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ÅRET PRÄGLADES AV OMSTÄLLNING 
PGA CORONAVIRUSET



CORONAOMSTÄLLNING

Coronapandemin har drabbat många branscher hårt. 
Vi har klarat oss bra under omständigheterna 

Med enade krafter från våra medarbetare och 
tillsammans med kunder och medlemmar lyckades vi 
under förra året sköta stora delar av verksamheten 
digitalt och på så sätt bidrog vi till att minska 
smittspridning i samhället. Samtidigt som vår 
verksamhet och våra leveranser kunnat upprätthållas. 

Läget är fortfarande allvarligt och vi kan räkna med 
att pandemin kommer att fortsätta att påverka oss 
under lång tid framöver. 

Vårt gemensamma arbete vilar på HSB värderingar 
och tillsammans fortsätter vi att skapa det goda 
boendet, även i pandemitider. 



NEDSLAG I 
VERKSAMHETEN
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MÖJLIGHET TILL MEDLEMSKAP SKAPAR 
TRYGGHET MED FÖRDELAR

• Medlemskap i HSB Södertörn innebär en grundtrygghet både för 
bostadsrättsföreningen och den boende. Att det går rätt till. HSB stöttar sina 
medlemsföreningar med allt från korrekta och uppdaterade stadgar och 
administrativt styrelsestöd, till mer övergripande erfarenhetsutbyte och 
kunskapsspridning. Medlemskapet i Sveriges största bostadsorganisation innebär 
också att du och den bostadsform du valt företräds hela vägen upp på regering och 
riksdagsnivå. Vi verkar för att lagstiftare också är med och säkerställer det goda 
boendet i bostadsrättsföreningar. 

• Att medlemskapet i HSB Södertörn också sparar pengar åt brf:ens boende genom 
fördelaktiga upphandlingar får ses som en extra bonus.

• Framåt ser vi en ökad kunskap och stolthet över vårt medlemskap. En förstärkt 
medlemsorganisation är redan på plats. Kunskapen om fördelarna och nyttan med 
vårt medlemskap ska lyftas så att den ses som den affärsnytta den är. 



TRYGG MEDLEMSTILLVÄXT UNDER SENASTE ÅREN
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HSB PÅVERKANSARBETE GÖR SKILLNAD



VAD VILL VI MED 
PÅVERKANSARBETET? 

• Skapa bättre 
ekonomiska 
förutsättningar för våra 
medlemmar 

• Bättre bostadsmarknad

• Hållbarare bostäder



FÖR ATT NÄMNA NÅGRA OMRÅDEN HSB VILL PÅVERKA;  
BÄTTRE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTADSRÄTTEN 
OCH BÄTTRE VILLKOR FÖR BOSTADSBYGGANDE 

• Lättare att bilda sig en uppfattning om bostadsrättsföreningens ekonomiska status –
framtidsplaner

• Modernisera bostadsrättslagen 

• Bättre regler för tomträtt

• Andrahandsuthyrning, tydligare regelverk för bostadsrättshavare och styrelse

• Fastighetsskatt – diskussion oroar, stora konsekvenser, om aktuellt måste det hanteras 
genomtänkt med andra skattefrågor

• Finansieringsvillkoren vid bostadsbyggande

• Långsiktig planering i kommunerna för att uppfylla bostadsförsörjningsansvaret

• Markpolitik fokus på genomförbarhet
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FASTIGHETSFÖRVALTNING MED MARKNADENS 
NÖJDASTE KUNDER

Våra kunder upplever vår fastighetsförvaltning som en trygg samarbetspartner med lokal närvaro 
och marknadsmässig prissättning, med en ekonomisk förvaltning i absoluta toppklass som grädde på 
moset. Det är den glädjande sammanfattningen från den kundundersökning och de djupintervjuer 
med kunder som genomförts under 2020. 

Vi är glada men inte nöjda. Marknaden för fastighetsförvaltning har fortsatt att locka nya aktörer 
vilket ytterligare drivit på oss i utvecklingsarbetet.

• Fokus på ännu bättre kundservice
Vi är och uppfattas som en kundfokuserad organisation med både engagerade och kompetenta medarbetare, där vår 
lokala närvaro bidrar till hög tillgänglighet och snabb återkoppling. Våra medarbetare är våra ambassadörer och 
garanten för en bra kundupplevelse, och vad våra medarbetare står för och berättar om oss är vad vi blir för våra 
kunder. Därför satsar vi ännu mer på våra medarbetares serviceförmåga framåt. Målet är ännu nöjdare kunder och 
mer affärsmässiga och engagerade medarbetare.

• Tillväxt utifrån förändrade kundbehov
Nya funktioner och lösningar som tillförts våra kundleveranser under åren har finansierats av tidigare vinster och 
genom att fler kunder är med och bär ökade systemkostnader – helt i enlighet med företagets strategier. För den 
fortsatta verksamhetsutvecklingen är tillväxt viktigt och anledningen till att satsning på försäljning inom 
fastighetsförvaltning startas. Vi ser en stor potential och tillväxten ska byggas utifrån de förändrade kundbehoven på 
marknaden, såsom kundunika lösningar och mer proaktiv service för att nämna några.
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BEHOVET AV NYA BOSTÄDER I 
STOCKHOLMSOMRÅDET ÄR FORTSATT STORT

Skapa bostadsrättsföreningar

• På HSB Södertörn har vi en effektiv process för tryggt bostadsbyggande på plats sedan snart 20 år. I samverkan med HSB Bostad
arbetar vi i hela nyproduktionsprocessen från idé till garantibesiktning. Genom HSB Södertörns byggherreansvar lägger vi grunden
för en väl fungerande och långsiktig förvaltningen som brf-styrelsen sedan tar över. Samverkan och samarbete mellan specialister, 
kommuner och privata aktörer möjliggör att vi bygger nya bostadsrättsföreningar löpande inom HSB Södertörns marknadsområden.

• Under 2020 har HSB Södertörn inte haft något nyproduktionsprojekt ute till försäljning vilket, sett till konjunktursvängningarna
under året, varit lyckosamt. Den vikande konjunkturen på Stockholmsmarknaden har dock avtagit och försäljning av nyproducerade 
lägenheter har under senare delen av året åter tagit fart. 

• Behovet av nya bostäder i Stockholmsområdet är fortsatt stort. Tillsammans med kommunledningarna inom våra 
marknadsområden arbetar vi intensivt för att kunna säljstarta projekt redan under 2021. 

Hyresrätten – ett alternativ

• Genom att äga hyresrätter möjliggör vi för bosparande medlemmar ett alternativt boende till bostadsrätten. Eller kanske en väg in 
på bostadsmarknaden. Vi äger och förvaltar våra fastigheter långsiktigt. Genom vår breda kunskap inom fastighetsförvaltning 
utvecklar vi våra fastigheter vilket erbjuder våra medlemmar ett bra boende och god utveckling av fastighetsvärdet. 

• Vi erbjuder våra medlemmar bra bostäder med hög kvalité till en marknadsmässig hyra. Vi har som målsättning att våra bostäder
skall vara hållbara och energismarta så vi klarar framtidens krav och behov. Och våra boende tas om hand genom en väl 
fungerande förvaltning i egen regi. 

• Med tanke på den tillväxtvilja som finns inom hela organisationen ser jag framför mig att såväl förvärv och/eller nyproduktion av 
fler hyresrättsfastigheter kommer behandlas inom företaget framöver. 



NYA BOSTÄDER TILLTRÄDDES UNDER 2020 

BRF VISBY GÄRDE, VISBY
ANTAL BOSTÄDER: 46

BYGGSTART: DEC 2018

INFLYTT: FEB – APRIL 2020



STARK PRISUTVECKLING PÅ BOSTADSRÄTTER

• Marknaden har svängt 
under 2020 för att sluta på 
rekordnivåer vilket borgar 
för nytt bostadsbyggande



UTMANINGAR 
NYPRODUKTION

• Bostadsbristen är konstant sedan länge och problemen 
med trångboddhet i socialt utsatta områden har blivit 
uppenbara i smittspridningen av covid-19. Unga vuxna 
och unga familjer har svårt att köpa en egen bostad på 
grund av kraftiga kreditrestriktioner. Situationen har 
dessutom förvärrats under pandemin, då många unga 
vuxna har blivit arbetslösa. En hel generation håller på 
att stängas ute från bostadsmarknaden

• För att lösa problemen krävs åtgärder från staten. I 
rapporten ”Kommunpolitiken och bostadsförsörjningen” 
framgår att kommunpolitikerna i Stockholms län allra 
helst vill att staten förenklar regelverket kring 
nyproduktion för att få igång byggandet. De vill se en 
ökad rörlighet i bostadsbeståndet, att det inrättas 
startlån för unga och att kreditgivningen underlättas.
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MARKNADEN FÖR FASTIGHETSFÖRVALTNING HAR 
LOCKAT NYA AKTÖRER VILKET YTTERLIGARE DRIVIT 
PÅ OSS I UTVECKLINGSARBETET

• En historiskt stor satsning på nya arbetssätt och innovativa lösningar kommer att ge våra 
kunder och medlemmar en bättre upplevelse och en ökad tillgänglighet framöver. Jag menar 
därför att våra bostadsrättsföreningar, genom att samarbeta med HSB Södertörn, kan vara 
trygga i att de har branschens bästa lösning, eller att den håller på att utvecklas åt dem. 

• Internt handlar arbetet om att renodla, förstärka och säkra upp vår IT-miljö för skapa en 
infrastruktur som är stark inför framtiden.

• Det är kostsamt att satsa digitalt, men vi är övertygade om att det är ännu mer kostsamt att 
inte göra det. HSB Södertörns del av den HSB gemensamma satsningen, kallad HSB 4.0 –
århundrades förändringsresa, resultatförs 2020.



(Animerad HSB-logotyp, visas i helskärmsläge)

TJÄNSTEUTBUD ANVÄNDARUPPLEVESE AUTOMATISERINGSGRAD HELHETSBEDÖMNIING
Bredd av tjänster som erbjuds 

och hur sofistikerade de är

Hur väl tjänsterna är paketerade och 

hur användarvänlig upplevelsen är 

I hur stor utsträckning har processer 

automatiserats för användare.

Sammanvägd helhetsbedömning av 

nuvarande tjänster.

HSB ÄR BRANSCHLEDANDE INOM DIGITALA TJÄNSTER

Undersökning av Seventy dec 2020



… men marknaden för 
fastighetsförvaltning har fortsatt att 
locka nya aktörer vilket ytterligare 
drivit på oss i utvecklingsarbetet.



HSB 4.0 – ÅRHUNDRADETS FÖRÄNDRINGSRESA
- HSB UTVECKLAR SMARTA OCH AUTOMATISERADE TJÄNSTER 

MED MÅLSÄTTNING ATT GE:

• Bättre kundupplevelse
‒ Genom smarta, användarvänliga och automatiserade verktyg kan vi ge 

kunden och medlemmen en bättre upplevelse

• Ökad tillgänglighet
‒ I en framtid måste vi säkerställa att våra tjänster ät tillgängliga 

24/7/365.

• Utvecklade rådgivningstjänster
‒ Skapa förutsättningar för att utveckla komplexa rådgivnings- och 

beslutsstödstjänster

• Ökade intäkter
‒ Större volymer med samma eller mindre resurser

Kundernas ökade krav
Kunderna förväntar sig tjänster av 

högre digital kvalitet.

Ökad konkurrens
Konkurrenterna vässar strategier 

och nya aktörer dyker upp på 

marknaden. 

Hållbarhet
Det blir allt viktigare att skapa en 

hållbar verksamhet som också bidrar 

till affärsmässiga fördelar.

Intern effektivisering
Konkurrensen på marknaden innebär 

att vi måste skapa en miljö där färre 

resurser krävs för samma jobb

Kamp om arbetskraften
Det råder personalbrist i hela 

branschen med stora 

pensionsavgångar och svårigheter 

att rekrytera rätt kompetens.

Digital transformation
HSB riskerar att halka efter i den 

digitala transformationen – både vad 

gäller arbetssätt och kundupplevelse. 

DRIVKRAFTER
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GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT MÖTA 
FRAMTIDENS UTMANINGAR 

Sett i backspegeln är det smått fantastiskt hur snabbt organisationen och våra medarbetare klarade av 
att ställa om verksamheten när coronaviruset kom. Inom loppet av några dagar hade stora delar av 
leveransen anpassats. Jag är oerhört stolt över hur alla medarbetare klivit fram och tagit ett personligt 
ansvar för att vi, oavsett vad, håller vad vi lovar. Tillsammans visade vår samlade medarbetarkår, att 
även under otrygga tider är HSB Södertörn en trygg leverantör.

I årets medarbetarundersökning kan ett kanonresultat konstateras. Detta trots pågående pandemi. 
Medarbetarna på HSB Södertörn är både nöja och motiverade, på ett sätt som är långt över snittet på 
arbetsmarknaden.

Kompetenta medarbetare med hög motivation ger oss goda förutsättningar för att ställa om och möta 
framtidens utmaningar på bästa sätt.



MMI 76

Övergripande motivation

Benchmark

• MMI HSB medelvärde 68

• MMI HSB min – max 54 - 80

• MMI Origo Group medelvärde 66

• Ledarindex Origo medelvärde   67 - 68 

Ledarindex 86

91% svarsfrekvens



NÅGRA POSITIVA OMRÅDEN 
ATT SÄRSKILT LYFTA

• Ledningen – resultat ökar 83 → 84

‒ Medarbetarna är välinformerade om vad 
som händer och beslut som fattas

‒ Medarbetarna har förtroende för HSB 
Södertörns ledningsgrupp

• Stolthet över att arbeta på HSB 
Södertörn – resultat ökar 87 → 90

• Arbetsmiljö på distans – 70% tycker 
det har fungerat bra

‒ 65% av våra medarbetare har arbetat 
delvis på distans under året
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VI HAR EN BRA OCH STABIL EKONOMI

HSB Södertörn har en bra och stabil ekonomi. Det är vad siffrorna i årsredovisningen säger 
men också vad jag vill påstå utifrån de stress-tester vi genomför på verksamhetens ekonomi 
i olika framtidsscenarier. Vi har en stabil ekonomi som ger möjlighet till investeringar i 
verksamheten för att säkerställa företagets attraktionskraft.

HSB Södertörns starka egna kapital ska användas till verksamhetsutveckling för att 
säkerställa framtida kund- och medlemsvärde. En kostsam, men nödvändig, rustning av 
verksamheten pågår inom IT och digitalisering, verksamhetslokaler, GDPR, kommunikation 
och försäljning. Detta betyder/kan betyda att vi i den närmaste framtiden ser lägre resultat på 
sista raden jmf tidigare års nivåer. Vilket är med i beräkningen



BOKSLUT 2020



SOLIDITET INKL OCH EXKLAVRÄKNING

• Soliditet är ett nyckeltal som anger 
hur stor andel av tillgångarna som är 
finansierade med eget kapital. De 
tillgångar som inte är finansierade 
med eget kapital finansieras med 
lån.

• Ett företag med hög soliditet har 
som regel bättre motståndskraft mot 
eventuella motgångar och förluster. 
Ett företag har som regel lättare att 
få ett banklån beviljat om det kan 
visa att soliditeten är god.

• 2020 ger en marginell ökning av 
soliditeten pga en mindre ökning av 
eget kapital
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OMSÄTTNING

• Positiv omsättningstrend över
tid beroende av tillväxt inom
förvaltningen.

• Omsättningsökning budget 
2021 bygger på förväntade
försäljningsframgångar inom
förvaltningen.

• Omsättningsminskningen
2020 beror till största del på
finansverksamhetens tapp vid 
coronautbrottet. 
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RESULTAT

• Resultat är starkt beroende av 
nyproduktionsvinster.

• 2018 kostnadsfördes en stor del 
av kostnaderna för flytten av 
kontoret i Huddinge.

• 2019 redovisades en större vinst i
nyproduktionen.

• 2020 har en stor investering i
digital upprustning kostnadsförts.

• I budget 2021 planeras för
utvecklingskostnader samt en
mindre vinst i nyproduktionen
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IT KOSTNADER

• IT-kostnader har ökat under 
en lång tid och kommer att
fortsätta göra under de 
kommande åren.



EGET KAPITAL

• Eget kapital är skillnaden mellan 
en organisations tillgångar och 
skulder, det kapital som kan 
sägas utgöra organisations egna 
medel.

• Många år av goda resultat har 
gett ett stort eget kapital.

• Kommande år beräknas ge lägre 
vinster pga av satsningar i 
utveckling. Det innebär att eget 
kapital sannolikt inte ökar i 
samma takt som tidigare år.
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INGEN UTDELNING FÖRESLÅS

• Resultat koncern 1 146 tkr

• Moderföretaget gör ett negativt resultat om -3 085tkr mkr, vilket täcks av 
balanserade vinstmedel



TACK

Framtiden kan inte vila på tidigare framgångar

En organisation med en framgångsrik historia som HSB, där 
varumärket ibland både förpliktigar och kan tas för givet, kan aldrig 
luta sig tillbaka. Då blir vi snabbt irrelevanta, både som 
bostadsbyggare, medlemsorganisation och förvaltningsleverantör. 
Vi ska använda våra hundra års erfarenhet av branschen till att 
prata framtid - och inte historia.

Styrkan med en medlemsorganisation

En av HSB:s styrkor är att verksamheten ägs av medlemmarna 
som också är kunder. Denna ägandeform skapar en långsiktig och 
trygg organisation där kund- och medlemsvärde alltid får vara i 
centrum. 

Det ger en stabilitet och långsiktighet jag är övertygad om bidrar till 
att vi uppfattas som en trygg samarbetspartner som man kan lita 
på över tid och att vi lockar till oss värderingsdrivna och 
kompetenta medarbetare som genuint bryr sig om våra 
medlemmar och är starkt kundorienterade.


