar

Moderföreningen koncernen
2013 2012 2013 2012

uppskjuten skatteskuld:
Materiella anläggningstillgångar 1 232 1 048 12 091 12 539
Avsättning förväntad kostnad 170 0 170 0
Summa 1 402 1 048 12 261 12 539

Not 19 Skulder till kreditinstitut
Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012
Aktuell skuld 76 932 82 759 844 528 857 068
Kortfristig del -827 -827 -7 548 -7 542
Upplupna lagfartskostnader 2 959 0
Summa långfristiga skulder 76 105 81 932 839 939 849 526

Skuld om 5 år 72 798 78 625 806 833 819 281

Not 20 förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012
upplupna kostnader
  Semesterskuld 2 212 2 009 6 069 6 106
  Upplupna räntor 541 590 3 712 4 010
  Övriga kostnader 1 698 1 601 6 240 7 390
förutbetalda intäkter
  Hyror 4 039 4 285 14 631 13 820
  Övriga intäkter
Summa 8 490 8 485 30 652 31 326

Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Moderföreningen koncernen

2013 2012 2013 2012
Ställda säkerheter till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 126 266 126 266 998 310 1 007 985
Summa ställda säkerheter 126 266 126 266 998 310 1 007 985

Ansvarsförbindelser
Borgen krediter i bostadsrättsförening 7 617 7 841 7 617 7 841
Övriga borgensförbindelser 5 000 3 450 5 000 3 450
Ansvarsförbindelser Fastigo 194 186 596 565
Summa ansvarsförbindelser 12 811 11 477 13 213 11 856

totalt 139 077 137 743 1 011 523 1 019 841

Avtal har träffats med bostadsrättsföreningarna Galeasen, Forsen och Slottsvakten i Nyköping samt 
Rademacher i Eskilstuna, att överta ansvaret för oplacerade eller återlämnade lägenheter fram till 7 år 
från färdigställandet. Ansvaret delas med HSB ProjektPartner AB.
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Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättas i enlighet med årsredovisningslagen, 

bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av 

moderföreningens och koncernens ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt 

över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Nyköping 2014-04-02

 Hans-Göran Lundgren  Anders Blomqvist    Hans Mårselius 

 

 

 Erik Dahlberg  Christer Johansson   Helena Lindström 

   Jon Leo Rikhardsson, VD

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats 2014-04-02-

 Liselotte Herrlander  Jörgen Götehed

 Auktoriserad revisor  Av HSB Riksförbund utsedd revisor
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REvISIONSBERättELSE

Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen för 
HSB Södermanlands län ek för för år 
2013. Föreningens årsredovisning och 
koncernredovisning ingår i den tryckta 
versionen av detta dokument på sidor-
na 16-30.

Styrelsens och verkställande direktö-
rens ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande di-
rektören som har ansvaret för att upp-
rätta en årsredovisning och koncernre-
dovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsre-
dovisningen och koncernredovisningen 
på grundval av vår revision. Vi har ut-
fört revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god revi-
sionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att vi följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-
visningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika 
åtgärder inhämta revisionsbevis om 
belopp och annan information i årsre-
dovisningen och koncernredovisning-
en. Revisorn väljer vilka åtgärder som 
ska utföras, bland annat genom att be-
döma riskerna för väsentliga felaktig-
heter i årsredovisningen och koncern-
redovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de de-

lar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur föreningen upprättar 
årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn 
till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten 
i föreningens interna kontroll. En revi-
sion innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisnings-
principer som har använts och av rim-
ligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovis-
ningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredo-
visningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsen-
liga som grund för våra uttalanden.

uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovis-
ningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och ger en i alla väsentli-
ga avseenden rättvisande bild av mo-
derföreningens och koncernens finan-
siella ställning per den 31 december 
2013 och av dessas finansiella resul-
tat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstäm-
man fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderföreningen 
och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt 
lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisning-
en och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av förslaget  
till dispositioner beträffande före-
ningens vinst eller förlust samt styrel-
sens och verkställande direktörens 
förvaltning för HSB Södermanlands 
län ek för för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktö-
rens ansvar
Det är styrelsen och verkställande di-
rektören som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande förening-
ens vinst eller förlust, och det är styrel-
sen och verkställande direktören som 
har ansvaret för förvaltningen enligt 
lagen om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet 
uttala oss om förslaget till dispositio-
ner av föreningens vinst eller förlust 
och om förvaltningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen en-
ligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens och verkställande direktö-
rens förslag till dispositioner beträf-
fande föreningens vinst eller förlust har 
vi granskat om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.
Som underlag för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet har vi utöver vår revision 
av årsredovisningen och koncernredo-
visningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i föreningen 
för att kunna bedöma om någon styrel-
seledamot eller verkställande direktö-
ren är ersättningsskyldig mot före-
ningen. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande di-
rektören på annat sätt har handlat i 
strid med årsredovisningslagen eller 
föreningens stadgar. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har in-
hämtat är tillräckliga och ändamålsen-
liga som grund för våra uttalanden.

uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman dis-
ponerar vinsten enligt förslaget i förvalt-
ningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 

till föreningsstämman i HSB Södermanlands län ek för, org nr 716402-0567

Stockholm 2014-04-02
 

 Liselotte Herrlander Jörgen Götehed

  BoRevision AB

 Auktoriserad revisor Utsedd av HSB Riksförbund 
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HSB Riksförbund har fastställt 
tre styrdokument som ska gälla 
för alla HSB-föreningar och bo-
lag: HSBs Kod för föreningsstyr-
ning, HSB Kompassen och HSB 
Varumärkesriktlinjer. Samtliga 
styrdokument finns i sin helhet 
på föreningens hemsida 
www.hsb.se/sodermanland. 

Enligt koden ska en särskild före-
ningsstyrningsrapport tas fram 
årligen. HSB Södermanland 
avser att följa koden utom vad 
avser frågan om suppleanter i 
styrelsen. Koden anger att man 
inte ska välja suppleanter utan 
enbart utse ordinarie ledamöter. 
För närvarande anger dock före-
ningens stadgar att suppleanter 
ska utses. Vid en kommande 
stadgeändring kan en anpass-
ning till koden komma att göras. 
Suppleanterna deltar normalt vid 
alla styrelsemöten vilket innebär 
att avvikelsen mot koden inte kan 
anses särskilt betydelsefull.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är HSB Sö-
dermanlands högsta beslutande 
organ. Fullmäktigledamöterna 
väljs vid medlemsföreningarnas 
ordinarie stämma. Medlemsföre-
ningarna har rätt att utse 1 leda-
mot per 100 lägenheter i sin före-
ning. Bosparare (utan lägenhet i 
HSB) kallas till särskilda kretsmö-
ten i Nyköping, Katrineholm och 
Eskilstuna. Vid dessa möten har 
man rätt att utse 1 ledamot per 
100 bosparare.

Valberedning
Valberedningen utses vid ordi-
narie föreningsstämma och ska 
bestå av tre ledamöter och en 

suppleant. Valberedningen pre-
senteras på annan plats i årsredo-
visningen.

Valberedningen påbörjade arbe-
tet under hösten 2013 med en 
allmän genomgång och arbets-
planering. Enligt tidigare stäm-
mobeslut står två ordinarie leda-
möter och två suppleanter i tur 
för omval. Med utgångspunkt i 
den samlade bild valberedningen 
erhållit av styrelsens arbete har 
förslag till ny- och omval överläm-
nats till föreningsstämman.

Beträffande arvoden till styrelse 
m fl lämnar valberedningen sär-
skilt förslag till stämman.

Valberedningens arbete har do-
kumenterats i en instruktion för 
valberedningen. Instruktionen 
har fastställts av HSB Söderman-
lands föreningsstämma.

Styrelse och VD 
Styrelsen tillsätts vid ordinarie 
föreningsstämma. Styrelsen 
föreslås bestå av fem ordinarie 
ledamöter och två suppleanter. 
De fackliga organisationerna ut-
ser därutöver styrelseledamöter 
enligt lag. VD deltar som föredra-
gande vid styrelsemöten.

Styrelsens och ordförandens 
arbete regleras av gällande ar-
betsordning kompletterad med 
aktuell tidplan för styrelsens sam-
manträden. Styrelsen sammanträ-
der normalt varannan månad. På 
våren hålls ett tvådagars semina-
rium och på hösten träffar styrel-
sen hela ledningsgruppen vid ett 
tvådagarsmöte för genomgång av 
den treåriga verksamhetsplanen. 

Styrelsens sammanträden och 
ledamöternas närvaro under verk-
samhetsåret framgår av särskild 
sammanställning.

Styrelsen har under året med 
enkät och efterföljande diskus-
sion utvärderat det egna arbetet. 
VDs arbete har också utvärderats 
enligt riktlinjerna i koden. 

Ordföranden i föreningens sty-
relse är också ordförande i HSB 
Sörmlandsbostäder AB och Sörm-
landsbostäder Utvecklings AB. 

VD
VD utses av styrelsen. VD leder 
pågående verksamhet i före-
ningen och svarar för den lö-
pande förvaltningen enligt en av 
styrelsen fastställd instruktion. 
VDs lön och förmåner beslutas 
årligen av styrelsen gemensamt. 
VD ersätts med fast månadslön. 
Någon resultatbaserad ersättning 
utgår inte. VD har möjlighet till 
tjänstebil. Allmänna anställnings-
villkor följer i allt väsentligt de 
som gäller för övriga tjänstemän. 
Vad avser pensionslösning och 
uppsägningslön se tilläggsupplys-
ningar.

Ledningsgruppen
Ledningsgruppen utses av VD 
och består av sju personer med 
ansvar för viktiga funktioner och 
verksamhetsområden. Lednings-
gruppen sammanträder en gång i 
månaden och behandlar aktuella 
frågor liksom frågor av övergri-
pande karaktär i koncernen.

Revisorer
Bolagets revisorer rapporterar till 
styrelsen dels efter den löpande 
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granskningen under hösten,
dels efter bokslutsgranskningen. 
Revisionsberättelsen är en del av 
den officiella årsredovisningen.
Enligt koden ska revisor årligen 
träffa styrelsen i samband med 
ett styrelsemöte. Alla revisorer är 
yrkesrevisorer. Arvoden och kost-
nader redovisas i not 4 till resul-
taträkningen. Revisor väljs för ett 
år i taget.

Internkontroll och finansiell rap-
portering
Styrelsen ansvarar enligt koden 
för föreningsstyrning för hur den 
interna kontrollen av finansiell 
rapportering är organiserad. 
Hur detta arbete organiseras och 
sköts i den dagliga verksamheten 
är VDs ansvar. En treårig verk-
samhetsplan ger inriktningen 
för arbetet i föreningen där den 
årliga budgeten ger ramar och 
resurser för verksamheterna. 
Internkontrollen sköts via fastlag-
da arbetsrutiner med regelbund-
na avstämningar av relevanta af-
färstransaktioner dels i bokföring 
dels i de olika försystem som är 
kopplade till bokföringen. Den 
interna kontrollen granskas av 
företagets revisorer.
Styrelsen har under året tagit 
del av resultatet av revisorernas 
löpande granskning och bok-
slutsgranskning samt träffat en av 
föreningens revisorer för särskild 
genomgång enligt koden.

Den finansiella rapporteringen 
sker alltid i form av delårsrapport 
inkl prognos och årsbokslut.

Föreningens byggande verksam-
het sker i samarbete med HSB 
ProjektPartner AB. 

StyRELSENS NäRvARO

Ordinarie ledamöter 7/2 10/4 6/5 30/5* 5/9 16/10 12/12

Hans-Göran Lundgren 1 1 1 1 1 1 1

Erik Dahlberg 1 1 1 1 1 1 1

Hans Mårselius 1 1 1 1 1 1 1

christer Johansson 1 1 1 - 1 1 1

Anders Blomqvist 1 1 1 1 1 1 -

Helena Lindström 1 1 1 - 1 1 1

Suppleanter

Eja Eliasson 1 1 - - - - -

Geerth Gustavsson 1 1 1 1 1 1 1

Eva Mårdh ** - - - 1 1 1 1

* Telefonsammanträde   ** Suppleant fr o m 6/5

Styrelsen fattar beslut om byggna-
tion och får rapportering av utfall 
separat för varje projekt.

Föreningens finanspolicy fast-
ställs årligen av styrelsen. Rap-
portering till styrelsen sker i 
samband med delårs- och bok-
slutsrapportering.

Föreningen har ingen särskild 
internrevision. Motivet är att yt-
terligare en kontrollinstans inte 
är ekonomiskt försvarbar. 

Styrelsens uttalande
Styrelsens uppfattning är att 
HSB Södermanland arbetar i 
en miljö där den gemensamma 
värdegrunden och företagskultu-
ren är en bra plattform för den 
interna kontrollen. Denna kon-
trollmiljö - med den organisa-
tionsstruktur och ansvarsfördel-
ning samt de riktlinjer och sty-
rande dokument som beskrivits 
ovan bedöms tillräcklig för den 
verksamhet HSB Södermanland 
för närvarande bedriver. 

-HSB Södermanland arbetar i 
enlighet med de styrdokument 
som fastställts av den samlade 
HSB-rörelsen dvs Koden för före-
ningsstyrning, HSB Kompassen 
samt HSB Varumärkesriktlinjer.

-HSB Södermanland arbetar efter 
tydliga och uppdaterade riktlin-
jer och mål kompletterade med 
policydokument, verksamhetspla-
ner och relevanta processbeskriv-
ningar. Den ekonomiska rappor-
teringen avseende delårsbokslut, 
budget och årsredovisning och  
den finansiella ställningen i öv-
rigt sker enligt fastlagda och eta-
blerade rutiner. 

-HSB Södermanland har god-
känts som Betalningsinstitut av 
Finansinspektionen och står un-
der dess tillsyn vilket också inne-
bär krav på dokumentation och 
både intern och extern rapporte-
ring. Föreningsstyrningsrappor-
ten för 2013 har inte granskats av 
föreningens revisor.



HANS-gÖRAN 
LuNDgREN, NykÖPINg 

Född 1944.
Ordförande. Styrelseledamot sedan 
1987. Suppleant 1985-1986.
Utbildning: Civilingenjör väg och 
vatten.
Yrkesbakgrund: Arbetat på SSAB i 
Oxelösund som ansvarig för plan 
och byggverksamheten. 
Tidigare arbetat som byggprojektle-
dare eller i olika chefsbefattningar 
inom statlig och privat sektor. 
Uppdrag i HSB: Vicevärd i HSB brf 
Tummelisa i Nyköping 1981-1996. 
HSB-ledamot. 

cHRIStER JOHANSSON, 
ESkILStuNA 

Född 1960.
Styrelseledamot sedan 2007.
Utbildning: Ekonomi, juridik.
Yrkesbakgrund: Lärare, tjänsteman, 
författare, sportjournalist.
Uppdrag i HSB: Styrelseledamot i 
HSB brf Ugglan i Eskilstuna, sekre-
terare sedan 1990 och ordförande 
sedan 2010. HSB-ledamot.

ERIk DAHLBERg, fLEN 

Född 1957.
Vice ordförande. Styrelseledamot 
sedan 2008. 
Suppleant 2001-2007.
Utbildning: Gymnasieingenjör.
Yrkesbakgrund: Tidigare verksam 
inom verkstadsindustrin i 30 år 
bl a med produktion, miljö och 
säkerhets-frågor samt inköp.
Uppdrag i HSB: Tidigare 
ordförande i HSB brf Brogetorp 
i Flen. HSB-ledamot.

ANDERS BLOMqvISt,  
NykÖPINg 

Född 1942.
Styrelseledamot sedan 2012.
Suppleant 2008-2011. 
Utbildning: Marknadsekonom.
Yrkesbakgrund: Bilbranschen, huvud- 
sakligen med lastbilsförsäljning ca. 33 år.  
Kommunal upphandling och bilförvalt- 
ning ca. 12 år.
Uppdrag i HSB: Tidigare ordförande i HSB 
brf Stadsfjärden i Nyköping. HSB-ledamot.

HANS MÅRSELIuS, 
OxELÖSuND 

Född 1946.
Styrelseledamot sedan 1995.
Utbildning: Fil.kand. ekonomi
Yrkesbakgrund: Tidigare 
försäkringsmäklare vid Willis.
Uppdrag i HSB: Tidigare ordföran-
de i HSB brf Domaren i Nyköping.

HELENA LINDStRÖM, 
NykÖPINg 

Född 1967.
Styrelseledamot sedan 2011.
Personalrepresentant Unionen.
Utbildning: Gymnasium, Distribu-
tion och kontor.
Yrkesbakgrund: Ekonom på Camfil 
i Trosa 1989-1999, ekonom på HSB 
sedan 1999, IT-samordnare sedan 
2013.
Uppdrag i HSB: HSB-ledamot.
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EJA ELIASSON,  
ESkILStuNA 

Född 1963.
Styrelsesuppleant sedan 2011.
Utbildning: Ekonomiassistent, löne-
administratör. 
Yrke: Ekonomiassistent på ASSA AB 
i Eskilstuna. 
Uppdrag i HSB: Tidigare vicevärd 
Ekonomi i HSB brf Telegropen i 
Hållsta, Eskilstuna och har varit 
sekreterare och ordförande i dito 
förening.

gEERtH guStAvSSON,
ESkILStuNA

Född: 1956
Styrelsesuppleant sedan 2012.
Utbildning: högskoleexamen före-
tagsekonomi/adb.
Yrkesbakgrund: Metallarbetare drygt 
10 år, ombudsman för socialdemo-
kraterna i Eskilstuna.
Uppdrag: Ordförande HSB brf 
Gustavsborg 2008-2012, vicevärd 
HSB brf Gustavsborg, revisor HSB 
brf Östergården.

LEDNINg, REvISORER 
MED MERA

vERkStäLLANDE DIREktÖR
Föreningens verkställande 
direktör har under året varit Kjell 
Landström. Den 1 april 2014 
tillträder Jon Leo Rikhardsson 
som ny VD.

REvISORER
Liselotte Herrlander, auktoriserad 
revisor (t o m 2014).
Jörgen Götehed, av HSB 
Riksförbund utsedd revisor.

REvISORSSuPPLEANt
Leif Broberg (t o m 2014).

vALBEREDNINg
Ordinarie ledamöter har varit 
Leif Andersson, Stig Nyberg 
och Ingemar Larsson med Gun 
Andersson som suppleant.

SAMMANtRäDEN
Ordinarie föreningsstämma hölls 
den 6 maj på Safiren i Katrine-
holm. Närvarande var 78 perso-
ner varav 62 fullmäktigeledamö-
ter, styrelseledamöter, revisor, 
valberedare, personal samt övriga 
till stämman inbjudna personer.

Styrelsen har under året hållit sju 
protokollförda sammanträden.
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EvA MÅRDH, 
ESkILStuNA

Född: 1956
Styrelsesuppleant sedan 2013.
Personalrepresentant Unionen.
Utbildning: Gymnasium ekonom
Yrkesbakgrund: Ekonom på El & 
Byggmejseln AB i Eskilstuna. 
Ekonom på HSB sedan 1998.
Uppdrag i HSB: HSB-ledamot.
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POStADRESS
Box 304
611 26 NYKÖPING

kONtORSADRESS
Västra Storgatan 1
NYKÖPING
Tel. 0155-26 23 00
www.hsb.se/sodermanland

Klostergatan 1
ESKILSTUNA
Tel. 016-15 78 00

Skogsvägen 31
STRÄNGNÄS
Tel. 0152-130 50


