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HSB Södertälje utvecklar och förvaltar boendet för över 10 000 människor i Södertälje, 
Salem, Rönninge, Järna och Nykvarn. Tjänsteutbudet innefattar allt från ekonomisk 
och teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare till 
specialist tjänster inom energi och projektledning för stora byggprojekt. Vi erbjuder 
också hantverkstjänster för både föreningar och privatpersoner.
HSB är Sveriges största medlemsägda bostadskooperation och all ekonomisk vinst går 
tillbaka till verksamheten. Till medlemskapets fördelar hör till exempel utbildningar 
för förtroendevalda, en HSB-ledamot i bostadsrättsföreningens styrelse och kostnads-
fri juridisk rådgivning i boendefrågor.

Välkommen 

HSB Södertälje HSB i Sverige

8 495 medlemmar 605 070  medlemmar
500 förtroendevalda 35 000 förtroendevalda
52 HSB bostadsrättsföreningar 4 000 bostadsrättsföreningar

till HSB Södertälje
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Vi gjorde även detta år ett mycket bra 
ekonomiskt resultat där alla avdelningar 
levererade bra siffror. Men, vårt mål är 
inte att maximera de kortsiktiga vinster-
na, vi är ett bostadsföretag som präglas av 
långsiktighet och värderingar som enga-
gemang, trygghet, hållbarhet, omtanke 
och samverkan. Vårt uppdrag är att i 
samverkan med medlemmarna skapa det 
goda boendet. Man kan säga att vi tänker 
lika mycket på människorna i och om-
kring husen, som på själva husen. En god 
ekonomi är emellertid viktigt eftersom 
det skapar handlingsutrymme och förut-
sättningar inför framtiden och de för-
ändringar vi står inför. 

En tydlig trend vi ser på olika områden i 
samhället är ökad digitalisering. Vi är 
oftare i banken idag än för tio år sedan, 
trots att många bankkontor har lagts ner. 
Jag tror att det kommer bli likadant med 
HSB, att medlemmarna besöker HSB allt 
oftare, men genom olika digitala kanaler 
i stället för att besöka våra kontor. Jag 

tror att de allra flesta tycker att detta är 
en positiv utveckling, att man kan utföra 
sina ärenden när man vill, var man vill 
och dygnet runt. Samtidigt går det fort 
och är miljövänligt. Men vissa delar av vår 
verksamhet är naturligtvis svåra att 
digitalisera, t.ex. vår produktion av 
bostäder. Inom nyproduktion har vi 
sedan några år tillbaka ett mycket fram-
gångsrikt samarbete med HSB Projekt-
partner. Tillsammans med dem har vi 
producerat Brf Skogsgläntan och för 
några dagar sedan skedde inflyttning i 36 
nyproducerade lägenheter i Brf Sjöglim-
ten i Rönninge. Vi har flera andra spän-
nande projekt på gång bl.a. i centrala 
Södertälje och Nykvarn som vi hoppas 
säljstarta under 2019, eller rent av i 2018. 
Så vi kan bereda fler medlemmar det 
goda boendet! 

Anders Niväng  
tillförordnad vd HSB Södertälje

VD HAR ORDET

Vi kan nu se tillbaka på 2017. Det var på många sätt ett händelserikt år. Vi bytte 
affärssystem och införde flera nya e-tjänster, vi planerade flytten till nya lokaler i 
Moraberg och vår produktion Brf Sjöglimten i Rönninge fortskred enligt plan. 
Samtidigt hade vi en del omsättning i personalen och fick in flera nya, duktiga 
medarbetare. Dessutom slutade vår vd och jag fick förmånen att bli tillförordnad. 

Ett

år
HÄNDELSERIKT
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Det var ett intensivt och krävande projekt 
som involverade stora delar av personalen. 
Samtidigt var det roligt att få kollegor i 
andra HSB-föreningar och att lära sig ett 
nytt affärsystem. För en del av oss blev det 
många resor till Jönköping där en stor del 
av utvecklingsarbetet gjordes. Efter en del 
inkörningsproblem börjar systemet fung-
era bra och vi har nu en plattform att växa 
från och kan implementera fler effektiva 
tjänster och rutiner. Resultatmässigt var 
det ett bra år, men det hade varit ett re-
kordår om vi inte hade haft stora engångs-
kostnader för avgångvederlag och imple-
mentering av nytt affärssystem. 

Nyproduktion utgjorde en väsentlig del av 
föreningens resultat även 2017. När pro-
duktionen av Brf Sjöglimten är klar våren 
2018, kommer vi för tillfället inte ha något 
projekt i produktion, vilket kommer 
påverka 2018 års resultat. Däremot har vi 
flera andra projekt på gång vilka kan 
komma i produktion 2019. Men om resul-
tatet från nyproduktion tillfälligt minskar 
är det tryggt att veta att vi har god lönsam-
het i våra hyresfastigheter och har lönsam-
ma förvaltningstjänster. 

Anders Niväng 
ekonomichef

En sund ekonomi bygger 
framtidens HSB Södertälje
Vi har lämnat ett händelserikt år bakom oss. Den kanske största händelsen 
var att vi implementerade ett nytt affärssystem tillsammans med tio andra 
regionföreningar.  

UPPDRAG, VISION OCH MÅL

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

ÅR 2023
• Har HSB 1 miljon medlemmar

• Har HSB omdefinierat begreppet boende

• Har HSB realiserat det klimatneutrala byggandet

VÄRDERINGAR
Våra kärnvärderingar ska styra vårt arbete och beteende. 
Våra kärnvärderingar är:
•  Engagemang – intresse, kunskap,  
 vilja, självhjälp
•  Trygghet – ekonomiskt, fysiskt, socialt•  Hållbarhet – långsiktighet,  
 miljömedvetenhet, kvalitet
•  Omtanke – hänsyn, empati, rättvisa•  Samverkan – demokrati, samarbete,   solidaritet, öppenhet och kunskapsutbyte

EKONOMI

EKONOMISK ÖVERSIKT

(Tkr) 2017 2016 2015 2014 2013  2012   
Intäkter och räntabilitet

Summa rörelseintäkter 75 437  77 310 70 753 67 455 68 193  67 253   
Årets resultat 9 867  10 278 8 983 21 187 10 004  2 640  
Avkastning på eget kapital 10,5 %  11,5 % 11,4  % 33,2 % 20,8 %  6,3 %  
Ekonomisk ställning
Eget kapital 104 587  94 310  83 708  74 536  53 245   43 131
Soliditet, inkl. totala inlåningen 22,0 %  20,6 % 19,2 % 19,1 % 14,2 %  11,6 % 
Soliditet, exkl. brf. avistamedel 34,5 %  30,2 % 28,6 % 27,4 % 19,9 %  15,9 % *)
Soliditet, enl. HSB-kod 67,9 %  63,9 % 60,6 % 59,9 % 49,6 %  47,3 % **)
Balansomslutning 475 506  457 032 436 464 391 157 374 769  370 999 
Brf avistamedel 172 413  144 797 143 931 119 316 107 218  99 712 
Beräknat övervärde  294 041  258 314 222 816 206 000 165 000  166 000  

*) Från notförteckningen   **) Redovisas i enlighet med HSBs kod för föreningsstyrning

VINSTEN GÅR TILLBAKA  TILL VERKSAMHETENHSB är Sveriges största bostadskooperation och 
ägs av medlemmarna enligt principen en 
medlem en röst. Hela överskottet går tillbaka 
till verksamheten så att vi kan fortsätta utveckla 
och förbättra boendet för våra medlemmar. 

HSBs UPPDRAG
Vårt uppdrag är att i samverkan 

med medlemmarna skapa det 

goda boendet.

6  HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2016

Anders Niväng, ekonomichef

VIKTIGA MÅL FÖR HSB SÖDERTÄLJE
 • Verka för att det byggs hyreslägenheter  
 och bostadsrätter
• Öka antalet medlemmar
• Ha god lönsamhet som säkerställer  
 långsiktighet och tillväxt
• Modernisera och kvalitetssäkra avtal  
 och processer
• Nöjda medarbetare 
• Miljömedvetenhet



8  HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2017 HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2017   9

SÖDERTÄLJE

ÖSTERTÄLJE

VÄSTERTÄLJE

RONNA

ROSENLUND

BRUNNSÄNG

VÄSTERGÅRD

N
YKÖ

PIN
G

SVÄG
EN

N
YKÖ

PIN
G

SVÄG
EN

STR
ÄNGNÄS

VÄ
GEN

ÄNGSGATAN

TURINGEGATAN

OXBACKSLEDEN

E20

E4

E4

1

2

21

12

3430

50
45

58

47

23

39

6

14

4
3 116

18 13

22

26

36

37

38

35

49

20

9

15
10

29
42

1037

16

61

19
17

101

52

25

24

41

59

E20

NYKVARN

N

ÖV

S

11

40

44

E4

SALEM/RÖNNINGE

32
27 31

28

8

KUNDNR BRF GATUADRESS
2001. Brf Eken Campusgatan 32A och B 

2002.  Brf Bromsen Bellevuegatan 5A och B 

2003.  Brf Melonen Stockholmsvägen 2A och B 

2004.  Brf Brotorn Paradisgränd 3, 5 och 6  

2006.  Brf Bofinken Dalbygatan 2, Forskargatan 1 

2007.  Brf Eken 4 Campusgatan 34A och B 

2008.  Brf Fregatten Hertig Carls väg 35, 37 

2009.  Brf Snipan Hertig Carls väg 25A och B, 27C 

2010.  Brf Fullriggaren Hertig Carls väg 43A och B, 45A och B

2011. Brf Hertigen Hertig Carls väg 47A och B

2012.  Brf Tratten Kaplansgatan 5 A–D 

2013.  Brf Strandgården Lagmansvägen 5A och B, 7A och B 

2014.  Brf Gaffeln Västra Mälarehamnen 3A och B 

2015.  Brf Briggen Hertig Carls väg 41A, B och C, Hälsovägen 2A och B 

2016.  Brf Jasminen Åsvägen 10–16 jämna nummer, Gröna Gatan 1 

2017.  Brf Solrosen Mariekällgatan 32A och B, 34–46 jämna nummer 

2018.  Brf Brogården Mälaregatan 12 

2019.  Brf Klintonia Linnegatan 2A och B, 4–14 jämna nummer 

2020.  Brf Ängsgården Viksängsvägen 1 

2021.  Brf Mars Storgatan 7 

2022.  Brf Östergården Sveagatan 15, 17, och 19 

2023.  Brf Fjärilen Dalgatan 28, Övre Villagatan 28A, B och C 

2024.  Brf Kaktusen Högmovägen 20–65 

2025.  Brf Näckrosen Syrengatan 5–19 jämna nummer, Davidsgatan 4–14 jämna nummer 

2026.  Brf Nysätra Nysättravägen 13A, B och C, 15A och B, 17A–E, 19 

2027. Brf Dammtorp Stationsvägen 15 och 17, Dammtorpsbacken 1–3, Rönninge

2028. Brf Malinsbo Bangatan 8–16 jämna nummer 

2029. Brf Österåt Hasselstigen 2–64 jämna nummer 

2030. Brf Morkullan Karlslundsgatan 16, 18 och 20 

2031. Brf Fridhem Stationsvägen 1–7 udda nummer, Rönninge 

2032. Brf Pilen Wilhelmsrovägen 1–7 udda nummer, Rönninge

2034. Brf Tordyveln Övre Villagatan 24A och B, 26A och B 

2035. Brf Topasen Fornhöjdsvägen 6–24 jämna nummer 

2036. Brf Ragnhildsborg Nydalavägen 1–156 

2037. Brf Fogdetorp Rosenhöjdsvägen 20–28 och 30 

2038. Brf Opalen Fornhöjdsvägen 46–64 jämna nummer 

2039. Brf Täppan Dalgatan 25A–E 

2040. Brf Viken Terrakottastigen 1–15, 17–44, Lergodsstigen 1–10, 12–32 jämna nummer,  

  Mönsterstigen 1–7 udda nummer, Klinkervägen 2–8 jämna nummer, 9–22, 

  23–31 udda nummer, Profilstigen 1–24, 25–35 udda nummer, 

  Helenelundsvägen 4–34 jämna nummer

2041. Brf Ekhamra Bangatan 20–28, jämna nummer 

2042. Brf Polstjärnan Västra Kanalgatan 3, 5 och 7, Kanalgränd 1 

2044. Brf Högvreten Bergsvägen 1 A–D, Rönninge

2045. Brf Lilltorpet Elin Wägners stig 1–24 

2047. Brf Henriksberg Fredsgatan 6–12 jämna nummer, Karlslundsgatan 1 och 3  

2049. Brf Viksäng Strand Viksängsvägen 16–26, jämna nummer 

2050. Brf Kobben Lodstigen 1 och 2, Tegelstigen 1–3, Vatt Annas väg 17–23 udda nummer, 27 och 29

2052. Brf Violen Lundbygatan 40

2058. Brf Pettersberg Karlslundsgatan 5–23, udda nummer 

2059. Brf Bruksporten Bruksgatan 8 A–E, 11 A–E, Nykvarn

2061. Brf Skogsgläntan Övre Villagatan 42A, B och C 

2063. Brf Sjöglimten Tallsätravägen 15 A, B och C, Rönninge. Under uppförande, inflyttning våren 2018. 

2101. Brf Petunian Stadsträdgårdsgatan 2–72, jämna nummer 

2103. Brf Manegen Fågelviksgränd 1, 2 och 4, Östra Kanalgatan 10 och 12

2116.  Brf Körsbärsblomman 5 Polhemsgatan 2–8 jämna nummer, 12–18 jämna nummer

VÅRA MEDLEMSFÖRENINGAR

HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2017   9
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LEDNING

Från vänster till höger: Förvaltningschef Malin Pärlstål f. 1978, anställd sedan 2000. Utbildning /
kompetens: Högskoleingenjör Byggteknik-Förvaltning. Andra uppdrag: HSB- ledamot, vicevärd. 
Fastighetschef Sofia Thunberg f. 1982, anställd sedan 2011. Utbildning/kompetens: 12 års branscherfarenhet, 
Andra uppdrag: Styrelse sekreterare HSB Södertälje. Ekonomichef Anders Niväng f. 1966, anställd sedan 2013. 
Utbildning/kompetens: Stockholms universitet civilekonom, 18 års erfarenhet som ekonomichef. 

Våra enskilda medlemmar (privatpersoner) fortsätter att 
öka. Vi sätter även 2017 rekord på både antal medlem-
mar och bosparare. Våra bosparande medlemmar har 
chans till förtur till ny bostad, både nyproducerade 
bostadsrätter och hyreslägenheter. Det dubbla kö-
systemet gör att en bosparare kan behålla sin plats i kön 
för exempelvis en hyresrätt, även om den köper en bo-
stadsrätt. Som enskild medlem har man möjlighet till 
juridisk rådgivning, vår uppskattade medlemstidning, 
medlemserbjudanden m.m. Dessutom är du en av ägarna 
och är med och påverkar vad vinsten ska gå till. 

Medlemskapet för en bostadsrättsförening ger trygghet 
och bra stöd i det löpande arbetet för styrelse och med-

lemmar. Med medlemskapet kommer många fördelar. 
Den erfarne HSB-ledamoten som är ett stöd i styrelsear-
betet. Vi har också ett omfattande utbildningspaket och 
sakkunnig rådgivning som är skräddarsydd för brf:ens 
arbete. Det kan gälla stöd och 
vägledning i frågor som rör 
lagstiftning, föreningskun-
skap och förvaltning.

Det är ett medlemskap 
med många möjligheter.

MEDARBETARE

Profilanalys
En väg till bättre kommunikation

Alla fast anställda på HSB Södertälje fick 
göra en profilanalys. I augusti åkte vi på 
konferens, och alla fick ta del av sina 
analyssvar, fick en grundlig förklaring 
hur man kan tolka dem, och också hur 
de kan användas för att stärka kommuni-
kationen. Profilanalysen är ett lättanvänt 
och pedagogiskt verktyg som ger insikt 
om det egna beteendet och hur det 
uppfattas av andra. Genom att pedago-
giskt beskriva beteenden med hjälp av 
olika färger är analysen enkelt och 
praktiskt tillämpbart. Analysen bygger på 
välkända psykologers forskning. 

FYRA OLIKA FÄRGER
Genom att ge grundtyperna Drivande 
(röd), Inspirerande (gul), Stödjande 

Vi utgår oftast från att människor har god självkännedom och samarbetsförmåga.  
I praktiken är det bristen på dessa egenskaper som ställer till problem på jobbet.  
Det är först när du förstår dig själv och hur andra uppfattar dig som du får insikt,  
och ökad acceptans för våra olikheter gör samverkan smidigare.
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HSB arbetar aktivt för att uppnå en jämn 
könsfördelning, föryngring och mångfald i 
hela organisationen.

 FASTIGHETSSERVICE ADMINISTRATION
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LEDNINGSTYRELSE

MänKvinnor

HSB, för dig som vill bo bra men också för dig som vill leva smart. 
Vare sig du bosparar, hyr eller köper din bostad är du med och 
påverkar dagens och framtidens boende.

MEDLEMMAR

MEDLEM I HSB 
– en bra idé!
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Fortsatt ökning!
För medlemskap och bospar i HSB Södertälje

(grön) och Analytisk (blå) dessa olika 
färger, kan mitt egna och andras beteen-
den belysas och diskuteras på ett enkelt, 
pedagogiskt och värderingsfritt sätt. 

Vilka färger finns i vårt team? Vilka 
behövs?

•  Hur kan jag kommunicera bättre med 
andra färger?

•  Hur ska en gulgrön tänka för att 
samarbeta bättre med en blåröd?

•  Hur kan en röd ledare fungera bättre 
med en grön medarbetare?

Konferensen var lyckad och det är 
fortfarande många som på ett avslapp-
nat sätt skojar om varandras styrkor och 
svagheter, men framför allt har det gett 

oss lite verktyg för att tydligare tala till 
mottagaren på mottagarens villkor, och 
på det sättet stärka teamet och team-
känslan.

Logik – Uppgifter

Känslor – Relationer

Inre aktivitetYttre aktivitet

ANALYTISK DRIVANDE

STÖDJANDE INSPIRERANDE
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FÖRVALTNING

SERVICE

Även på servicesidan jobbar vi på digitali-
seringen. Det senaste är serviceorderhan-
teringen. Våra kunder kan idag se vilka 
serviceordrar som ligger på föreningen 
och vilka som är utförda och fakturerade. 

Vi är glada över att det var många 
föreningar som valde att välja oss att 
sköta snöröjningen för bostadsrättsför-
eningen. Vi har idag en mark- och 
trädgårdsavdelning som vintertid är fem 
personer, som bemannar fyra traktorer 
för snöröjning, men som sommartid 
tillsammans med säsongsarbetare växer 
till en grupp om nio för att hinna med 
all gräsklippning och ogräsrensning i 
våra föreningar.

På driftavdelningen utökade vi med 
en person för att kunna tillgodose ett 
ökat behov av våra energitjänster. Vi 
måste hinna med i den tekniska utveck-
lingen inom värme och ventilation. Vi 
kan hjälpa till med uppföljning av 
förbrukning och ge tips och råd på hur 
man effektiviserar systemet för att få ner 
kostnaderna. Vi hjälper även gärna till 
med undersökningar med värmekamera 
för att se om man har några dolda 
energiläckage.

Sist men inte minst, så utgår vi nu 
från gemensamma lokaler. Något som vi 
sett framemot, och som vi redan nu ser 
underlättar för oss alla, det känns bra 
och stärkande för hela avdelningen.

VÅRA TJÄNSTER

EKONOMISK FÖRVALTNING

2017 har varit ett utmanande år för oss 
på den ekonomiska förvaltningen på 
HSB Södertälje. Redan i slutet av 2016 
började vi uppbyggnaden av vårt nya 
affärssystem som vi tog i drift 1 juni 2017. 
Vårt nya system har vi gemensamt med 
idag tio andra HSB-föreningar i Sverige. 
Det har inneburit att vi tillsammans har 
byggt upp ett gemensamt system som ska 
fungera för alla HSBs regionföreningar i 
Sverige, små som stora. Vi har därmed 
lagt grunden till att i framtiden kunna 
utvecklas betydligt snabbare och mer 
kostnadseffektivt när vi är flera aktörer 
som samverkar åt samma håll.

Vårt nya system har för våra kunder 
och bostadsrättsföreningar inneburit 
nya sätt att kontera och attestera faktu-
ror, nya vägar att hitta rapporter och 

Malin Pärlstål, förvaltningschef

BYGG- OCH PROJEKTLEDNING

Anders Lernerud och John Christiansson 
arbetar med bygg- och projektledning i 
samband med större och mindre renove-
ringar och ombyggnationer. Bygg- och 
projektledning är en mycket uppskattad 
tjänst som HSB Södertälje tillhandahål-
ler eftersom det är ovanligt att brf-styrel-
serna besitter sådan kompetens. Vid 
större projekt kan de ekonomiska ris-
kerna vara betydande och då kan gedi-
gen erfarenhet vara avgörande för ett 
framgångsrikt projekt. Projektledarna 
tar ansvar för alla skeden i byggproces-
sen; från beslutsunderlag till den tek-
niska slutkontrollen och ekonomiska 
uppföljningen. 

Under det gångna året hjälpte vi Egna 
fastigheter med flera projekt, bl.a. med 
”relining” av avloppssystem i platta. Istäl l et 
för att byta alla rör, belägger man rören 
med ett nytt ytskikt invändigt. Kostnads-
effektivt, mindre omfattande jobb än att 
stambyta, och därmed mindre krävande 
för de boende. Ett annat stort projekt var 
att planera och projektleda inför HSB 
Södertäljes flytt till de nya lokalerna i 
Moraberg. 

Annars har vi bl.a. projektlett takbyte 

Anders Lernerud & John Christiansson

Förvaltningen på HSB Södertälje har under året som gått omorganiserats. Tidigare drevs ekonomisk 
förvaltning under förvaltningschefen, och den tekniska förvaltningen under servicechefen. Numera 
ligger båda affärsområdena under förvaltningschefen. För att stärka upp och avlasta avdelningen har 
det tillsatts två nya tjänster, en ekonomiassistent och en verksamhetsassistent. Dessutom tar arbetsle-
darna på driftteknik, fastighetsskötsel och mark & trädgård ett större ansvar än tidigare.

och samtidig isolering av vind på en 
bostadsrättsförening i Järna. Vi har 
genomfört fönsterbyten och balkongre-
noveringar, både med och utan inglas-
ningar, i flera brf:er. Runt 100 säkerhets-
dörrar har installerats. Vi har genomfört 
betongutredning av loftgångar, för att 
utvärdera skicket för eventuell renove-
ring. Några brf:er har fått hjälp att 
genomföra sina markarbeten, t.ex. en 
sättning i marken som behövde justeras. 

Något som vi i framtiden vill se mer av 
är att fler brf:er ska göra och schema-
lägga avloppsspolningar, något som vi ser 
förebygger problem med stopp i avlop-
pen. 

ÅRSPLAN
EKONOMISK FÖRVALTNINGSKUND

ENERGISPARPROJEKT
Roligt tycker vi att vi ser en ökning av 
förfrågningar på solcellsanläggningar, 
flera brf:er har visat sitt intresse. Vi har 
också arbetat med ett ventilationspro-
jekt, där brf:en har installerat luftvär-
mepumpar för att återvinna värmen i 
frånluften, och fler är på gång. 

En brf har tilläggsisolerat sin fasad i 
samband med fasadrenovering, i det 
här fallet putsning. Det är också ett 
exempel på hur man kan minska 
uppvärmnings kostnaderna.

övriga uppgifter om bostadsrättsfören-
ingen. Det har inneburit en del frustra-
tion över att inte längre hitta i systemet, 
men vi tror att detta nu lagt sig, och att 
vi istället tillsammans kan fokusera på 
det positiva i att vi blir mer digitalise-
rade. Vi förenklar vardagen för våra 
bostadsrättsföreningar, och de som 
hjälper brf:en med det administrativa.

VICEVÄRD/FÖRVALTARE

I tider då många har mycket att göra, ser 
vi att vår vicevärdstjänst är uppskattad. 
Istället för att brf:ens förvaltare kommer 
från egna föreningen, hyrs tjänsten in 
från HSB Södertälje. Vi har förstärkt 
internt, så vi nu har tre personer till 
hands som kan bistå med allt ifrån 
kontakten mellan brf:ens styrelsen och 
de boende, till uthyrning av p-platser.

Avisering avgifter kvartal 2, 5 mars

Brf-stämma senast 30 juni

Boka senast in datum för stämma, 
meddela din ekonom datumet

Uppgifter till Bolagsverket, underlag på  
styrelsesammansättningen samt utförd  
id-kontroll lämnas till HSB

Avisering avgifter kvartal 3, 5 juni
Inkomstdeklaration senast 1 juli

Avisering avgifter  
kvartal 4, 5 september

Framställt budgetförslag 
till brf

Avisering avgifter  
kvartal 1, 5 december

  Utskick av underlag till 
förvaltningsberättelse 

Inkomma med underlaget till 
förvaltningsberättelsen

Kontrolluppgifter för överlåtelser som har  
avtalsdatum året innan skickas ut  
senast 31 januari

Påbörjar avstämning inför årsbokslutet

Sammanställning årsbokslut,
granskning av revisorer

Årsbokslut till brf:en för 
granskning och signering

Leverans av årsredovisning till 
bostadsrättsföreningen

Beslutad budget ska 
returneras till HSB

Uppdatera underhållsplan 
och fondavsättning 
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Hösten 2016 utfördes en nöjd kund 
undersökning (NKI) i alla våra hyresrät-
ter och våra hyresgästers engagemang 
gjorde att vi kunde starta 2017 med att 
skänka 10.000 kr till Barncancerfonden! 
Detta till följd av löftet vi gav att skänka 
en viss summa pengar per kundundersök-
ningssvar vi fick in. Vi fick otroligt bra 
betyg av våra hyresgäster och nu har vi 
arbetat hårt för att behålla och till och 
med försöka höja dem ytterligare. 

Under året har vi satsat på att öka 
tryggheten i våra områden med ökad 
belysning, farthinder och samarbete med 
områdespolisen gällande kameraövervak-
ning. Tvättstugorna i Brunnsäng har fått 
ett intilliggande lekrum då många hyres-
gäster i våra 12-våningshus har med sig 
barnen ner till tvättstugan. 

HSB Södertälje ska erbjuda en pris-
värd hyresrätt med möjlighet att påverka 
och som boende har du möjlighet att 
utöver det löpande underhållet välja en 
högre standard av renovering som tillval. 
Vi ser en ökad trend när det gäller att 
renovera sitt kök och lägga in parkett i 
stället för standardplastmattor. 

Vi vill att våra hus ska må lika bra som 
våra hyresgäster och bland annat har alla 
våra fastigheter genomgått obligatoriska 
ventilationskontroller (OVK) samt radon-
mätningar med godkända resultat. Vi har 
även påbörjat stambyte av källare och 
bottenplatta samt målat alla våningsplan 
och entréer i fastigheterna i Brunnsäng, 
samtidigt fortlöper det dagliga arbetet 
med att ständigt energieffektivisera samt 
minska driftkostnaderna och miljöpåver-
kan. 

Tillsammans med hyresgästerna hade 
vi i april en heldag med korvgrillning och 
information gällande bredband som 
numer ingår i hyran för alla våra hyres-
gäster. Vi har även introducerat ”Hyres-
rätter online” som är ett lättare sätt att 
söka våra lediga hyresrätter, där du kan 
följa ditt ärende, via HSBs digitala tjänst.

När personalen sätter upp sina person-
liga mål är HSBs kärnvärderingar något 
som genomsyrar hela avdelningen, vi ska 
var kundfokuserade, hålla en riktigt hög 
servicegrad samt uppfattas som en lång-
siktig och seriös fastighetsägare som bryr 
sig. Över 92 % i kundundersökningen var 

nöjda eller mycket nöjda med HSB Söder-
tälje som hyresvärd vilket gör oss otroligt 
stolta. Vi har under året som gått arbetat 
hårt med att hålla samma goda service 
och det ska bli jättespännande att se 
resultatet efter nästa undersökning som 
genomförs hösten 2018. Förhoppningsvis 
får vi även då bra betyg som ett kvitto på 
att våra kärnvärden leder till det goda 
boendet! 

EGNA FASTIGHETER

ÖSTERTÄLJE

VÄSTERTÄLJE

RONNA

ROSENLUND

BRUNNSÄNG

N
YKÖ

PIN
G

SVÄG
EN

N
YKÖ

PIN
G

SVÄG
EN

STRÄNGNÄSVÄ
GEN

ÄNGSGATAN

TURINGEGATAN

OXBACKSLEDEN

Brunnsäng 
Okstigen 2, 4, 6 och 8 
Brunnsängsvägen 2 och 4

Centrum
Järnagatan 6B

E20

E4

E4

Centrum
Badhusgatan 1B

Sofia Thunberg, fastighetschef

N

ÖV

S

Egna

fastigheter
Vi förvaltar våra fastigheter enligt HSB:s kärnvärderingar - engagemang, 
trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan där ledorden ligger till grund 
för vår dagliga verksamhet. HSB Södertälje ska vara en lyhörd hyresvärd 
som har en nära dialog med hyresgästerna samtidigt som vi ska arbeta 
långsiktigt med t.ex. miljöfrågor och energisparande åtgärder i våra hus. 

Västergård  
Lundbygatan 36 och 38
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Det gångna året har varit händelserikt på 
många sätt. Vi lyfter hela tiden blicken, 
för att se hur HSB Södertälje bättre kan 
möta framtiden. Hur kan vi stärka orga-
nisationen för att ge bättre service till 
våra medlemmar det är en fråga som vi i 
styrelsen ofta diskuterar. Under året har 
vi rekryterat en ny vd för HSB Södertälje. 
Cecilia Högberg är född och uppvuxen i 
Södertälje, bor fortfarande i regionen 
och har också verkat yrkesmässigt inom 
kommunen i många år. Den lokala 
förankringen ser vi som en stor fördel. 
Dessutom känns det roligt att vi därmed 
också får HSB Södertäljes första kvinn-
liga vd.

NY TEKNIK OCH UTBILDNING  
HÖGT PÅ AGENDAN 
HSB Södertälje har investerat i ett nytt 
affärssystem. Det har vart ett hårt och 
krävande arbete för många i personalen, 
men jag är säker på att det kommer att 
gynna alla i HSB Södertälje. Den nya 
tekniska plattformen är modern, och 
underlättar vidare digitalisering av ruti-
ner och gör det lättare för oss att skapa 
det bästa digitala mötet med och för våra 
medlemmar.

Det krävs också kunskap för att hänga 
med i utvecklingen, kunskap är en färsk-
vara som ständigt måste fyllas på. Därför 
har HSB Södertäljes styrelse och led-
ningsgrupp genomgått första steget i en 
styrelseutbildning. Vi har också utbildat 
alla våra HSB-ledamöter. HSB-ledamoten 
har ett mycket viktigt uppdrag som ibland 

FOKUS
Med 

HSB SÖDERTÄLJES STYRELSE

Erik Andersson, styrelseordförande

Håkan Svahn Inger Hellström Karl Hulth

Bengt Zetterberg
Dan MatssonReine Bergström Dan Björklund

David Strömberg Linn Kvarnström

ORDFÖRANDE
Erik Andersson, f. 1959
F.d. Internationell sekreterare på IF Metall
Till styrelsen: 2007
Andra uppdrag: HSB-ledamot

LEDAMOT 
Reine Bergström, f. 1970
Adjunkt KTH
Till styrelsen: 2015
Andra uppdrag: Ordf. i brf Briggen,
HSB-ledamot 

LEDAMOT
Dan Björklund, f. 1945
F.d. miljöchef i Södertälje kommun
Till styrelsen: 2010
Andra uppdrag: särskild ledamot
i Mark- och miljödomstolen, ordförande
brf Ekhamra, HSB-ledamot

LEDAMOT 
Inger Hellström, f. 1948 
Socialpedagog och kogn.
psykoterapeut steg 1 
Till styrelsen: 2015

LEDAMOT
Karl Hulth, f. 1967
Arbetar på Scania CV
Till styrelsen: 2017
Andra uppdrag: HSB-ledamot  
samt valberedning i egen brf.

LEDAMOT 
Linn Kvarnström, f. 1987
Ekonom
Till styrelsen: 2012
Andra uppdrag: HSB-ledamot

LEDAMOT
Dan Matsson, f. 1965
Fastighetsförvaltare
Till styrelsen: 2017
Andra uppdrag: HSB-ledamot samt 
ordförande i egen brf.

LEDAMOT
David Strömberg, f. 1980
Kommunalrådssekreterare  
Södertälje kommun
Till styrelsen: 2017
Andra uppdrag: HSB-ledamot,  
ordförande Telge Hovsjö 

LEDAMOT
Håkan Svahn, f. 1947
F.d. Regional Sales Manager på HIAB
Till styrelsen: 2016 
Andra uppdrag: Ordf. brf Ragnhilds-
borg. HSB-ledamot 

LEDAMOT 
Arbetstagarrepresentant Unionen
Marie-Louise Thorwaldson, f. 1964  
Brf-ekonom HSB Södertälje
Till styrelsen: 2017 

LEDAMOT 
Bengt Zetterberg, f. 1949
Brandmästare i Södertälje och  
Stockholm, ingått i styrelsen för  
HSB Nynäshamn, tidigare ordf. i 
NYBO (Nykvarnsbostäder).
Till styrelsen: 2015
Andra uppdrag: Ingår i  
brf Gaffelns styrelse 

SUPPLEANT 
Arbetstagarrepresentant Unionen
Therese Bäckström, f. 1969  
Löne- och hyreshandläggare  
HSB Södertälje
Till styrelsen: 2008

VALBEREDNINGEN
Christer Arvidsson
Leif Ringström
Herta Wassgren

Therese Bäckström

på medlemmarna och framtiden

STYRELSE

Marie-Louise Thorwaldson

kan vara krävande, för att klara av 
uppdraget bättre fodras det utbildning. 
Att vara HSB-ledamot är lite av att vara 
ambassadör för HSB Södertälje, det är 
ett uppdrag som är en viktig länk 
mellan brf:en och HSB Södertäljes 
styrelse. Utbildning är en mycket bra 
investering och något som HSB Söder-
tälje även framöver kommer att priori-
tera. Det gäller såväl styrelse, förtroen-
devalda i brf:er som personal.  

Framtidsfrågor har en framskjuten 
plats i hela HSB-rörelsen och mycket 

möda läggs på hur vi ska kunna stärka 
HSB inför framtida utmaningar. Vi 
kommer att fortsätta sträva efter mer 
medlemskontakt och medlemsservice. 
Att vara medlem och bo i bostadsrätt 
hos HSB Södertälje ska präglas av 
trygghet och bra service med bra och 
enkla digitala plattformar.

Tack alla medlemmar för ert förtro-
ende som gör det möjligt att arbeta 
vidare för ett ännu starkare och bättre 
HSB Södertälje!



STUDIERÅDET
Studierådet utses av styrelsen och är rådgivande i 
arbetet med medlemsutbildningar. Studierådet 
består av Dan Björklund, Inger Hellström, Linn 
Kvarnström och Gun Bodbacka Nyman. 

VD 
Föreningens vd har svarat för den löpande förvalt-
ningen av föreningen och lett verksamheten i 
enlighet med de instruktioner som fastställts av 
styrelsen. 

REVISORERNAS ARBETE
Enligt föreningens stadgar ska föreningen ha 
minst två revisorer. De revisorer som har upp-
draget är Erik Davidsson från BoRevision och  
Magnus Karlström från Ernst & Young. Ordinarie 
sammanträden med revisorer, styrelseordförande, 
vd och ekonomichef har skett två gånger under 
verksamhetsåret. Revisorerna har lämnat rappor-
ter från den löpande granskningen samt från 
bokslutsrevisionen. Dessa rapporter har redovisats 
och behandlats av styrelsen. 

LEDNINGSGRUPPEN
Ledningsgruppen består av t.f. vd och ekonomichef 
Anders Niväng, fastighetschef Sofia Thunberg och 
förvaltningschef Malin Pärlstål. Under första halv-

året ingick även projektchef Anders Binett och 
service chef Johan Löfgren i ledningsgruppen.  
Bo Tjörnå ingick i ledningsgruppen till den  
11 september då han lämnade sitt uppdrag som vd. 
Ledningsgruppen hade arton protokollförda sam-
manträden under verksamhetsåret. 

EKONOMISK OCH FINANSIELL RAPPORTERING 
Styrelsen fastställer en budget inför varje verksam-
hetsår. Budgeten för 2017 har följts upp löpande 
under verksamhetsåret och i synnerhet i samband 
med tertialboksluten. Ekonomichefen har också 
tagit fram resultatprognoser löpande under året 
som presenterats för styrelsen. 

Styrelsen reglerar föreningens finansverksamhet 
genom att årligen fastställa finanspolicyn. Place-
ringar och upplåning har skett i enlighet med 
policyn och föreningens inlåning från förvaltade 
bostadsrättsföreningar kan i enlighet med Koden 
återbetalas inom fem bankdagar.

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE
Ledande befattningshavare har fast månadslön. 
Utöver lön och pensionsavsättning tillkommer värde 
av bilförmån. Ledande befattningshavare har en 
pensionsålder av 65 år. 

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT

INLEDNING 
HSB Södertälje tillämpar HSBs kod för förenings-
styrning (Koden). Koden är utformad särskilt för 
HSB och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, 
de kooperativa principerna och HSBs kärnvärde-
ringar. Syftet med Koden är att all verksamhet inom 
HSB ska styras så effektivt som möjligt och att varje 
medlem ska ha insyn i och kunna påverka verksam-
heten. Koden kompletterar gällande lagstiftning 
och andra regler genom att vara en norm för god 
föreningsstyrning med hög ambitionsnivå.

Koden ska tillämpas enligt principen ”följ eller 
förklara”. Det innebär att reglerna inte är tvingande. 
Varje avvikelse ska dock redovisas och motiveras. 

Koden innebär att årsredovisningen kompletteras 
med denna föreningsstyrningsrapport som översikt-
ligt beskriver hur föreningen tillämpat HSBs kod för 
föreningsstyrning under räkenskapsåret. 

Utöver Koden följer HSB Södertälje HSB Kom-
passen samt HSB Varumärkesriktlinjer.

Föreningsstyrningsrapporten har granskats av 
föreningens revisor Erik Davidsson, Bo Revision AB.

FÖRENINGSSTÄMMAN
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutan-
de organ. Föreningsstämmans befogenhet utövas av 
fullmäktige. Vid föreningsstämman som avhölls den 
8 maj 2017 i Södertälje deltog 44 fullmäktigeombud. 

VALBEREDNINGEN
Valberedningen väljs på föreningsstämman och 
har till uppgift att bereda och lämna förslag på 
styrelseledamöter och revisorer samt lämna 
förslag på ersättning till dessa. Valberedningen 
bestod fram till stämman av Christer Arvidsson 
(sammankallande), Leif Ringström, Alf Eriksson, 
Maria Källgren och Lena Österman. Vid stäm-
man avgick Alf, Maria och Lena från valbered-
ningen och Herta Wassgren valdes in i valbered-
ningen. Valberedningen har bedrivit sitt arbete 
löpande under året i enlighet med den av stäm-
man fastslagna instruktionen för valberedning. 
Under verksamhetsåret hade valberedningen 27 
protokollförda möten. Valberedningen har också 
haft kontinuerlig kontakt med styrelsens ledamö-
ter och närvarat vid två styrelsemöten. 

STYRELSEN
Styrelsen väljs på föreningsstämman. Styrelsen 
bestod fram till föreningsstämman av nio ledamöter 
samt två arbetstagarrepresentanter. Vid stämman 
meddelades att Maria Arenbjörk och Lars Hedlund 
ej längre stod till förfogande. Vid stämman valdes 
Maria Källgren, Dan Matsson, David Strömberg och 
Karl Hulth till nya styrelseledamöter. 

Styrelsens övergripande uppgift är att för med-
lemmarnas räkning långsiktigt förvalta föreningens 
angelägenheter och genom ett aktivt arbete skapa 
mervärde för medlemmarna. Styrelsen har arbetat 
enligt en fastställd arbetsordning som beskriver 
styrelsens och ordförandes uppgifter. Styrelsens 
huvudsakliga uppgifter är att besluta om lön och 
andra ersättningar till vd, anställa och entlediga vd, 
fastställa vd-instruktion, fastställa och följa upp 
policys, budget, mål och verksamhetsplan samt att 
till stämman lämna förslag till årsredovisning. 
Styrelsen har under året haft tolv sammanträden, 
varav ett konstituerande möte.

Styrelsens ordförande har sammanträtt regel-
bundet med vd och ekonomichef för avrapportering 
av den operativa verksamheten och föreningens 
ekonomi samt beredning av kommande styrelsemö-
ten. Styrelsens ordförande har deltagit i två möten 
med revisorerna i samband med löpande gransk-
ning och bokslutsrevision. 

Den senaste styrelseutvärderingen gjordes under 
2014 och baserades på en enkät som samtliga styrel-
seledamöter deltog i. Nästa styrelseutvärdering 
kommer göras under 2018.
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Förvaltningschef

Teknisk förvaltning
(service)

Ekonomisk
 förvaltning

Vicevärd/förvaltare

Fastighetschef

Egna fastigheter

Medlem

Reception

Ekonomichef

Finansförvaltning

Internservice

Marknad

Nyproduktion

Bygg och  
projektledning

VD

STYRELSEN

FöreningsstyrningsrapportFöreningsstyrningsrapport

Styrelsens närvaro på styrelsesammanträden 2017

Ledamöter 

Erik Andersson 12 (12)
Bengt Zetterberg 11 (12)
Dan Björklund 11 (12)
Dan Matsson  5 (7)
David Strömberg  6 (7)
Håkan Svahn 11 (12)
Inger Hellström 10 (12)
Karl Hulth 5 (7)
Linn Kvarnström 7 (12)
Maria Källgren 3 (7)
Reine Bergström 12 (12)
Lars Hedlund 3 (5)
Maria Arenbjörk 3 (5)
Marie-Louise Thorwaldson (arbetstagarrepresentant) 2 (7)
Carina Bohlin (arbetstagarrepresentant) 3 (5)

Suppleanter 
Therese Bäckström (arbetstagarrepresentant) 5 (12)

HSB Södertäljes organisation
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FörvaltningsberättelseFörvaltningsberättelse

VERKSAMHETENS INRIKTNING
HSB Södertälje bedriver teknisk och administrativ 
fastighetsförvaltning, finansförvaltning, bygg- och 
projektledning, nyproduktion av bostäder samt 
medlemsverksamhet. Föreningen är verksam inom 
kommunerna Södertälje, Salem och Nykvarn. 

ÄGARFÖRHÅLLANDEN
HSB Södertälje är en ekonomisk förening som ägs 
av 52 bostadsrättsföreningar och ca 8 500 enskilda 
medlemmar. Verksamheten styrs via föreningsstäm-
ma, styrelse och vd.

DOTTERBOLAG OCH INTRESSEBOLAG
HSB Södertälje har ett helägt dotterbolag, Hjälm-
sätra mark AB samt äger 50% av aktierna i Skogs-
trakten Holding AB och 50% av aktierna i HSB 
Hyresfastigheter i Salem AB. HSB Södertälje har 
tillsammans med HSB Produktion AB handelsbola-
get HSB Produktion i Södertälje HB.

FASTIGHETSBESTÅND
HSB Södertäljes fastighetsbestånd omfattar åtta 
fastigheter. Sex av dessa inrymmer hyreslägenheter 
och två fastigheter är jordbruksfastigheter tänkta 
för bostadsbebyggelse. Det totala antalet hyreslägen-
heter uppgår till 532 stycken och den totala uthyr-
ningsbara lägenhetsytan uppgår till 34 657 kvm. 
Den totala lokalytan uppgår till 584 kvm. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER VERKSAM-
HETSÅRET OCH INNEVARANDE ÅR
Produktionen av HSB Brf Sjöglimten som utförs 
genom handelsbolaget HSB Produktion i Södertälje 
fortskred enligt plan och inflyttning kommer ske i 
april 2018. Nyproduktion utgör en väsentlig del av 
föreningens resultat och uppgick till 6 059 tkr.

Antalet medlemmar ökade med 700 personer, 
vilket motsvarar en ökning på 9 %.

Under verksamhetsåret implementerades ett nytt 
affärssystem. Implementeringen innebar en hög 
arbetsbelastning för stora delar av organisationen.

Under året såldes innehavet i HSB Projektpart-
ner till HSB Riksförbund för andelar i HSB Riksför-
bund. Transaktionen skedde till bokfört värde.

Under verksamhetsåret låg marknadsräntorna på 
historiskt låga nivåer, vilket gjorde det svårt att finna 
placeringsalternativ med hög avkastning för fören-
ingens överskottslikviditet. 

Vd Bo Tjörnå slutade sin anställning den  
11 september och Anders Niväng utsågs till t.f. vd 
fram till dess att en ny vd är på plats. Avgångsveder-
laget till Bo Tjörnå uppgick till 15 månadslöner 
jämte pension. Hela kostnaden togs under verksam-
hetsåret och uppgick till 2,8 mkr. En ny vd har 
rekryteras med tillträde i april 2018.

Under innevarande år har föreningen flyttat till 
nya hyrda lokaler i Moraberg. De gamla lokalerna 
på Järnagatan och i Brunnsäng kommer hyras ut. 

För innevarande år förväntas resultatet bli lägre 
än för 2017 till följd av väsentligt lägre intäkter från 
nyproduktion. 

RESULTATUTFALL 2017
Föreningens nettoomsättning uppgick till 73 899 tkr 
(74 927 tkr) och årets resultat efter skatt uppgick till 
9 867 kr (10 278 tkr). För föreningens resultat och 
ekonomiska ställning i övrigt hänvisas till resultat- 
och balansräkningarna med tillhörande noter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för HSB Södertälje ekonomisk förening,
organisationsnummer 715600-1757, får härmed avge årsredovisning för år 2017.

Viktiga policyer och lagstadgade handlingsplaner  
antagna av HSB Södertäljes styrelse

• Arbetsmiljöpolicy

• Etik- och jämställdhetspolicy

• Finanspolicy

• Handlingsplan för anpassning och rehabilitering

• Jämställdhetsplan

• Kvalitets- och miljöpolicy

• RIktlinjer för åtgärder mot penningtvätt  
 och finansiering av terrorism

• Policy för betaltjänster

• Policy för inlåningsverksamhet

• Policy för personuppgiftshantering

• Policy för regelefterlevnad

• Policy och handlingsplan mot trakasserier  
 och kränkande särbehandling 

• Policy och handlingsplan i missbruksfrågor

• Policy för uthyrning av hyreslägenheter

• Sponsringspolicy

• Policy för riskhantering

Egna fastigheter Förvärvat  Antal lgh

Hyresfast. Skogsviolen  1995 70

Hyresfast. Uranus 6 1981 10

Hyresfast. Sobeln 1 1995 72

Hyresfast. Sobeln 2 1995 71

Hyresfast. Hermelinen 1 1995 166

Hyresfast. Hermelinen 2 1995 143

Totalt  532

Förteckning med adresser och karta finns på sidan 14.

Förvaltade egna fastigheter per 2017-12-31

Förvaltade HSB-bostadsrätter per 2017-12-31

Kundnr  Färdigställd år Antal lgh Antal medl. 

2001. Eken  1934 19 27

2002. Bromsen 1934 23 25

2003. Melonen 1935 28 34

2004. Brotorn 1937–38 37 44

2006. Bofinken 1943 18 21

2007. Eken 4 1939 20 23

2008. Fregatten 1942 24 25

2009. Snipan 1943 27 31

2010. Fullriggaren 1944 36 39

2011. Hertigen 1945 18 22

2012.  Tratten 1946 25 27

2013. Strandgården 1947 34 43

2014. Gaffeln 1960 32 46

2015. Briggen 1947 25 30

2016. Jasminen 1949–50, 54 99 126

2017. Solrosen 1951–57 104 131

2018. Brogården 1952 9 10

2019. Klintonia 1954–55 68 78

2020. Ängsgården 1956 32 40

2021. Mars 1959 35 41

2022. Östergården 1956–57 72 81

2023. Fjärilen 1971–72 68 81

2024. Kaktusen 1980–81 46 74

2025. Näckrosen 1962–63 109 136

2026. Nysätra 1960–61 188 224

2027. Dammtorp 1960–61 78 93

2028. Malinsbo 1962 112 140

2029. Österåt 1961 32 46

2030. Morkullan 1964 225 293

2031. Fridhem 1967 36 43

2032. Pilen 1961 28 34

2034. Tordyveln 1966 31 43

2035. Topasen 1973 248 288

2036. Ragnhildsborg 1979–80 198 317

2037. Fogdetorp 1967–68 378 452

2038. Opalen 1973 240 306

2039. Täppan 1990 62 78

2040. Viken 1984 217 323

2041. Ekhamra 1972 118 149

2042. Polstjärnan 1980 33 43

2044. Högvreten 1988 49 61

2045. Lilltorpet 1988–89 30 46

2047. Henriksberg 1993 97 132

2049. Viksäng Strand 2007 89 129

2050. Kobben 1989–90 173 230

2052. Violen 1994 32 34

2058. Pettersberg 2002 73 107

2059. Bruksporten 2002 10 16

2061. Skogsgläntan 2016 44 68

2101. Petunian 1996 36 51

2103. Manegen 2002 45 64

2116. Körsbärsblomman 2011 77 116

   3 987 5 161

Förteckning med adresser och karta finns på sidan 8 och 9.

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 2017

Det egna kapitalet förändrades enligt följande:

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

 Andels-  Reserv- Balanserat Årets 
 kapital fond resultat resultat

Ingående belopp 3 792 5 150 75 090  10 278

Andelsförändring 311

Föreningsavgäld   98

Resultatdisposition   10 278  -10 278

Årets resultat     9 867

Utgående belopp   4 103 5 150 85 466  9 867
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Balansräkning

RESULTATRÄKNING

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV 
FÖRENINGENS VINST

  2017-01-01    2016-01-01
(Tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

Förslag till disposition av föreningens vinst / Resultaträkning

TILL FÖRENINGSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR:  

BALANSERAT RESULTAT   85 466 130

ÅRETS RESULTAT   9 867 009

SUMMA   95 333 139

 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att det fria egna kapitalet  
som står till föreningsstämmans förfogande disponeras enligt följande:

BALANSERAS I NY RÄKNING  95 333 139

SUMMA:  95 333 139

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 4 73 899 74 927 
Övriga rörelseintäkter  1 538 2 383

Summa intäkter  75 437 77 310

Rörelsens kostnader 
Handelsvaror  -1 247 -1 771
Övriga externa kostnader 5 -32 248 -34 294
Personalkostnader  -29 248 -23 732 
Avskrivningar och nedskrivningar    8, 9, 11 -6 654 -5 876
Övriga rörelsekostnader  0 -1 217

Summa kostnader  -69 397 -66 890 

Rörelseresultat  6 040  10 420 

Finansiella poster 
Utdelning finansiella anläggningstillgångar  12 848  759
Resultatandelar i intresseföretag  -6 041  6 562
Resultat vid försäljning av långfristiga fordringar  1 244  624
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 676  385
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -5 620 -5 880

Summa finansiella poster  3 107  2 450

Resultat efter finansiella poster  9 147  12 870

Resultat före skatter  9 147  12 870

Uppskjuten skatt 17 721 -2 592

ÅRETS RESULTAT  9 867  10 278

BALANSRÄKNING

Tillgångar (Tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar    
Övriga immateriella anläggningstillgångar 8 2 568 0

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 261 959  265 687
Pågående projekt 10 3 138  2 528
Inventarier 11 3 003  1 769

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 9 583  15 873

Summa anläggningstillgångar  280 251  285 857

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 13 371  371

Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar  8 322  3 499
Skattefordringar  1 476  1 831 
Övriga fordringar  488  186
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 14 2 113  1 891 

Summa kortfristiga fordringar   12 399  7 407

Kortfristiga placeringar 15 47 319  34 612

Kassa och bank  135 165  128 785

Summa omsättningstillgångar  195 254  171 175

SUMMA TILLGÅNGAR  475 506  457 032
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KassaflödesanalysBalansräkning

KASSAFLÖDESANALYS

(Tkr) 2017 2016  

Löpande verksamhet
Rörelseresultat 6 040  10 420

Finansiella intäkter 14 768  8 330

Finansiella kostnader -11 661 -5 880

Justeringar av poster som ej ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar 6 654  5 876
Utrangering av anläggningstillgångar 0 1 217

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapital 15 801  19 963

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändringar av varulager 0 -13

Förändringar av hyres- och kundfordringar -4 823 -1 320 

Förändringar av övriga omsättningstillgångar -169  1 395

Förändring av leverantörsskulder 208 -2 707

Förändring av övriga rörelseskulder -10 504  9 953 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 513  27 271

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -3 210 0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -4 131 -17 534

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 6 290 -587

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 051 -18 121

Finansieringsverksamheten
Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar 23 216  4 266

Förändring av andra långfristiga fordringar 0 0 

Förändring av lån -4 000 -4 140

Insatser/avgälder 409  325

Kassaflöde från finanseringsverksamheten 19 625  451

Årets kassaflöde 19 087  9 600
Likvida medel vid årets början 163 397  153 796

Likvida medel vid årets slut 182 484  163 397

Förändring likvida medel 19 087  9 600

BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder (Tkr) Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Andelskapital  4 103  3 792
Reservfond  5 150  5 150

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  85 466  75 090
Årets resultat  9 867  10 278

Summa eget kapital 16 104 587  94 310

Avsättningar  
Uppskjutna skatter 17 5 871  6 593

Summa avsättningar  5 871  6 593

SKULDER 
Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 18 29 300 60 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 18 139 646 112 946
Inlåning från bostadsrättsföreningar 19 180 613  157 397
Leverantörsskulder  4 890  4 682
Övriga skulder  1 358 12 873
Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 20 9 241 8 230

Summa skulder  365 048  356 128

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  475 506  457 032
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NoterNoter

NOTER
NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna redovisningsprinciper    
Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och kon-
cernredovisning med tillämpning av årsredovisningslagen 
och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-
redovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsätt-
ningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om 
inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell 
värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar, fr o m 
2013 enligt komponentansats. Avskrivningarna görs lin-
järt enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden. När 
en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras 
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och 
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. 

Investeringar i lokaler
Investeringar i egna lokaler har en avskrivningstid på 10 år.

Inventarier
Inventarier har en avskrivningstid på 5–10 år.

Fordringar
Fordringarna har tagits upp till de belopp de beräknas inflyta.

Skulder
Samtliga skulder är kortfristiga om inget annat anges i not.

Skatter
Aktuell skatt avser den skatt som beräknas för år 2017 inklu-
sive eventuell korrigering av föregående perioders aktuella 
skatt. Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till temporära 
skillnader och skall regleras i framtiden. Skatten beräknas ut-
ifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller 
aviserade på balansdagen. Temporär skillnad föreligger om 
en tillgångs eller skulds bokföringsmässiga och skattemäs-
siga värden inte uppgår till samma belopp. Skatten beräknas 
normalt med 22,0 %. Skattefordran tas upp om den anses 

kunna nyttjas. Undantag från principen om 22,0 % skatt före-
ligger för närvarande vid förvärv av fastigheter via bolag.

Leasing
Föreningen innehar leasingavtal avseende fordon, kontors-
maskiner och kontorsmöbler. Avtalen är till sin karaktär fi-
nansiella leasingavtal men redovisas som operationella. Det 
innebär att någon tillgångs- eller motsvarande skuldpost inte 
redovisas i balansräkningen. I resultaträkningen fördelas lea-
singavgiften över åren med utgångspunkt från utnyttjandet.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda redovisas i takt med att de anställ-
da har utfört tjänster i utbyte mot ersättningen.

Pensionsåtagande  
I föreningen förekommer såväl avgiftsbestämda som för-
månsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer be-
talar företaget fastställda avgifter till ett annat företag och 
har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala nå-
got ytterligare. Föreningens resultat belastas för kostnader i 
takt med att de anställdas tjänster utförts. 

Föreningen redovisar förmånsbestämda pensionsplaner i 
enlighet med K3s förenklingsregel. Det innebär att förmåns-
bestämda planer där pensionspremier betalas redovisas 
som avgiftsbestämda planer. Pensionsåtaganden i Sverige 
utöver de premiebaserade avtalen tryggas genom överföring 
av medel till Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse. 
Pensionsstiftelsens verksamhet bedrivs enligt lag (1967:53) 
om tryggande av pensionsutfästelse. Föreningen bär i allt vä-
sentligt risken för ökade kostnader samt risken för att av-
kastningen på tillgångarna avviker från förväntade. Mellan-
skillnaden av Pensionsstiftelsens värde och pensionsskuld 
per den 31 december 2017 utgör 12 % riskbuffert och reste-
rande del överskott i stiftelsen. 

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 
verkligt värde. 

Bostadsrätter 
Innehavet av bostadsrätter värderas till det lägsta av anskaff-
nings- och marknadsvärdet på balansdagen. 

Finansiella risker 
De finansiella risker som HSB Södertälje är utsatt för definie-
ras som finansieringsrisk, ränterisk och kreditrisk. De hante-
ras i föreningens finanspolicy och revideras varje år. 

Finansieringsrisken uppstår när det är svårt att återfinan-
siera ett förfallet lån eller om man bara lyckas låna till kraf-
tigt ökade kostnader. Refinansieringsrisken har ökat de se-
naste åren. Dels på grund av turbulens i omvärlden och dels 
på grund av de förändrade krav som ställs på finansinstitut-
en. Trots det bedöms den samlade risken för HSB Södertäl-
je vara låg. Det beror bland annat på att föreningens bestånd 
av egna bostadsfastigheter i regionen kan realiseras med 
kort varsel. 

Med ränterisk avses den resultateffekt som en bestående 
ränteförändring har på föreningens finansnetto. Upplåning-
en som är räntebärande gör att föreningen exponeras för 

Följande avskrivningsplaner har tillämpats Nyttjandeperiod
Mark -
Markanläggningar 20
Stomme och grund 100
Stomkompletteringar 50
VS 50 
Inre ytskikt o vitvaror 50
Fasad, balkong och fönster 50
Styr- o övervakning 50
El 40
Yttertak 40
Gemensamma utrymmen 40
Garagetillbehör 40
Köksinredning 30
Ventilation 25

Transport (t ex hiss) 25

Lägenhetstillval 10

Installationer 10

Immateriella 5

ränterisk. För att få önskad räntebindningstid används derivat-
instrument kombinerat med traditionell bindning. Ränterisken 
för HSB Södertälje bedöms som medel. 

Kreditrisk avser risken att en kredittagare för sent, bara del-
vis eller inte alls infriar sina betalningsförpliktelser mot HSB Sö-
dertälje. Det kan vara på grund av betalningssvårigheter eller 
konkurs. HSB Södertäljes kunder är i huvudsak föreningar och 
hyresgäster i egna fastigheter men till viss del också intresse-
bolag. Kreditrisken bedöms som låg.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.

Övrigt
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvär-
de om ej annat anges.
Alla belopp i noter anges i tkr.

NOT 2   LÖNER OCH ANSTÄLLDA

  2017  2016

VD och styrelse  
Löner & ersättningar   2 543   1 592
Pensionskostnader  1 794   409 
Arbetsgivaravgifter  903   505

SUMMA  5 240   2 506

Övriga

Medeltal anställda  34  31
Löner & ersättningar  15 145   13 952
Pensionskostnader  1 623   1 405
Arbetsgivaravgifter  4 753   4 412

SUMMA  21 521   19 769

TOTAL  26 761   22 275

Den tidigare verkställande direktörens årslön uppgår till 1 181 tkr. Inga 
bonus- eller prestationsersättningar förekom. Pensionen för verkstäl-
lande direktören var premiebaserad och motsvarade 35 % av årslönen. 
Utöver lön och pensionsavsättning tillkom värde av bilförmån. I sam-
band med att verkställande direktörens anställning upphörde utgick av-
gångsvederlag med femton månadslöner. Hela kostnaden reseervera-
des 2017 inklusive pension, arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt. 
Den tillförordnade verkställande direktören saknar vd-avtal och har fram 
till dess att ny vd är på plats, ett lönetillägg på 20 tkr/månad. 

NOT 3    ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR FÖR REVISORER

Bo Revision utses av HSB Riksförbund årligen enl. stadgarna § 28.
Magnus Karlström, Ernst & Young valdes på föreningsstämman år 2017 
och har innehaft uppdraget sedan år 1995.

2017 REVISION  ÖVRIGT

Bo Revision 157 0

Ernst & Young 93 0

Summa 250 0 

2016 REVISION  ÖVRIGT

Bo Revision 150 0

Ernst & Young 80 0

Summa 230 0

NOT 4   NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING  

RÖRELSEGREN 2017 2016

Förvaltning 26 532  26 400
Materialförsäljning  673 2 448
Egna fastigheter 44 457  43 977 
Medlemsverksamhet 2 237  2 102

SUMMA 73 899  74 927 

NOT 5   LEASINGKOSTNADER 

  2017 2016

Föreningens leasingkostnader  
(exklusive hyra för lokaler)   
har under året uppgått till  937 967

Leasingkostnader inom 1 år 1 094  697

Leasingkostnader inom 2–5 år 589  349

SUMMA 2 620  2 013 

NOT 6   RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

RÄNTEINTÄKTER 2017 2016

Ränteintäkter 676  385

SUMMA 676  385 

Avgälderna från bostadsrättsförening redovisas som kapital tillskott,  

se not 16.    

NOT 7   RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

RÄNTEKOSTNADER 2017 2016

Inteckningslån 1 480 1 603
Swapnetto 3 528  3 861 
Övriga räntekostnader 
och resultatposter 612  416 

SUMMA 5 620  5 880 

NOT 8   IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 0 0
Årets anskaffning 3 210 0

Utgående anskaffningsvärde 3 210 0

Ingående avskrivningar 0 0
Årets avskrivningar -642 0

Utgående avskrivningar -642 0 

Utgående planenligt restvärde 2 568 0



28  HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2017 HSB SÖDERTÄLJE ÅRSREDOVISNING 2017   29

NoterNoter

NOT 9   BYGGNADER OCH MARK 

  2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 310 618  291 034
Färdigställd ombyggnation  265  23 666
Försäljning/utrangering 0 -6 504
Standardhöjande åtgärder 1 570  2 422

Utgående anskaffningsvärde 312 453  310 618 

Ingående avskrivningar -44 931 -40 849 
Årets avskrivningar  -5 563 -5 627
Försäljning/utrangering 0 1 545 

Utg. ackumulerade avskrivningar -50 494 -44 931

Utgående planenligt restvärde 261 959  265 687 
Varav mark 31 763 31 763 

Taxeringsvärden 
Bostadsdelen 

Byggnad 215 800 215 800
Mark 73 805 73 805

Lokaldelen

Byggnad 5 255 5 255
Mark 3 916 3 916

Lantbruksenhet 
Mark 2 168  2 076
Summa  300 944  300 852

Redovisade byggnadsvärden 
Bokföringsmässiga värden 230 196  233 923
Skattemässiga värden -134 644 -138 409 
Skillnad 95 552  95 514 

Marknadsvärde 556 000  524 000

Föreningens samtliga fastigheter har per årsskiftet varit föremål för extern 
värdering enligt branschgemensamma principer. Värderingarna utförs genom 
kassaflödesanalys av varje fastighets hyres- och marknadssituation. Värderin-
garna baseras på hyresintäkter och drifts- och underhållskostnader för 2017. 
Kalkylerna har upprättats  som en prognos för en kommande femårsperiod 
och driftsnettot diskonteras med aktuellt avkastningskrav. Kalkylräntan 
uppgående till 4,5 % utgör ett nominellt räntekrav på totalt kapital före skatt. 
Utgångspunkten för vald kalkylränta är nominella räntan för 4–10-åriga 
statsobligationer, f n -0,04 – 0,8 %. Till detta har lagts ett riskpåslag om 4 % 
med hänsyn till bl a att fastigheter inte är helt likvida. Direktavkastningskravet 
har härletts ur information från Svenskt Fastighetsindex med beaktande av 
generell information från den lokala fastighetsmarknaden. Kalkylräntan 
används för att diskontera såväl årliga driftsnetton som restvärdet.  

 

NOT 10   PÅGÅENDE OMBYGGNATION 

  2017 2016

Ingående anskaffningsvärde  
Ombyggnader och projekt 1 542  7 010
Affärssystem 887  45 
Standardhöjande åtgärder lägenheter 99  405

Inköpt under året 
Ombyggnader och projekt 1 262  18 198 
Affärssystem 2 830  842 
Standardhöjande åtgärder lägenheter 1 363  2 131 

Färdigställt under året

Ombyggnader och projekt -65 -23 666 
Affärssystem -3 210 0
Standardhöjande åtgärder lägenheter -1 570 -2 437 
Utgående anskaffningsvärde 3 138  2 528 

 

NOT 11    INVENTARIER

  2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 9 755  9 636 
Årets anskaffning 1 683  119 
Utgående anskaffningsvärde 11 438  9 755 

Ingående avskrivningar -7 986 -7 737 
Årets avskrivningar -450 -249
Utgående avskrivningar -8 436 -7 986

Utgående planenligt restvärde 3 003  1 769 

NOT 12    ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Aktier och andelar Antal 2017  2016

Andelar i HSB Riksförbund 437 676 7 119  1 115 

Aktier i HSB ProjektPartner AB 0 0 6 004 

Aktier i Hjälmsätra Mark AB 1 000 100 100 

Aktier i Skogstrakten Holding AB 500 50  50 

Aktier i HSB Hyresbostäder i Salem AB 250 25  25

Andelar i HSB Produktion i Södertälje HB 1 354 482 

Aktier och andelar, övrigt  5 5

Aktieägartillskott till Skogstrakten Holding AB  0 250 

Successiv vinsträkning nyproduktion  1 929  7 842 

SUMMA  9 583  15 873 

NOT 13   VARULAGER

   2017 2016

Varulager  69 69
Bostadsrätter  302 302

SUMMA  371 371

NOTER
NOT 14 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

  2017 2016

Upplupna intäkter  
Avtal  1 858  651 
Ränteintäkter  14 14

Förutbetalda kostnader 
Affärssystem Hero  0 237
Försäkring  57 668
Kabel-TV/Bredband  69 113
Övrigt  115 208

SUMMA  2 113  1 891 

NOT 15   KORTFRISTIGA PLACERINGAR
De kortfristiga placeringarna består av obligationer med återstående 

löptider på 1 till 5 år. Samtliga placeringarna är likvida och omsättnings-

bara inom högst en vecka.

   2017 2016

Summa kortfristiga placeringar  47 319  34 612
Ej realiserad värdeökning/minskning  -440 400

SUMMA  46 879  35 012

NOT 16   FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

                                Bundet eget kapital     Fritt eget kapital

  Andels-  Reserv- Balanserat Årets 
  kapital fond resultat resultat

Ingående belopp 3 792 5 150 75 090 10 278

Andelsförändring 311

Föreningsavgäld   98

Resultatdisposition   10 278 -10 278

Årets resultat     9 867

Utgående belopp    4 103 5 150 85 466 9 867

NOT 17   UPPSKJUTEN SKATT

I HSB Södertälje finns två poster som aktualiserar latent skatt, under-
skottsavdrag och fastigheter. Avseende fastigheterna föreligger en 
temporär skillnad mellan fastigheternas bokförda värden och dessas 
skattemässiga värden. Latent skattefordran är hänförlig till skattemäs-
siga underskott. Föreningens sammanlagda underskottsavdrag uppgår 
per taxeringsår 2017 till 63 658 tkr.

Avsättning uppskjutna skatter  2017 2016

Ingående värde  6 593  4 001 
Årets avsättning  -721  2 592

SUMMA  5 871  6 593

NOT 18    SKULDER TILL KREDITINSTITUT

Av föreningens inteckningslån löper 109 646 tkr med rörlig ränta och 
59 300 tkr med fast ränta, varav 30 000 tkr skall sättas om 2018. 
Nästa års amortering uppgår till 4 000 tkr (4 000 tkr). 73 % av 
föreningens rörliga inteckningslån är räntesäkrade genom swapavtal 
enligt nedan:   

Swap Räntesats  Förfallodag

20 000 000 3,17  2020-07-30
20 000 000 3,79  2021-07-16
40 000 000 4,26  2021-09-15
80 000 000

Per den 31 december 2017 uppgår den förväntade årsräntan för 
fastighetslånen inklusive effekt av ränteswapar till 3,2 % (2,9 %). 
Skillnaden mellan erlagd rörlig ränta för inteckningslån och erhållen 
rörlig ränta enligt swapavtal är i genomsnitt 1,53 % (1,11 %). Skuldens 
genomsnittliga räntebindning beaktat effekt av ränteswapar uppgår till 
2,1 år (2,8 år). 

Marknadsvärdet på swapavtalen uppgår till -10,7 Mkr, dvs beloppet 
motsvarar den kostnad föreningen skulle betala om swapavtalen löstes 
per balansdagen.

NOT 19    INLÅNING FRÅN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR 

Lån Bindning 2017 2016

Bunden inlåning < 1 år 8 200  12 600 
Avräkning  172 413  144 797

SUMMA  180 613  157 397

NOT 20   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

  2017 2016

Hyror  3 351 3 451
Lagstadgade sociala avgifter  493 463
Räntor  543 552
Semesterlöneskuld  1 798 1 996
Övriga  3 056 1 768
SUMMA  9 241  8 230

NOT 21  STÄLLDA SÄKERHETER

  2017 2016

Uttagna fastighetsinteckningar                       229 217 229 217
Varav i eget förvar  10 550 10 550
Ställda panter                             218 667 218 667

NOT 22  EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

Eventualförpliktelser avser 2 % av kreditförsäkringsbeloppet på förenin-
gens pensionsåtagande i KP, Kooperationens Pensionsstiftelse, samt 2 % 
av årslönesumman 2017 enligt Fastigo.

   2017 2016

Fastigo garantiförbindelse  310 262
Kp-pensionsförsäkring  372 358
Borgensåtagande avseende nyproduktion 92 418 92 418
Ansvarsförbindeler  93 100 93 038
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Noter / Revisionsberättelse Revisionsberättelse

felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oe-
gentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som använ-
dare fattar med grund i årsredovisningen.

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

•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i års-
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utfor-
mar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att ut-
göra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsent-
lig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felak-
tighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att utta-
la 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 di-
rektören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av års-
redovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade re-
visionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydan-
de tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revi-
sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis-
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysning-
ar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehål-
let i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisning-
en återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade om-
fattning 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,  
ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för HSB Södertälje 
ek för för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande fören-
ingens vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar en-
ligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende 
i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i öv-
rigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande 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 verksamhetsart, omfattning och ris-
ker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbe-
hov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av 
föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett be-
tryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande för-
valtningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vid-
ta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska full-
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt utta-
lande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rim-
lig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-
ställande 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 förening-
ar, årsredovisningslagen eller stadgarna.

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av fören-
ingens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska för-
eningar.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av föreningens 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 så-
dana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-
heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts-
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om sty-
relsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller för-
lust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska 
föreningar.

Anmärkning
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi informera om att styrel-
sen i sin förvaltning har brustit avseende att skatter och avgifter vid ett 
flertal tillfällen under räkenskapsåret inte har betalats i rätt tid.

Södertälje den 9 april 2018

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i HSB Södertälje ekonomisk förening, org.nr. 715600-1757.

Magnus Karlström Erik Davidsson 
Ernst & Young, BoRevision AB,  
av föreningen vald revisor av HSB Riksförbund   
  utsedd revisor

Föreningens resultat och ekonomiska ställning 
framgår av resultat- och balansräkningen. Boksluts-
kommentarerna och kassaflödesanalysen utgör en 
integrerad del av årsredovisningen.

Vi försäkrar att, så vitt vi känner till, är årsredovis-
ningen upprättad i överensstämmelse med god redo-
visningssed, lämnade uppgifter stämmer med de 
faktiska förhållandena och ingenting av väsentlig 
betydelse är utlämnat som skulle kunna påverka den 
bild av föreningen som skapats av årsredovisningen.

Södertälje den 9 april 2018

Magnus Karlström Erik Davidsson 
Ernst & Young, BoRevision AB,  
av föreningen vald revisor av HSB Riksförbund   
  utsedd revisor

 Erik Andersson David Strömberg Dan Matsson Karl Hulth  Linn Kvarnström Dan Björklund  
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Vår revisionsberättelse har avgivits den 9 april 2018

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Södertälje ek för för 
år 2017. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 20–30 i den tryck-
ta versionen av detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisan-
de bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be-
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållan-
de till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den 
andra informationen. Den andra informationen består av information om 
verksamheten på sidorna 1–17 och föreningsstyrningsrapporten på si-
dorna 18–19 i den tryckta versionen av detta dokument (men innefattar 
inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende dessa).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna infor-
mation och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna an-
dra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 

att läsa den information som identifieras ovan och överväga om infor-
mationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla vä-
sentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor-
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsent-
lig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rappor-
tera i det avseendet.

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsät-
ta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda anta-
gandet 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 huruvida årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsbe-
rättelse 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 
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