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”I konsten kan det  
till synes oförenliga 
förenas.”
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VD-ord 
Vi lägger ännu ett händelserikt år bakom oss. Flaggan 
är satt på Gotland och vi förbereder oss för att 
påbörja vårt första nyproduktionsprojekt där. Parallellt 
har vi fortsatt arbetet med att utveckla vår övriga 
verksamhet. 
LÄS MER PÅ SID 4

Styrning och styrdokument 
HSBs organisation och hur vi ägs och styrs är 
egentligen lika enkel som genial. Våra medlemmar är 
våra ägare och vinsten återinvesteras alltid i verksam-
heten. Och hos oss är alla lika värdefulla; en medlem 
– en röst. 
LÄS MER PÅ SID 8

Verksamhetsutveckling och fokusarbete 
Utvecklingen går bara fortare och fortare. Därför har 
vi integrerat vårt utvecklingsarbete så att det ingår 
som en naturlig del av vår arbetsvardag. 
LÄS MER PÅ SID 9

Från fastighetsförvaltning  
till fastighetsutveckling  
Med ena benet i en analog verklighet och det andra i 
en digital framtid arbetar vi varje dag med att förvalta 
och utveckla värdet på våra kunders fastigheter. 
LÄS MER PÅ SID 12 – 13

Kvarnar och safirer” är ett konstverk vid brf Safiren i Huddinge. 

Konstnären Håkan Bull är född 18 april 1953 i Stockholm. Håkan Bull bor i Huddinge och är  
utbildad i konstvetenskap och arkeologi vid Stockholms Universitet samt Teckningslärarinstitutet  
vid Konstfackskolan. Bull är representerad i ett flertal kommunala och statliga samlingar och har  
genomfört ett 30-tal offentliga gestaltningar samt visats på gallerier och institutioner runt om i världen. 

”I konsten kan det till synes oförenliga förenas. Jag blev nyfiken på 
ädelstenen Safir och upptäckte hur vackert dessa slipas i åttkantiga 
former. Brf. Safiren ligger nära Kvarnbergsplan vid Kvarnberget i  
Huddinge där Stuvsta Gårds mäktiga väderkvarn stod och snurrade  
i mitten av 1800-talet. Plötsligt insåg jag att kvarnvingarna bildade  
en oktagon, samma geometriska form som Safirer slipas i. Denna 
sammansmältning blev temat för skulpturen på den upphöjda  
innergården och för tre målningar/reliefer i husens entréhallar.”
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VD-ORD

ETT HÄNDELSERIKT ÅR

När vi nu bokstavligen stängt böckerna för verksam-
hetsåret 2016 tittar jag tillbaka på ett händelserikt år. 
Vi har haft förutsättningarna för att göra investeringar 
både på fastighetssidan och inom tjänsteutveckling 
kopplat till vår förvaltningsverksamhet. Och det är 
med stor glädje som jag konstaterar att vi under året 
kunnat sätta flaggan på Gotland. Äntligen. Det är 
många människors arbete som ligger bakom att vi nu 
gått i mål med den satsningen. Under 2017 kommer vi 
också att säljstarta vår första egna bostadsrättsförening 
där; brf Visby Ängar. Vi ser redan nu ett stort intresse 
för vårt projekt såväl som för våra hyresfastigheter. 
Andra viktiga händelser under året var överlämnandet 
av bostadsrättsföreningen Safiren till de boende vilket 
skedde under senvåren, samt byggstarten av bostads-
rättsföreningen Sjödalen i Huddinge Centrum. Och 
nästa år ser ut att bli lika händelserikt med en fortsatt 
het bostadsmarknad i en region i stark tillväxt. 

UTÖKADE ANTALET DIGITALA TJÄNSTER
Vi lever i föränderliga tider och mycket har hänt i 
branschen sedan jag började. För vår del har de 
senaste åren kommit att handla allt mer om digitalise-
ringen och den påverkan som det har på vår verksam-
het. Drivkraften i arbetet är insikten om att trots att 
utvecklingstakten aldrig varit så här snabb tidigare, 
kommer den aldrig gå så här långsamt igen. Det gäller 
därför att vi tillsammans med våra kunder och med-
lemmar fortsätter att fatta de beslut om verksamhetsut-
veckling som vi behöver göra för att fortsätta vara den 
trygga leverantör och samarbetspartner som vi alltid 
varit. 

Vi har därför satsat stora resurser på investeringar i 
hållbara system. Det ska vi fortsätta med. Under 2016 
utökade vi antalet digitala tjänster samtidigt som vi för-
bättrade funktionalitet och tillgänglighet hos de redan 
etablerade. Det här är ett arbete som aldrig kommer 
att ta slut. Under året arbetade vi också intensivt med 
att utbilda vår personal för att rusta dem för det fort-
satta arbetet med digitala tjänster. En satsning som föll 
så väl ut att vi låter den fortsätta under 2017. 

Målet med vårt arbete med utveckling av digitala 
tjänster och gränssnitt är att finnas där våra medlemmar, 
kunder och övriga intressenter finns. Och att hela 
tiden verka för att underlätta för våra kunder i deras 
arbete med att utveckla sina fastigheter. 

STARK EKONOMI
Jag tillsammans med övriga medarbetare har också 
haft glädjen att under året hälsa flera nya kunder och 
medlemmar välkomna. Vårt hjärta finns hos våra 
befintliga kunder, dem vi lever och verkar tillsammans 
med på daglig basis. Men det är klart att det sätter lite 
guldkant på den arbetsdag vi avslutar med att hälsa nya 
vänner välkomna till HSB Södertörn. Och vi ser fram 
mot att få vara med och utveckla det goda boendet till-
sammans under 2017. 

Men inget av det här hade varit möjligt om det inte 
vore för vår starka ekonomi. En förutsättning för att 
kunna växa och utvecklas är ett stabilt resultat. Något 
som vi uppnått även i år. Trots våra satsningar. Vår koo-
perativa form gör det möjligt att ge tillbaka hela vår 
vinst till er medlemmar. Inte i form av en utdelning 
utan genom våra fortsatta investeringar i verksamhe-
ten, i nya och förbättrade tjänster, ökad nyproduktion 
och fortsatt utvecklade medlemserbjudanden.

Avslutningsvis vill jag tacka för året som gått. 
Genom det engagemang som finns hos våra medarbe-
tare, kunder och medlemmar har vi gemensamt säker-
ställt att verksamheten har fortsatt att utvecklats posi-
tivt. Jag ser fram mot fortsättningen på vår 
gemensamma resa. 

Ulf Tapper
Vd HSB Södertörn
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VÅRA MÅL OCH  
VÅRA RESULTAT 2016

LÖNSAMHET
RESULTAT FÖRVALTNINGEN
Mål: 5,2 mkr. Utfall: prel 6,0 mkr.
Målet uppnått.

OMSÄTTNING FÖRVALTNINGEN
Mål: 83,5 mkr. Utfall: prel 82,3 mkr. 
Målet ej uppnått.

RÖRLIGA INTÄKTER FÖRVALTNINGEN
Mål: 26,0 mkr. Utfall: 28,2 mkr.
Målet uppnått.

RESULTAT EGNA FASTIGHETER
Mål: 5,3 mkr. Utfall: 6,5 mkr.
Målet uppnått.

KOMPETENSSATSNING  
– MODERNA ARBETSSÄTT
Mål: Samtliga medarbetare ska ha 
varit delaktiga i workshops och har 
minst en MOSA-aktivitet.
Målet uppnått.

RESULTAT ORDINARIE VERKSAMHET
Mål: 6,5 mkr. Utfall: prel 12,2 mkr.
Målet uppnått.

MARKNAD
BEFINTLIG KUND 
Mål: Offerera 50 kunder som  
resulterar i kontrakterade avtal 
med en volym om minst 2,8 mkr.
Utfall: 36 stycken kunder offererade, 
omsättningsvolym 1 786 mkr. 
Målet ej uppnått.

NY KUND 
Mål: Offerera 25 kunder som  
resulterar i kontrakterade avtal 
med en volym om minst 1,8 mkr.
Utfall: 26 stycken kunder offererade, 
omsättningsvolym 2 420 mkr.
Målet uppnått.

NÖJD KUND INDEX
Mål: Vårt NKI ska landa på 4,1 
(mäts i mars 2017, avser 2016). 
Utfall: NKI 2016 mäts i mars 2017. 
Målet kvarstår.

NÖJD KUND INDEX (INFLYTTNING)
Mål: Inflyttning ska landa på 75 
(branschindex 2015: 73).  
Utfall: 83. 
Målet uppnått.

NÖJD KUND INDEX (GARANTI)
Mål: Garanti ska landa på 69  
(branschindex 2015: 69).
Utfall: Målet uppnått i 50 % av  
projekten.
Målet delvis uppnått.

MEDLEMSTILLVÄXT
Mål: Öka antalet medlemmar  
med 300.
Utfall: 21 114 medlemmar,  
31/12-2016. En ökning med  
518 stycken.
Målet uppnått. 

FLER MEDLEMS-BRF
Mål: Minst två föreningar med 
provmedlemskap.
Utfall: Noll provmedlemskap  
eller medlemskap under 2016.  
Fortfarande tre föreningar som  
diskuterar förutsättningarna för 
medlemskap. 
Målet kvarstår.

INKÖP VIA SAMARBETSAVTALS- 
PARTNERNA
Målet har varit svårt att mäta och 
utgår därför.

NYPRODUKTION
Mål: Ambitionen är 1- 2 säljstarter  
per år (varierar över tid).
Utfall: ingen säljstart 2016. 
Målet ej uppnått.

MEDARBETARE
NÖJD MEDARBETAR INDEX
Mål: Vi ska behålla helhetsbetyget 
0,38 i vår NMI.
Utfall: NMI 2016 mäts i mars 2017. 
Målet kvarstår.

FRISKVÅRDSAKTIVITET
Mål: 80 % av personalen ska vara 
delaktiga i aktiviteter som ger rätt 
till extra friskvårdspeng.
Utfall: 82 % av personalen har 
genomfört minst 52 aktiviteter. 
Målet uppnått.

MODERNA OCH SMARTA ARBETSSÄTT 
Mål: Alla medarbetare ska genom-
föra en utbildning för att stärka  
sin yrkeskunskap och en utbildning 
för att rusta sig för modernt  
arbetssätt/morgondagens teknik.
Utfall: Samtliga medarbetare har 
genomfört minst en utbildning i 
vardera perspektiv. 
Målet uppnått.

TEAMUTVÄRDERING
Mål: Värdet på uppdragssamtalet  
i teamutvärderingen ska landa  
på 4,15. 
Utfall 2015: Teamutvärderingen 
genomförd september 2016.  
Resultat: 3,70.
Målet ej uppnått.

HÅLLBARHET
HÅLLBARHETSUPPDRAG
Mål: Ge våra kunder råd om 50 
hållbarhetsuppdrag som ger minst 
25 uppdrag med fokus på klimat 
och energi.
Utfall: 55 hållberhetsuppdrag är 
offererade, har resulterat i 44 
stycken uppdrag. 
Målet uppnått.

FORDONSFLOTTA
Mål: Öka antalet eldrivna fordon i 
vår fordonsflotta med 2 stycken.
Utfall: 2 bilar beställda.
Målet uppnått.

ENERGIAVTAL 
Mål: Teckna 10 st HSB Energiavtal.
Utfall: Kommer inte uppnås i år  
på grund av resursbrist. 
Målet flyttas till 2017.
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FAKTA OM HSB SÖDERTÖRN

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

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

VÄRDERINGAR
Våra värderingar ska styra vårt arbete och beteende 
och vara en guide för information och kommunikation 
både internt och externt. Det är samtidigt det som är 
vår särart och gör HSB annorlunda. De gäller för alla 
personer på alla nivåer och i alla situationer.

HSBs VÄRDERINGAR – ETHOS

ENGAGEMANG
HSB engagerar sig i det som rör livet, både för den 
enskilda människan och för samhället. Via engagemang 
skapas rum för samverkan och medlemsinflytande.

TRYGGHET
Det vilar en känsla av trygghet i HSB. Tillsammans  
skapar medlemmarna trygghet. HSB ger utrymme  
att leva livet på det sätt som passar var och en.

HÅLLBARHET
Det finns ett långsiktigt tänkande i all verksamhet 
inom HSB.

OMTANKE
HSB gör mer än att bygga och förvalta bostäder.  
Vi har omtanke om livet i och mellan husen.

SAMVERKAN
All verksamhet i HSB bygger på samverkan  
människor emellan.

SPELREGLER FÖR HSB SÖDERTÖRN
Våra spelregler speglar vad Engagemang, Trygghet, 
Hållbarhet, Omtanke och Samverkan betyder för oss  
i HSB Södertörn. Spelreglerna ska hjälpa oss att leva 
efter våra värderingar i vardagen.

ENGAGEMANG
Jag är engagerad genom att jag:
– tar ansvar för mitt uppdrag 
– gör mitt bästa

TRYGGHET
Jag bidrar till trygghet genom att jag:
– håller det jag lovar och återkopplar 
– tar till vara på människors olikheter

HÅLLBARHET
Jag bidrar till hållbarhet genom att jag:
– är aktsam om resurser
– är långsiktig i mitt agerande

OMTANKE
Jag är omtänksam genom att jag:
– är lyhörd för andras behov
– söker ögonkontakt och hälsar

SAMVERKAN
Jag bidrar till samverkan genom att jag: 
– erbjuder och ber om hjälp
– vårdar relationer och tar initiativ till kontakt ETHOS
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HSB SÖDERTÖRNS LÅNGSIKTIGA MÅL
Våra långsiktiga mål styr hur vi ska arbeta med  
medlemsverksamheten, nya bostäder, förvaltning,  
ekonomi, personal och hållbarhet på lång sikt. 

MEDLEMMAR
  Öka kontakten och medlemsvärdet.
  Fler unga medlemmar.

NYA BOSTÄDER
  Minst bibehållen marknadsandel.
  Hyresrätter.

FÖRVALTNING
  Ökad marknadsandel.
  Kvalificerade tjänster.

EKONOMI
   Alla verksamheter lönsamma och medlems- 
verksamheten ska bära sina egna kostnader.

  Fortsatt stabil resultatnivå.

PERSONAL
  Hög kompetens.
  Vilja till utveckling.

HÅLLBARHET
   Minskad miljöbelastning hos våra bostadsrätts-
föreningar.

  Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VÅRA MÅL FÖR 2017

LÖNSAMHET MKR

Resultat förvaltningen 6,1

Omsättning förvaltningen 85,0

Resultat egna fastigheter 6,2

Resultat ordinarie verksamhet 8,5 

MARKNAD

  Säkerställa att alla kunder har ett målkort senast  
30/6 2017. Arbetet med målkorten ska resultera i 
kontrakterande avtal med en volym om minst 2,8 mkr. 

  Ny kund: offerera minst 25 kunder som resulterar i 
kontrakterade avtal med en volym om minst 2,0 mkr.

  Omsättningen för köp gjorda hos våra lokala sam-
arbetspartners ska öka med 5 %.

  NKI – Nöjd kund index – ska landa på 4,0,  
mäts i mars 2018. Utfall 2016: 3,92.

  NKI Garanti ska vara lika med branschindex,  
(2016: 68). 

  Öka antalet medlemmar med 300, (ökning under 
2016 = + 518).

  Minst 2 föreningar med nytt medlemskap eller  
provmedlemskap.

MEDARBETARE

  NMI – medarbetarindex – ska behållas på -0,40  
vid mätning våren 2018 (utfall 2016: 0,40).

  80 % av personalen ska vara delaktiga i aktiviteter  
som ger rätt till extra friskvårdspeng (minst 52  
aktiviteter under 2017).

  Alla medarbetare ska ha en utvecklingsplan som 
löper över 3 år.

  Alla medarbetare ska genomföra ett nytt MOSA- 
aktivetet 2017.

HÅLLBARHET

  Teckna 5 gröna underhållsplaner. 
  Teckna 10 energioptimeringsavtal.
  Teckna 15 st 5-årsprognoser över föreningens  

ekonomi.

80 %
80 % av personalen ska vara delaktiga i  
aktiviteter som ger rätt till extra friskvårdspeng.

300  
Öka antalet medlemmar med 300 under 2017.
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STYRNING OCH STYRDOKUMENT 

GEMENSAMMA STYRDOKUMENT

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT

HSBs KOMPASS
– VÄGEN MOT DET GODA BOENDET

AaBbCcDdEeFfGgHh
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 (.,:;!?&@])

AaBbCcDd E
abcdefghijklmnopqrs tuvwxyzåäö
ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ
0123456789 (.,:;!?&@])
0123456789

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT

HSBs VARUMÄRKES-
RIKTLINJER

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT

HSBs KOD FÖR 
FÖRENINGSSTYRNING

I formella sammanhang händer det att vi presenterar oss som en kooperation med en  
federativ struktur. Det är inte säkert att den formuleringen säger alla så mycket. Att HSB  
är en kooperation betyder att HSB ägs av sina medlemmar. HSB har alltså inga aktieägare  
utan ägs istället av våra medlemmar. Det i sin tur ger oss möjligheter att återinvestera i  
vår verksamhet och vår strävan att tillgodose våra medlemmars behov. 

HSB – EN FEDERATION 
Att vi vilar på en federativ struktur betyder att vi är 
många som delar samma varumärke men också att vi 
delar värdegrund och syn på vårt uppdrag; att tillsam-
mans med våra medlemmar skapa det goda boendet.  
I en mer vardaglig bemärkelse betyder det att HSB  
alltid är en lokal samarbetspartner men med det stora 
företagets fördelar.

VÅRA STYRDOKUMENT
Till vår hjälp i arbetet med att hålla samman och 
utveckla vår verksamhet har vi våra tre gemensamma 
styrdokument HSBs kompass, HSBs kod för förenings-
styrning och HSBs varumärkesriktlinjer. Dessa fungerar 
som verktyg för att vi på ett enklare sätt och tillsam-
mans ska kunna vårda vårt varumärke, garantera och 
gärna stärka medlemmarnas insyn och inflytande samt 
utveckla vår gemensamma verksamhet inom hela HSB.

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

Vid HSB-stämman 2015 antogs nya styrdokument 
som gäller från januari 2016 och som gäller tills vidare. 
Men arbetet med att utveckla och uppdatera våra 
gemensamma styrdokument pågår ständigt och revideras 
vid HSB-stämma i HSB Riksförbund 2017 och börjar 
gälla från 2018. 

VEM BESTÄMMER?
Medlemmarna är med och påverkar innehållet i våra 
styrdokument och därmed också den strategiska inrikt-
ningen för vår verksamhet. Det kanske låter stort och 
på många sätt är det också det. Men för många handlar 
det om mer vardagliga ting som att engagera sig i sin 
bostadsrättsförening och arbetet med att utveckla den 
gemensamma fastigheten. Men genom medlemskapet 
garanteras för den som vill inflytande i också de större  
frågorna. Och då är kunskapen om HSBs struktur och 
våra styrdokument en väg in i det arbetet. 

SÅ HÄR FUNGERAR DEMOKRATI HOS OSS
De enskilda medlemmarna väljer styrelsen i sin bostads- 
rättsförening. Dessa i sin tur väljer represen tanter 
inom sig till HSB Södertörns fullmäktige. Bo spararna 
har sin egen stämma där de väljer representanter till 
HSB Södertörns fullmäktige. Region föreningen HSB 
Södertörn är i sin tur representerade i HSB Riksför-
bunds fullmäktige. Vår princip är enkel; en medlem  
– en röst. 
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EN VERKSAMHET I STÄNDIG UTVECKLING
För att möta våra kunder och medlemmars krav och 
önskemål och för att kunna bli bättre och mer konkur-
renskraftiga pågår ett ständigt utvecklingsarbete. Då vi 
vill att alla i företaget ska kunna vara med och bidra 
bedrivs vår verksamhetsutveckling i projektform. Genom 
allas delaktighet skapas också en större förståelse. För-
ståelse i sin tur skapar engagemang och engagemang 
skapar vilja till förbättringar. Det är själva ledmotivet i 
vårt utvecklingsverktyg Fokus. Under 2016 har 19 pro-
jekt startats. Projekten har varit av både strategisk och 
praktisk karaktär med framtida kundnytta som gemen-
samt fokus.

I Fokus är projekten uppdelade i Företags- och 
Enhetsprojekt. Företagsprojekten är övergripande och 
involverar fler enheter samt bedöms ha en betydande 
påverkan på kund och ekonomi. Enhetsprojekten är 
enheternas egna utvalda utvecklingsområden och  
projektgrupperna består enbart av personal från just 
den enheten. Alla Fokus-projekt – stora som små – tar 
sikte på både våra övergripande mål samt de lång-
siktiga målen.

INFORMATION GÖR ARBETET LEVANDE
Utvecklingsarbetet bedrivs i projektform med tydliga 
mallar och direktiv som gör att arbetet hela tiden styrs 
framåt, mot målet. Noggrann dokumentation är obliga-
torisk och via Fokus egen mapp på vår gemensamma 
server kan alla ta del av projektens status. Information 
om Fokus är också en ständig punkt på enheternas 
arbetsplatsmöten. Under 2016 har dessutom två speciella 
Fokusdagar genomförts med syfte att informera, entusias-
mera och fånga upp tankar och idéer från personalen.

NÅGRA PROJEKT FRÅN 2016
Här är några av de projekt vi arbetat med under 2016.
  Utveckling av tjänsten Felanmälan 2.0
  Projekt för att stärka rollen som HSB-ledamot
  Kartläggning av våra processer för att öka  

effektiviteten
  Utveckling av tjänsten ändringsanmälan
  Rekryteringsproccess

VERKSAMHETSUTVECKLING OCH KVALITETSLEDNING 
– ALLT I ETT
Den stora fördelen med vårt sätt att arbeta med verk-
samhetsutveckling är att det inte bara är ett verktyg för 
verksamhetens utveckling utan även ett kvalitetsled-
ningssystem där ständiga förbättringar genomförs och 
följs upp på ett strukturerat sätt. De avslutade projekten 
följs löpande upp enligt en fastställd modell. Företags-
projekten följs upp av ledningsgruppen och enheterna 
rapporterar till ledningsgruppen när de anser att deras 
projekt landat i vardagen.

RUTINER SÄKRAR VERKSAMHETEN
Vi kvalitetssäkrar också vår verksamhet genom framtagna 
rutinbeskrivningar för kundnära tjänster. Alla rutin-
beskrivningar finns tillgängliga via intranätet och de 
revideras årligen för att säkerställa att vi dels arbetar 
enligt dem, dels förbättrar dem vid behov. När nya 
tjänster eller funktioner tas fram får även de framtagna 
rutiner. 

Lönsamhet

Marknad M
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Fokusprojekt Långsiktiga 
mål

Enheternas 
  Fokusprojekt

Företagets 
  Fokusprojekt

VERKSAMHETSUTVECKLING OCH FOKUSARBETE

UTVECKLING AV VÅR VERKSAMHET
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MEDLEMSKAPET

VI ÄR NÄRA VÅRA MEDLEMMAR 

Tack vare sin kooperativa form är HSB är en av bostadsrätternas främsta företrädare. Genom 
våra medlemmar och vårt stora medlemsantal hörs vi och gör verkligt avtryck i frågor som rör 
bostadsrättens förutsättningar, samhälls- och bostadsbyggande och andra närliggande frågor. 

VEM ÄR MEDLEM?
Medlem i HSB Södertörn blir man om man bor i en 
bostadsrättsförening som är medlem hos oss. Men du 
kan också vara medlem för att du valt att vara bospa-
rare*. Eller så är du medlem för att du är intresserad 
av bostadsfrågor eller vill ta del av våra medlemsför-
måner. Oavsett på vilket sätt eller varför du är medlem 
är du värdefull för oss. 

EN LOKAL BOENDEAKTÖR 
HSB Södertörn är med sina över 21 000 medlemmar 
en lokal boendeaktör men med det stora företagets 
fördelar. Vi är nära våra medlemmar och bygger och 
utvecklar bostäder där våra medlemmar vill bo. Och  
vi kan göra det därför att vi alla är del av något större. 

BOSTÄDER DÄR MEDLEMMARNA VILL BO
Året som gick byggstartade vi ännu en gång ett nypro-
duktionsprojekt, den här gången i Huddinge Centrum. 
Bostäder som man som medlem kan få förtur till.  
För att tillgodose önskemålen från våra medlemmar 
arbetade vi också vidare med att utveckla beståndet  
av hyresrätter. 

Vår region växer i takt med att infrastrukturen utvecklas 
och avstånden minskar. Runt hörnet väntar flera spän-
nande samhällsbyggnadsprojekt och vi ser fram mot  
att i samverkan med våra medlemmar få fortsätta vara 
med och utveckla regionen. Detta får oss att tro på ett 
lika spännande 2017. 

BOSPARARE OCH FÖRTUR 
En av våra främsta medlemsförmåner är vårt bosparande. 
Som bosparar kan man få förtur till både nyproducerade 
bostadsrätter och till HSBs hyresrätter; i hela Sverige. 
HSB Södertörns hyresrätter finns i Huddinge, Tullinge, 
Nynäshamn och på Gotland. 

MEDLEMSTIDNING 
Som medlem får man också tidningen Hemma i HSB. 
Tidningen är en viktig kanal för information till våra 
medlemmar och bosparare om våra nya bostäder, om 
vad som är på gång i föreningen men också tips och 
råd från experter, medlemserbjudanden, artiklar om 
boendefrågor och annat kopplat till dit boende. Tid-
ningen utkommer med sex nummer varje år.

MEDLEMSFÖRMÅNER
Medlemskapet innebär många fördelar och du som 
redan är det har bland annat tillgång till HSBs jurister 
i frågor gällande enklare boendejuridik. Medlemskortet 
ger också rabatt i en rad butiker samt möjlighet att delta 
i spännande aktiviteter. Mer information om detta finns 
i Hemma i HSB och på vår webbplats hsb.se/sodertorn.

En medlemsförmån som inte alltid lyfts fram är den 
att du som medlem också är ägare i HSB. Det gör att 
du genom att engagera dig i vår verksamhet också kan 
vara med och påverkar utvecklingen i HSB. 

Utöver allt detta genomför vi också aktiviteter runt 
om i våra kommuner. Kanske träffade du oss när vi 
delade ut glögg i Hallunda eller under Huddingeda-
garna? Eller så ses vi vid någon av byggstarterna som vi 
hoppas kommer att äga rum i framtiden. 

*  Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den statliga insättnings-
garantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut 
ersättning inom 20 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska träda in.
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MEDARBETARE

VÅR FRÄMSTA TILLGÅNG 

HSBs bedriver sin verksamhet mellan ytterligheterna det personliga mötet och den lite anonyma 
automatiserade digitaliseringen. Det ställer höga krav på både personlighet och kompetens hos 
våra medarbetare. Och vi som arbetagivare har ett stort ansvar att vårda vår personal så att de 
trivs och kan utvecklas i sin fulla potential. Kort sagt, personalen är vår viktigaste tillgång. 

KOMPETENSUTVECKLING
På HSB Södertörn är vi stolta över att vi ofta ställa upp 
och testar nya system och funktioner. Det är ytterligare 
ett sätt bidrar vi till den gemensamma utvecklingen av 
tjänster och funktionaliteter inom HSB. Men det inne-
bär också att vi förväntar oss av vår personal att de ska 
ha kompetensen att kunna vara med och utveckla. 

MODERNA OCH SMARTA ARBETSSÄTT
För att säkerställa att alla våra medarbetare är med  
på tåget gjordes under 2016 stora investeringar i  
kompetensutveckling hos personalen. En av de största 
satsningarna som genomfördes fick namnet MOSA, 
Moderna Och Smarta Arbetssätt. Satsningen innebar 
en individuellt framtagen kompetensutveckling för 
varje enskild medarbetare i organisationen. 

Den var möjlig att genomföra tack vara personalens 
stora engagemang parat med det stöd och den upp-
följning som HSB Södertörns ledning gav. Satsningen 
resulterade i 139 stycken enskilda aktiviteter vilka var 
och en resulterade i att ett eller flera av dessa mål  
möttes; ökad service till våra kunder och medlemmar, 
ökad effektivitet eller ökad lönsamhet. 

LÅNGSIKTIGA UTVECKLINGSMÅL FÖR PERSONALEN
Parallellt med att vi under året arbetet projektorienterat 
med till exempel MOSA har vi också arbetat strukturerat 
med uppföljning och utveckling av personalens kom-
petens inom ramen för våra medarbetarsamtal. Sedan 
lång tid arbetar vi efter principen att alla medarbetare 
ska ha en utvecklingsplan för sin egen personliga 
utveckling. 

Utvecklingsplanen paras ihop med varje avdelnings 
kompetensmatris, det verktyg som säkerställer att rätt 
kompetens finns inom ramen för respektive avdelning 
eller enhet. Matrisen ger oss kunskaper och insikter i 
nuläge i relation till önskat läge. 

På en företagsnivå fortsatte vi också arbetet med 
fokusprojekt. Mer om det under avsnittet ”Verksamhets-
utveckling och kvalitetsledning”. 

FRISKNÄRVARO 
Det är svårt att klara sina leveranser om man inte har 
hälsan med sig och HSB Södertörn har därför under 
lång tid satsat på att uppmuntra och underlätta för 
personalen att ha en aktiv fritid. HSB Södertörn erbju-
der sina medarbetare friskvårdsbidrag och genomför 
också en friskvårdsdag per år. Det finns också ett mål 
kopplat till friskvården vilket innebär att 80 procent av 
personalen ska genomföra en friskvårdsaktivitet per 
vecka sett över ett år. I år genomförde 82 procent av 
personalen sina 52 aktiviteter.
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Att förvalta och utveckla en fastighet och ett hus placerar oss som arbetar med det  
i två världar, en analog och en digital. Utvecklingen sker när dessa båda världar  
fungerar i harmoni med varandra.

Vi står med en fot vardera i två skilda världar. Det är en 
utmaning att klara den balansgången. Samtidigt som 
trycket utifrån hela tiden ökar vad gäller utveckling av 
digitala tjänster och fortsatt automatisering har vi 
också en högst analog verksamhet att klara. Samtidigt 
som medlemmar och kunder vill kunna sköta den 
administrativa hanteringen av en bostadsrättsförening  
i ett samlat digitalt gränssnitt ska huset och fastig-
heterna löpande underhållas. 

Båda verkligheterna är resurskrävande men på 
olika sätt. Båda är lika roliga och utmanande att arbeta 
med men ställer olika krav på allt från ledarskap till 
personalens kunskap. Under 2016 har vi satsat på att 
lyfta hela personalens kompetens avseende digitala 
verktyg och gränssnitt. Målet är att rusta medarbetarna 

för den omställning som pågår och som kommer att 
fortsätta pågå. Allt som kan bli digitalt kommer att 
digitaliseras. Och en förutsättning för att vi ska bli 
lyckosamma i den omställningen är vår personal.

HELHETSPERSPEKTIV OCH DIGITALISERING
Har vi personal med rätt verktyg, oavsett om det gäller 
hanteringen av våra arbetsordrar eller att klippa gräs-
mattor, kommer vi fortsätta att gå starka in i framtiden. 
Vi har därför genomfört förändringar i vår interna 
organisation med ett ledarskap som kommer ännu  
närmare leveransen ut mot förvaltarkunden. Och till-
sammans med utbildnings- och medlemsverksamheten 
har vi tagit fram utbildningar i våra digitala verktyg  
och tjänster. 

Med hjälp av digitaliseringen vill vi öka vår tillgäng-
lighet. Genom våra digitala kanaler kan du nå oss  
dygnet runt, året om. I våra inloggade gränssnitt kan 
du följa ärendehanteringen i realtid. Och är det någon 
fråga du behöver få svar på finns den mesta informa-
tionen att hitta i våra digitala kanaler. Vill du trots det 
prata med oss vågar vi påstå att det aldrig varit enklare. 
Tiden som frigörs när systemen arbetar för oss använder 
vi till att komma ännu närmare förvaltningskunden. 

Att vi fortsatt vår digitala resa märks på flera sätt, 
men kanske mest genom arbetet med att utveckla  
HSB-Portalen. Gränssnittet är numera anpassat för att 
fungera både i mobil och på surfplatta vilket under-
lättar och tillgängliggör våra tjänster. 

MED KUNDUPPLEVELSEN I CENTRUM
Vi har också effektiviserat vår felanmälan. Istället 
för att som tidigare gå genom vårt kundcenter vid fel-
anmälningar kan medlemmarna genom tjänsten skapa 
arbetsordrar direkt till våra förvaltare och fastighets-
utvecklare. Man kan sedan följa den aktuella åtgärden 
direkt i inloggat läge. Den enskilda medlemmen kan 
följa sina egna ärenden och ärenden som gäller 
gemensamhetsytor i föreningen. Det minskar risken 

FRÅN FASTIGHETSFÖRVALTNING TILL FASTIGHETSUTVECKLING

ANALOGT OCH DIGITALT  
– HAND I HAND
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för att flera ärenden skapas för samma fel. Styrelsen, 
 i sin tur, kan följa ärendeflödet som helhet. Detta ger 
god överblick över status i fastigheten, vilket också  
kan utgöra underlag till eventuella åtgärder. Behöver 
styrelsen göra en felanmälan har man tillgång till en 
VIP-länk och går alltså före i kön.

Men att växa och utvecklas är inte alltid en enkel 
resa. Det kan ta kraft och tid att lära sig ett förändrat 
arbetssätt. Det kan kännas svårt att byta bläddrande 
bland fysiska papper mot att söka efter handlingar på  
en server. Därför har vi också lagt vikt på att utveckla 
mötet med kunden. För hur effektivit det än må vara 
att arbeta i digitala gränssnitt är vi samtidigt övertygade 
om att det inte alltid kan eller ska ersätta det mänskliga 
mötet. Det är i samtalen med våra kunder som vi 
gemensamt sätter målbilden för varje enskild förening 
och den fastighetsutveckling som styrelsen vill driva. 
Det är också i dessa samtal vi stämmer av förväntningar 
på den löpande förvaltningen. 

LÅNGSIKTIGA SATSNINGAR
HSB Södertörn marknadsför sig stolt som helhets-
leverantör. Vi kan leva upp till det löftet i ordets verk-
liga betydelse genom vårt samarbete med våra avtals-
leverantörer. Du kan läsa mer om vilka dessa är och 
vad de erbjuder på webben. När det gäller 2016 är vi 
lite extra stolta över att vi inledde samarbetet med  
försäkringsmäklaren Osséen. Tillsammans siktar vi  
på att ta fram ett av marknadens bästa försäkrings-
erbjudanden exklusivt för våra bostadsrättsföreningar. 

Sammanfattningsvis lägger vi ytterligare ett utveck-
lingsinriktat och spännande år bakom oss. Det är  
med lika delar stolthet och ödmjukhet jag konstaterar 
att vi navigerat genom ett mycket händelserikt år med 
bibehållen hög kundnöjdhet. Resultaten och relatio-
nerna tar vi med oss in i nästa och vi ser fram emot att 
fortsätta vår gemensamma resa. 

2016 
Under 2016 har vi satsat  
på att lyfta hela personalens 
kompetens avseende digitala  
verktyg och gränssnitt.
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VÅRA DIGITALA VERKTYG

EN EFFEKTIVARE VARDAG

Det går fort nu. Lite väl fort tycker kanske någon, medan andra menar att det inte går fort  
nog. Men faktum är att stora delar av Sveriges befolkning idag är mer eller mindre digital.

93 %
9 av 10 har en dator hemma och 
hela 93 procent av befolkningen 
har internet hemma.
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EN DIGITAL SAMTID 
Drygt var 7:e svensk har tillgång till en smartmobil,  
9 av 10 har en dator hemma och hela 93 procent av 
befolkningen har internet hemma. Allt fler av oss 
handlar och uträttar andra praktiska ärenden via våra 
datorer och smartmobil istället för att besöka affärer. 
Internet och tillgången till ökad processkraft har fått 
till följd att vi som individer skaffat oss nya vanor och 
beteenden. Och med det kommer också förändrade 
förväntningar på allt från samhälls aktörer till tjänstele-
verantörer.

För oss på HSB Södertörn har det inneburit att våra 
kunder och medlemmars förväntningar på var vi ska 
finnas med vilka tjänster och hur vi ska leverera dem 
förändrats. Självklart varierar det mellan individer men 
vi ser att efterfrågan på våra digitala tjänster ökar. Det 
som förut kunde kännas svårt och krångligt är numera 
en naturlig del av mångas vardag. Och man är heller 
inte lika avaktande som man kanske var förut. 

TILLGÄNGLIG SERVICE
Genom vårt kundcenter servar vi våra medlemmar och 
kunder dagligen i allt från parkeringshantering, krav-
hantering, avikopior till överlåtelsehantering för både 
bostadsrätter och våra hyresrätter. Under ett år hante-
rar vi över 30 000 samtal, genomför omkring 4 000 
pantnoteringar, hanterar cirka 1 400 överlåtelser och  
3 500 felanmälningar. Genom de system och den digi-
tala funktionalitet som vi är med och utvecklar utökar 
vi vår tillgänglighet ytterligare. Kunder och medlemmar 
når oss när behovet finns, inte när vi har öppet.

MED UTGÅNGSPUNKT I KUNDENS BEHOV
I vår portal kan man som enskild medlem hitta infor-
mation om allt från sina bosparpoäng till status på  
felanmälningar och hämta upp en förkommen faktura. 
När vi under slutet av året öppnade vårt digitala ärende-
hanteringssystem märkte vi nästan omgående hur 
ärendena istället började komma in den vägen. 

På samma sätt som den enskilda medlemmen  
kan lösa de flesta sina ärenden genom våra digitala  
lösningar kan man som bostadsrättsförening lösa om 
inte det mesta så i alla fall mycket genom våra digitala 
tjänster. I underhållsplan online har man som styrelse 
tillgång till en långsiktig och uppdaterad underhålls-

plan som dessutom är kopplad till föreningens budget. 
Tjänsten Föreningsdokument ger styrelsen möjlighet 
att rensa bland alla gamla pärmar som ofta står 
antingen ett skåp i föreningslokalen eller flyttar runt 
mellan de förtroendevaldas olika lägenheter. I tjänsten 
har man nämligen möjlighet att på ett strukturerat  
sätt lagra alla föreningsrelevanta dokument på ett och 
samma ställe samtidigt som man enkelt sköter rättig-
heterna till tjänsten. 

ENKLARE VARDAG
Ytterligare en tjänst som vi gärna vill lyfta fram är  
Ändringsanmälan till Bolagsverket. Genom Portalen 
kan bostadsrättsföreningens styrelse anmäla föränd-
ringar i styrelsens sammansättning direkt till Bolags-
verket. Och inte nog med det; när anmälan är gjord 
skickas registreringsbeviset direkt till Föreningsdoku-
ment. HSB Södertörn var tidigt med att erbjuda tjänsten 
till sina medlemmar och vi är stolta över att ha varit 
med och utvecklat den tillsammans med våra kunder. 
Vi är också glada över att precis innan jul kunnat  
lansera tjänsten Felanmälan 2.0. 

2016 har också inneburit att Portalen anpassats  
för mobila gränssnitt. Det innebär att man nu kan nå 
ett växande antal av våra tjänster och funktioner via  
en smartmobil eller surfplatta vilket ytter ligare för-
enklar för våra styrelser såväl som får våra medlemmar 
att nå oss när man själv har möjlighet. Oavsett om det 
är vid styrelsemötet eller på bussen på väg hem från 
jobbet.

EN FRAMTID I UTVECKLING
Listan på de av våra tjänster som numera finns digitalt 
kan alltså göras lång. Och även om vi inte vet allt om 
framtiden så vet vi alla fall det, att listan kommer att  
bli längre. En utveckling som vi ser fram mot men som 
också ställer krav på oss att vara tillgängliga och nära 
våra kunder och medlemmar i andra sammanhang.  
Tid som frigörs kan användas till att utveckla fler och 
nya tjänster, förbättra och förstärka funktionalitet,  
men också till rådgivning och i samtal med styrelser i 
frågor kring fastighetsförvaltning och fastighetsutveck-
ling. Vi tror nämligen att det personliga mötet kommer 
att fortsätta att vara lika viktigt som tidigare. 
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FASTIGHETER OCH NYPRODUKTION

FRAMTIDENS BOSTÄDER 

Vi befinner oss i en dynamisk samtid. Under loppet av bara några år har delar av vår region 
gått från att vara förort till att vara närförort. 

Snart kan delar av vår region vara fullt ut integrerad i 
vad som kommer att betraktas som en del av storstaden. 
Det är en spännande resa som vi, HSB Södertörn till-
sammans med våra medlemmar och kunder, är med på. 
Dock inte helt utan utmaningar.

HSB bildades en gång i tiden som en effekt av att 
bostadssituationen för många är ohållbar. Man trängs  
i för små utrymmen som inte ens har de mest grund-
läggande funktionerna vi idag kopplar ihop med 
boende. Idag är bostadssituationen åter ansträngd i 
många regioner. Och även om man kanske själv har 
ordnat sitt boende kan oro finnas för hur barn eller 
andra släktingar ska lösa sin boendesituation.

HSB har, lika lite som någon annan, svaren på allt. 
Men mot bakgrund av vår historia och med stöd i vår 
struktur vill och kan vi fortsätta att vara en del av  
lösningen. Tillsammans med våra medlemmar, där vår 
storlek är en framgångsfaktor, arbetar vi för att påverka 
förutsättningarna för ökat byggande. 

UTVECKLAR BÅDE FASTIGHETER OCH BOSTÄDER
HSB har byggt Sverige, bokstavligen. Mer än var tionde 
bostad i Sverige är byggd av HSB. Det samma gäller för 
HSB Södertörn. Skillnaden mellan oss och andra är  
att för oss börjar processen långt innan vi börjar bygga. 
För HSB handlar det om själva idén att i samverkan 
med våra medlemmar skapa det goda boendet. Att se 
helheten, sammanhanget som bostäderna vi bygger 
kommer att finnas i. På uppdrag av och i samverkan 
med våra medlemmar, bygger vi samhällen, städer, och 
platser där människor ska bo och trivas i generationer. 

Vi vågar komma med löftet; att människor ska bo 
och trivas i våra hus i generationer. HSB är unikt på 
det sättet att vi inte lämnar husen så fort de är byggda. 
När nyproduktionen är avslutad tar nästa del i vår 
kedja vid och tillsammans med de boende arbetar vi 
med att genom god förvaltning fortsätta att utveckla 
fastigheten. 

BYGGER DÄR MÄNNISKOR VILL BO
Vår region kommer att fortsätta växa. Och HSB Söder-
törn är med i den utvecklingen. Kommuner som väljer 
att samarbeta med HSB vet att vi stannar. Vi tänker, 
planerar, utformar, bygger och förvaltar. Vårt varu-
märke och vår struktur borgar för att man kan känna 
sig trygg i att vi finns kvar och fortsätter att utveckla 
regionen som den samhällsbyggare vi och våra med-
lemmar alltid har varit. 

Under 2016 byggstartade vi brf Sjödalen i Hud-
dinge. Då var projektet redan slutsålt, vilket visar på 
HSBs förmåga att bygga utifrån våra medlemmars  
önskemål och behov. Samtidigt storsatsade vi på Got-
land i form av investeringar i hyresrätter, investeringar 
som låg till grund för vår etablering där. Under 2017 
räknar HSB Södertörn med att sätta spaden i marken 
för vår första egna bostasdrättsförening på ön; brf 
Visby Ängar. Fokus under 2017 kommer att vara att 
fortsätta att utveckla vår närvaro i regionen.

TILLSAMMANS MED VÅRA KUNDER
Under 2016 har vi också arbetat med att utveckla våra 
hyresfastigheter på fastlandet. Inte minst genom ett 
omfattande underhållsarbete i våra hus på Sågstu-
vägen. Arbetet har inte bara ökat trivsel och komfort 
för de boende, vi har också minskat energianvänd-
ningen genom att välja och investera i energieffektiva 
lösningar. 

HSB Södertörn ser fram emot en fortsatt spännande 
utveckling i vår region. Vi ser också fram emot att fort-
sätta utveckla vår verksamhet och våra erbjudanden 
tillsammans med våra medlemmar. Genom att bospara 
i HSB kan man få förtur till både våra hyresrätter  
och vår nyproduktion – samtidigt som man bidrar till 
HSBs förutsättningar att ytterligare öka takten i vårt 
byggande. HSB växer tillsammans med sina medlem-
mar. 
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NYPRODUKTION PÅ SJÖDALSVÄGEN

Här producerar HSB Södertörn 83 st lägenheter med preliminär inflyttning 
andra kvartalet 2018. Läs mer om vårt bosparande och om hur du kan få 
förtur till HSB nyproduktionsprojekt under rubriken medlemskapet. 
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KLIMATSMARTA INVESTERINGAR
Under 2016 har vi gjort klimatsmarta investeringar 
inom vår fastighetsförvaltning. Dels har vi köpt in två 
servicebilar som drivs av 100 procent el, vilka nu utgör 
cirka 8 procent av servicefordonsparken. Dels har vi 
investerat i batteridrivna maskiner och verktyg till ute-
miljöförvaltningen, som efter sin första provsäsong  
har sparat in cirka 200 liter bensin med motsvarande 
utsläpp.

FOKUS PÅ HÅLLBARHETSUPPDRAG
Vår fastighetsförvaltning lägger stor vikt vid att ge våra 
kunder och medlemmar rekommendationer om håll-
bara investeringar i fastigheterna, både ur ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. Det gäller åtgärder av 
olika slag där resultatet ska vara långsiktigt hållbart, 
det vill säga att resultatet ska ge energibesparingar  
och att byggmaterialet som används ska vara säkert ur 
hälso- och miljöperspektiv. Precis som tidigare år upp-
fylldes målet om antal hållbarhetsuppdrag som vi har 
gett råd om samt även genomfört åt kunderna/med-
lemmarna.

INVESTERING OCH STRATEGI FÖR EGNA FASTIGHETER
I vår största fastighet har stambyte och renovering skett 
under året och i samband med det har alla termostater 
till radiatorer bytts – vilket leder till bättre värmeregle-

ring och därmed energibesparing. Under året har vi 
även tagit fram strategier och planer för de egenägda 
fastighetera ur ett miljöperspektiv, för att säkerställa att 
vi tar hållbara beslut vid underhåll och utveckling.

LÖPANDE GRANSKNING AV ENTREPRENÖRER
Som en del i miljöarbetet har även löpande granskning 
av HSB Södertörns samarbetspartners och de ROT- 
projekt som bedrivs genom våra projektledare, genom-
förts. Genom detta har vi säkerställt att kännedom och 
rutiner finns hos entreprenörerna för att hantera lag-
krav, att de arbetar systematiskt för att minska sin miljö-
påverkan och att rutiner följs i praktiken.

KLIMATBOKSLUT

Klimatpåverkan 2016 2015
% Förändring 

2015-2016 2008
% Förändring 

2008-2016

Totalt koldioxidutsläpp kg CO2e 374 790 318 200 17,8% 412 250 -9,1%

Antal Anställda 86 78 10,3% 83 3,6%

Kg CO2e / anställd 4 358 4 079 6,8% 5 040 -13,5%

Omsättning MSEK 128,9 118,8 8,5% 83,5 54,4%

Kg CO2e / MSEK omsättning 2 908 2 678 8,6% 5 010 -42,0%

Yta egna fastigheter och lokaler (Atemp) 48 246 29 218 65,1% 14 470 233,4%

Kg CO2e / Atemp 7,77 10,89 -28,7% 28,89 -73,1%

Baserat på normalårskorrigerade siffror för fjärrvärme för att ha jämförbar data.
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KLIMATPÅVERKAN 2016 2015 2008

AKTIVITET Ton CO2 Ton CO2 Ton CO2 

Klimatpåverkan från egenägda källor 57,99 84,86 82,01

Uppvärmning   20,84

 Eldningsolja 1 10,72 0 20,84

Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner 47,27 84,86 61,17

 Bensin 23,41 25,41 30,38

 Diesel 23,48 58,71 30,36

 Etanol E85 0,38 0,74 0,43

Klimatpåverkan från köpt el och värme (graddagskorrigerad) 268,71 186,93 299,55

Klimatpåverkan från köpt el och värme (verklig) 261,32 169,39 294,59

El 78,8 2,81 215,55

El Bra Miljöval/Vattenkraftsel/Vind 30,75 31,84 0

Fjärrvärme (graddagskorrigerad) 159,17 152,28 84

Fjärrvärme (verklig) 151,78 134,74 79,04

Indirekt klimatpåverkan 48,09 46,41 54,91

Tjänsteresor 35,24 37,25 44,78

 Flyg 10,6 7,14 16,34

  Resor <450km 10,6 3,41 4,61

  Resor 450-1600km 0 2,99 11,73

  Resor >1600km 0 0,74 0

 Tåg 0,01 0,0029 0,01

  El 0,01 0,0029 0,01

 Hyrbil, taxi och privatbil 24,63 30,11 28,43

  Bensin 15,52 30,11 27,1

  Diesel MK1 8,73 0 1,33

 Båt 0,37 0 0

  Diesel 12,85 9,16 10,13

Produktion av energibärare 0,84  1,63

Uppvärmning 0,84  1,63

 Eldningsolja 1 12,01 9,16 8,5

Transporter och maskiner 2,33 1,82 4,66

 Bensin 9,42 6,82 3,53

 Diesel 0,26 0,52 0,3

 Etanol E85 0,52 0,78 0,3

SUMMA (Graddagskorrigerad fjärrvärme) 374,79 318,20 436,46

SUMMA (Verklig fjärrvärme) 367,40 300,66 431,51

VÅR TOTALA KLIMATPÅVERKAN
Vår totala klimatpåverkan har stigit betydligt från 
2015, med 17,8 procent. Detta beror på förvärvet  
av sju hyresfastigheter som skedde under 2016. Per 
kvadratmeter har dock klimatpåverkan sänkts med 
28,7 procent sedan 2015 och med hela 73,1 procent 

sedan 2008. Vi har även minskat vår klimatpåverkan 
från egenägda källor, dvs tjänstebilar, fordon och 
maskiner, tack vare att vi har använt mindre mängd 
drivmedel och diesel med hög inblandning av förnyelse-
bara råvaror i våra fordon.
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Inom HSB har utbildning och kunskap alltid varit viktiga verktyg i arbetet med att utveckla 
förutsättningarna för våra kunder och medlemmar att på bästa utföra styrelseuppdrag och  
axla fastighetsägaransvaret. Till våra medlemmar erbjuder vi ett extra stöd i form av vår  
uppskattade HSB-ledamot. 

VÅRA HSB-LEDAMÖTER 
Digitaliseringens påverkan på samhället och förutsätt-
ningarna för hur vi idag lever våra liv ökar ständigt. 
Allt som kan bli digitalt kommer att digitaliseras. Den 
insikten tog vi med oss in i arbetet med att planera 
både vår utbildningsverksamhet men också arbetet 
med att förstärka och utveckla HSB-ledamoten. 

Konkret ledde det till insikten till att vi tillsammans 
med framför allt våra ekonomer tog fram en helt ny 
utbildning ”Den digitala ledamoten”. Syftet med 
utbildningen var dels att på ett översiktligt plan ge en 
bild av hur stor påverkan på individen digitaliseringen 
faktiskt har men också att utbilda våra förtroendevalda 
och HSB-ledamöter i användandet av digitala verktyg. 
Det visade sig att efterfrågan på den här typen av 
utbildningsinsatser var mycket stort. Erfarenheter som 
vi givetvis tar med oss in i planeringen för nästa verk-
samhetsår. Inte minst då vi vet att förutsättningarna  
för både våra ledamöter och våra förtroendevalda 
skiljer sig åt. 

För oss är det viktigt att vi inte lämnar någon 
bakom oss när allt mer av vår verksamhet erbjuds i 
digitala gränssnitt. Genom vår utbildningsverksamhet 
vill vi bidra till att våra verktyg såväl som tekniken som 
krävs för komma åt dem är så tillgänglig som möjligt. 
Under 2016 inledde vi därför ett samarbete med  
en extern aktör specialiserad på att tillgängliggöra  
tekniken. Att helt enkelt ge människor verktygen och 
modet att ge sig in i den digitala världen. Målet med 
samarbetet är att sänka trösklar för dem som ännu inte 
riktigt känner sig bekväma med den nya tekniken.  
Men också att visa på vilka möjligheter till förenkling 
och effektivisering som våra digitala tjänster innebär. 

Andra populära inslag under utbildningsåret har 
varit juridik och då med fokus på dels fastighetsägar-
ansvaret men också den lya lag om ekonomiska fören-
ingar som trädde i kraft 2016. Samt utbildningar för 
personer i funktionen sekreterare eller ordföranden. 

UTBILDNING AV VÅRA HSB-LEDAMÖTER 

• Vi erbjöd HSB-ledamöterna 4 utbildningar.

• Vi har hållit 4 stycken informationsträffar med  
presumtiva HSB-ledamöter.

• Totalt antal deltagare på kurserna 123 stycken.

• Totalt antal timmar med kursledare 21. 

UTBILDNING 
Under årets har vi utvecklat verksamheten genom att 
erbjuda våra föreningar en utbildning för revisorer,  
då revisorn roll är viktig. 

Under 2016 erbjöd vi 22 utbildningar till våra kunder 
och medlemsföreningar 21 av dessa genomfördes med 
totalt 382 antal deltagare. 

Vi på HSB Södertörn har fem diplomutbildningar 
och dessa ingår i medlemskapet och resterande utbild-
ningar erbjuds till halva priset. 

MEDLEM OCH UTBILDNING 

TILLSAMMANS MED VÅRA KUNDER
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HSB SÖDERTÖRNS STYRELSE

LEIF AURA  
PERSONALREPRESENTANT 
FASTIGHETS

YRKE: Fastighetsskötare.
BOR: I Huddinge.
AMBITIONEN MED MITT  
STYRELSEUPPDRAG:
Att tillgodose mina medlemmars 
intresse.

JONTE SÖDERSTRÖM 
ORDFÖRANDE

YRKE: Ombudsman Svenska 
Byggnadsarbetarförbundet.
BOR: I Tumba.
AMBITIONEN MED MITT  
STYRELSEUPPDRAG:
Fortsatt byggnation i samtliga  
kommuner samt etablering på 
Gotland. Fler förvaltningsuppdrag, 
fortsatt utveckling av tjänster till 
Brf:er. HSB Södertörn är för mig 
samverkan. Med det menar jag: 
demokrati, samarbete, solidaritet, 
öppenhet och kunskapsutbyte.

PER KREGERT  
LEDAMOT

YRKE: Pensionär,  
fd Lastskadereglerare.
BOR: I Huddinge.
AMBITIONEN MED MITT  
STYRELSEUPPDRAG:
Att unga bosparare ska få möjlighet 
till eget boende samt verka för att 
HSB blir den innovatör och nyskapare 
man en gång var.

TATIANA RAHMANI

YRKE: Logistiker.  
Jobbar med administration.
BOR: I Tumba.
AMBITIONEN MED MITT  
STYRELSEUPPDRAG:
Jag vill medverka till att HSB 
Södertörn ska leverera den bästa 
möjliga service till alla Brf som ingår  
i HSB Södertörn. Att de tjänsterna s 
ka levereras med bra kvalité och ha 
konkurrenskraftiga priser. Vilket 
kommer resultera i att vi har nöjda 
och lojala kunder. 

BENNY HEJDENBERG  
PERSONALREPRESENTANT 
UNIONEN

YRKE: Förvaltare.
BOR: I Huddinge.
AMBITIONEN MED MITT  
STYRELSEUPPDRAG:
Vara en länk mellan Unionens 
medlemmar och företaget.

PER BLOMBERG

YRKE: Pensionär, konsult ekonomi 
och kvalitetsfrågor, tidigare 
chefstjänsteman bank.
BOR: I Huddinge
AMBITIONEN MED MITT  
STYRELSEUPPDRAG:
Medverka till att HSB Södertörn 
bibehåller sin höga kvalitet på 
personal och tjänster samt sin  
starka ekonomi för att ge goda 
förutsättningar för en stark  
utveckling till nytta för sina 
medlemmar och personal.

STAFFAN PAULUSSON  
LEDAMOT

YRKE: Dokumentationsspecialist  
på Infranord AB.
BOR: I Stockholm
AMBITIONEN MED MITT  
STYRELSEUPPDRAG:
Att verka för bostadssökande och 
yngre medlemmar vad gäller boende. 
Utveckla boendet i HSB Södertörn 
med avseende på ny teknik och miljö.

KRISTIN RITTER 
LEDAMOT

YRKE: Pensionär, tidigare biträdande 
stadsdelsdirektör, produktionschef.
BOR: I Tullinge.
AMBITIONEN MED MITT  
STYRELSEUPPDRAG:
Att vara delaktig i det fortsatta 
arbetet med att utveckla förtronde- 
fulla relationer med HSB Södertörns 
medlemmar.
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HSB SÖDERTÖRNS STYRELSE
Under 2016 genomfördes 9 ordinarie styrelsesammanträden, 1 styrelsekonferens 
samt 1 utvärderingsdag. Utöver ordinarie sammanträden har styrelsen träffats i tre 
olika arbetsgrupper:

BRF-KONTAKT
Verkar för att öka kontakten mellan HSB Södertörn och bostadsrättsföreningarna 
bland annat genom kommundelsträffar med bostadsrättsföreningarnas ordförande/
vice ordförande. Ordförande Jonte Söderström. Gruppmedlem: Staffan Paulusson.  
Resurs: Katarina Eliasson.

HSB-LEDAMÖTER
Ser till att HSB-ledamöterna får tillgång till kunskap och information som gör att  
de i sin tur kan stötta bostadsrättsföreningarnas styrelser. 
Ordförande: Per Kregert. Gruppmedlemmar: Tatiana Rahmani. 
Resurser: Anna Hellström och Stefan Falkenstad.

DEMOKRATI
Arbetar med att bevaka och stärka demokratin och transparensen inom HSB  
Södertörn samt hanterar remissfrågor och motioner.  
Ordförande: Anette Pettersson. Gruppmedlemmar: Kristin Ritter och Per Blomberg. 
Resurs: Anna Söderlind.

ANETTE PETTERSON

YRKE: Verksjurist, Skatteverket.
BOR: I Huddinge.
AMBITIONEN MED MITT  
STYRELSEUPPDRAG:
Att HSB Södertörn ligger i framkant 
både när det gäller att bygga fler 
bostäder centralt, samt att 
varumärket HSB har ett högt 
"Goodwill" som kännetecknas av 
kvalité och trygghet för medlem-
marna.

HSB SÖDERTÖRNS ORGANISATION
Våra nya arbetssätt speglas i förändringar och utveckling av vår organisation. 

VD
Ulf Tapper

FASTIGHETER
Ulph Lundgren

MARKNAD OCH
KOMMUNIKATION

Anna Söderlind

EKONOMI OCH  
ADMINISTRATION
Kristina Eriksson

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Jimmy Bergman

MARKNADSOMRÅDESCHEFER 
Botkyrka, Huddinge/Nynäshamn:  
Carlos Lilja och Ann Hentschel

KUNDCENTER
Jenny Langone

HR OCH KVALITET
Sjunne Andersson

Projekt-
ledning

Ekonomisk 
förvaltning

Administrativ/teknisk  
förvaltning

AO FASTIGHETSSERVICE 
Stefan Garfvé

AO FASTIGHETSUTVECKLING 
Senad Reckovic

AO EKONOMI OCH FÖRVALTNING
Hélène Wersäll Dahlen

Fastighetsskötsel/
teknik

Mark och  
Trädgård

Energi-
optimering
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Styrelsen och VD för HSB Södertörn ekonomisk förening (orgnr 769601-3775) avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01--2016-12-31, föreningens tjugonde verksamhetsår. 

STYRELSE 
Styrelsen hade vid årets utgång följande  
sammansättning:
Jonte Söderström Ledamot samt ordförande
Staffan Paulusson  Ledamot samt vice ordförande
Per Kregert Ledamot
Kristin Ritter Ledamot
Tatiana Rahmani Ledamot
Susann Dertell Ledamot – avgick 1 oktober 2016
Per Blomberg Ledamot
Anette Pettersson Ledamot
Leif Aura  Ledamot, personalrepresentant 

Fastighetsanställda
Benny Hejdenberg  Ledamot, personalrepresentant 

Unionen
Kjell Forsell  Suppleant, personalrepresentant 

Fastighetsanställda

I tur att avgå vid kommande ordinarie fullmäktige-
sammanträde är ledamöterna Tatiana Rahmani,  
Per Blomberg och Anette Pettersson.

VD för HSB-föreningen har under året varit  
Ulf Tapper.

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie fullmäktigesammanträde hölls 2016-05-21. 
Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda  
sammanträden. 

STYRELSENS ARBETSFORMER
Under året har styrelsen haft flera arbetsgrupper,  
som arbetat med speciella frågor, till exempel:

  Utbildning och tillsättning av HSB-ledamöter.

   Brf-kontakt, kommundelsträffar med brf:s  
ord förande/vice ordförande.

  Demokratigrupp.

  Remissyttranden i olika ärenden. 

REVISORER
Revisor är auktoriserade revisorn Liselotte Herrlander 
med auktoriserade revisorn Niklas Jonsson som  
suppleant samt Erik Davidsson, BoRevision AB,  
utsedd av HSB Riksförbund.

VALBEREDNING
Ordinarie ledamöter är Lennart Olsson (samman-
kallande), Arne Mårtensson, Lena Ingren och Sune 
Strålind. Suppleant är Semina Mujkanovic. I tur att 
avgå är Lennart Olsson och Arne Mårtensson samt 
Semina Mujkanovic.

LEDNINGSGRUPP
Ledningsgruppen i HSB Södertörn hade vid årets 
utgång följande sammansättning: 
Ulf Tapper, Jimmy Bergman, Kristina Eriksson, Ulph 
Lundgren, Anna Söderlind och Sjunne Andersson.

MEDLEMSUTVECKLINGEN
Vid utgången av 2016 hade HSB Södertörn 21 114 
medlemmar varav 88 utgörs av bostadsrättsföreningar. 
Dessutom finns 4 bostadsrättsföreningar registrerade 
för pågående och framtida nyproduktion. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
OCH EFTER DESS UTGÅNG

NYPRODUKTION 

   Brf Fagerliden i Botkyrka: Överlämnad juni 2016.

   Brf Safiren i Huddinge: Inflyttad juni 2016.

   Brf Sjödalen i Huddinge: Byggstartad november 2016.

   Brf Visby Ängar i Visby: Säljstart augusti 2017.

Marknaden har varit stark i våra kommuner, dock  
har inte inflödet av framtida projekt varit optimalt 
under 2016.

HYRESFASTIGHETER
105 lgh på Gotland fördelade på Visby, Roma,  
Katthammarsvik och Hemse tillträdes 1/4 2016.
Stamrenovering av 166 lgh. i Fast. AB Sågstuvägen 
genomförs, klart april 2017.

PERSONAL 
Friskvården fortsätter att vara en framgångsfaktor där 
vi under året lämnat 2 525 sek/anställd i friskvårds-
bidrag. Under 2016 har hela 82 % av medarbetarna 
gjort fler än 52 friskvårdsaktiviteter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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I den årliga Nöjd Medarbetar-undersökningen gick 
vi framåt och förbättrade vårt totala värde från 0,48  
till 0,40 vilket får anses vara en avsevärd förbättring. 
Glädjande är att frågor kring löner och förmåner samt 
arbetsmiljö fått så mycket bättre betyg av medarbetarna. 
Mest positiv utveckling har frågan kring relationer  
mellan kollegor haft. 

Personalomsättningen under 2016 har bestått av  
22 nyanställningar och 14 avgångar. Detta är en något 
högre omsättning än tidigare år. 

MARKNAD 
Medlemmar 
Medlemstillväxten har fortsatt att utvecklas positivt 
under 2016. Vi ökade med totalt 518 medlemmar.  
Vi har bland annat haft ett attraktivt nyproduktions-
projekt i Huddinge som dragit medlemmar och det 
ökade trycket på våra hyresrätter är också en bidragande 
orsak. Också vår etablering på Gotland påverkade  
medlemsantalet positivt. 

Vi har också ökat antalet bosparare med 321 st 
under året, en ökning med 12 % från föregående år. 
Därmed överstiger antalet bosparare. Bospargruppens 
stämma genomfördes den 5 april med 32 st röstberät-
tigade deltagare.

Medlemsförmånen HSB Mäklarna har fortsatt att  
gå bra. Kännedomen har ökat och vi har också aktivt 
arbetat med DR-utskick i våra olika kommuner som 
gett bra respons.

Under två av de nationella visningshelgerna har  
vi kommunicerat medlemskapet lokalt via kampanjer  
i våra lokala tidningar. Vi deltog också i Huddinge-
dagen den 28 maj samt delade ut glögg i Hallunda 
centrum den 8:e dec. Under december månad gick vi 
ut med annonser för bosparandet. Vi lanserade också 
varumärket HSB på Gotland. Lanseringen genom-
fördes tillsammans med HSB Bostad. Syftet med  
kampanjen är att dels etablera varumärket men också 
att sprida kunskap om hur man kan göra för att få  
förtur till såväl vår nyproduktion som våra hyresrätter. 

Samordningen av arbetet med medlemskapet  
fortsätter, till stor del via medlemsnätverket i Riks-
förbundets regi där många projekt pågår och nyttiga 
kontakter knyts.

Kunder 
Resan på att starta förflyttningen från att vara mark-
nadens mest uppskattade fastighetsförvaltare till att i 
framtiden vara marknadens mest uppskattade fastighets-
utvecklare har kännetecknat verksamhetsåret 2016.

Ur kundens perspektiv har man under året bland  
annat märkt av förflyttningen genom följande händelser:

   Infört ett nytt fastighetssystem som möjliggör ökad 
kundinteraktivitet på sikt.

   Infört ett nytt Arbetsordersystem vilket medför att 
gjorda beställningar och felanmälningar från kunden 
hamnar direkt i fastighetsskötarens handenhet vilket 
medför snabbare hantering.

   Tillfört en ytterligare kanal för att ta emot felanmäl-
ningar och beställningar genom. En digital kanal där 
anmälaren/beställaren kan följa sitt ärende och får 
löpande återkoppling.

   Rekryterat ett 10 tal nya medarbetare som alla bidrar 
till att bredda verksamhetens kompetensbas.

   Infört en tjänst åt styrelsen som gör att man digitalt 
och enkelt kan registrera styrelsesammansättning 
efter föreningsstämma utan massa papper.

   Rekryterat 2 st Marknadsområdeschefer (geografiska 
kundansvariga) som förenklar och förtydligar dialog 
och utveckling mellan styrelse och HSB Södertörn.

   Förädlat och bättre paketerat samarbetsavtalsleveran-
törer vilket förenklar för förvaltade föreningar att 
göra hållbara inköp.

   Förädlat våra förvaltares övergripande tillsyner  
som medger bättre beslutsunderlag för förvaltade 
föreningars styrelser att fatta beslut kring.

   Startat utbytet av maskinparken inom markskötseln 
till el-drivna maskiner och bilar.

Det samlade resultatet efter årets kundundersökning 
visar att HSB Södertörn uppfyller kundernas förvänt-
ningar på fortsatt hög nivå. Resultatet visar på både ris 
och ros, något som vi självklart tar till oss.

POSITIVA TRENDER I ÅRETS UNDERSÖKNING
Hög rekommendationsbenägenhet
Fyra av fem kunder kan tänka sig att rekommendera en 
annan bostadsrättsförening att köpa förvaltningstjänster 
av HSB Södertörn.

Bra resultat för ekonomi och digitala tjänster
Samtliga frågor inom dessa områden uppnår goda 
resultat och kunderna är framför allt nöjda med  
personalens bemötande samt tillgängligheten och  
nyttan av de digitala tjänsterna. 

12 nya bostadsrättsföreningar har valt att anlita HSB 
Södertörn för förvaltningstjänster och drygt 35 kunder 
har valt att utöka sina förvaltningssamarbeten i stort 
och smått. Vid samtliga avtalsomförhandlingar har HSB 
Södertörn fått förnyat förtroende, bortsett från enstaka 
tjänster. Ingen kund har lämnat HSB Södertörns för-
valtning helt och hållet under 2016.

På HSB Södertörn pratar vi ofta om fördelarna med 
att vara många tillsammans. Under året har vi genom-
fört en stor omförhandling av vår samordnade försäk-
ringsmäklarupphandling. Vi har också utökat vår sam-
arbetsavtalslista med lokala och duktiga entreprenörer 
som kompletterar HSB Södertörns erbjudande.
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HÅLLBARHET 
Hållbarhet
Under 2016 har vi gjort klimatsmarta investeringar inom 
vår fastighetsförvaltning. Under året har två servicebilar 
som drivs av 100 % el, vilket nu utgör cirka 8 % av service-
fordonsparken, köpts in. Inom Mark och Trädgård har 
investering skett i batteridrivna maskiner och verktyg, 
som efter sin första provsäsong har sparat in cirka 200 
liter bensin med motsvarande utsläpp.

I vår största fastighet har stambyte och renovering 
skett under året och i samband med det har alla  
termostater till radiatorer bytts. Vi har även tagit fram 
strategier och planer för de egenägda fastighetera ur 
ett miljöperspektiv, för att säkerställa att vi tar hållbara 
beslut vid underhåll och utveckling.

Kvalitet
Under 2016 har samtliga kundnära processer i verk-
samheten kartlagts med syfte att dels skapa en gemen-
sam bild av verksamheten internt och dels att utveckla 
vårt ständiga arbete för att kvalitetssäkra våra tjänster.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
NYPRODUKTION 

  Brf Safiren i Huddinge: Överlämning juni 2017.

  Brf Sjödalen: Inflyttning våren 2018.

   Planstart för projektet Sändaren i Trångsund  
under 2017.

   Planstart för projektet Banslätts Torg, Tullinge 
2017/2018.

  Potentiell säljstart av 2 projekt, Visby 2017.

Storängen i Huddinge kommun utvecklas vidare.  
Spårväg Syd samt Kulturprojekt för Operan är stora 
potentiella kommunala projekt som starkt kan bidra  
till bostadsutvecklingen i Huddinge kommun. Översyn, 
med medborgardialog, av planprogrammet för centrala 
Tullinge, Botkyrka, påbörjat.

 Ett vidareutvecklat samarbete med kommunerna 
och allmännyttans bostadsbolag inom vårt område för 
att söka nya projektmöjligheter.

HYRESFASTIGHETER 
Fortsatt etablering av HSB som bostadsaktör på Gotland.

Marknaden undersöks och organisationen förbereds 
inför möjligheter till förvärv eller nyproduktion av 200-
300 lgh som eventuellt kan genomföras inom perioden.

MARKNAD
Medlemmar 
Förhoppningen är att det inloggade gränssnittet ”Mina 
sidor” ska lanseras under 2017. För oss kan ett sådant 
gränssnitt öppna en ny väg för oss att kommunicera med 
våra kunder men också till våra enskilda medlemmar. 

Under 2017 kommer vi att arbeta med att utveckla 
vägarna och formerna för kontakt med medlemmarna. 
HSB Bostad kommer återigen att satsa på en kampanj  
i Stockholms län som vi förstärker i lokala media och 
med skyltning på våra kontor.

 I samband med aviseringen av medlemsavgiften  
till fria gruppen i februari tipsar vi fördelarna med vårt 
medlemskap och passar också på att lyfta våra jurist-
tjänster samt vårt bosparande som vi ser är skäl att  
fortsätta vara medlem. Mäklarverksamheten har inte 
utvecklats på sätt vi hoppats på och kommer därför att 
erbjudas i en ny form under 2017.

Kunder 
Under 2017 fortsätter arbetet med att förflytta HSB 
Södertörn från att vara fastighetsförvaltare till att både 
vara fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare.  
Kunderna kommer att märka förflyttningen genom 
fortsatt kompetenssatsning på våra medarbetare,  
effektivare arbetssätt samt även genom:

   Ökad kundkännedom lokalt på våra olika orter 
genom satsningar på främst kundansvariga men 
också hela kundteamen. Detta skall leda till en ökad 
känsla av sammanhållen leverans och rådgivning, vilket 
stärker vår ambition om långsiktiga kundrelationer.

   Ökad samverkan mellan våra olika leveranser, mellan 
HSB Södertörn och andra HSB regionföreningar, 
mellan HSB Södertörn och våra olika leverantörer 
och mellan HSB Södertörn och våra förvaltade  
föreningar. Ökad samverkan tillsammans med nya 
smarta digitala lösningar bidrar till smarta pakete-
ringar av kundlösningar.

I HSB Södertörns mål för 2017 har vi en uttalad strävan 
efter en ökad tillväxt av nya och utökade förvaltnings-
samarbeten. Inför 2017 finns en kundberarbetnings-
plan innehållande potentiella HSB Södertörnkunder 
samt befintliga samarbeten som bör utökas eftersom 
man ser att HSB Södertörns förvaltningsupplägg skulle 
gynna kunden. 

HÅLLBARHET 
Hållbarhet
Under 2017 planerar vi att ta fram en ny tjänst kring 
energioptimering för att möta upp behovet hos våra 
bostadsrättsföreningar och egna fastigheter.

Vi kommer även att utveckla vårt miljöledningssystem 
med ett nytt sätt att värdera miljöaspekter – genom 
nyckeltalsuppföljning.

Kvalitet
Det kommande året kartlägger vi stöd- och lednings-
processer och fortsätter arbetet med att utveckla våra 
processer och arbetssätt.
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STYRDOKUMENT INOM HSB 
Inför Riksförbundets årsstämma 2017 har en remiss 
skickas ut rörande en uppdatering av HSB Kompass. 
Styrelsens demokratigrupp beredde remissen och före-
drog den inför styrelsen. Beslut i frågan om uppdatering 
av HSB Kompassen fattas på Riksförbundets stämma 2017. 
Styrdokumenten gäller från 2016 och redovisas nedan.

Kod för föreningsstyrning 
HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för 
HSB och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de 
kooperativa principerna och HSBs kärnvärderingar. 
Syftet med HSBs kod för föreningsstyrning är att den 
ska utgöra ett internt verktyg för att säkerställa en 
öppen och genomlyst organisation där varje medlem 
som så önskar ska ha insyn i verksamheten och möjlig-
het att påverka. Koden ska också bidra till att HSB styrs 
på ett för medlemmarna så effektivt sätt som möjligt.

Tillämpning av Koden sker enligt principen "följ 
eller förklara". Det innebär att reglerna inte är tvingande. 
Koden kan frångås på enskilda punkter förutsatt att 
föreningen för varje avvikelse redovisar hur man gjort 
istället och motiverar varför. För en enskild förening 
kan andra lösningar än de Koden anger mycket väl 
innebära bättre föreningsstyrning. Avvikelser är därför 
inte negativa, så länge alternativa lösningar väljs med 
beaktande av god medlemsnytta och medlemsinsyn.

Kompassen
HSBs kompass är det övergripande styrdokumentet 
som vägleder HSB-organisationen i verksamhetsplane-
ring och uppföljning.

HSBs kompass innehåller vårt gemensamma erbju-
dande till medlemmarna och sätter fokus på samverkan 
och gemensam utveckling – allt för att uppfylla HSBs 
uppdrag att skapa det goda boendet för medlemmarna. 
HSBs kompass innehåller HSBs gemensamma vision, 
uppdrag, strategier och övergripande nyckeltal som 
underlättar för HSB-föreningarna att samverka och lära 
av varandras goda exempel.

Den övergripande strategin är:

   Samordnad och gemensam utveckling.

De tre nedbrutna, gemensamma strategierna är:
   Öka tillväxten i hela HSB.
   Öka effektiviteten i hela HSB.
   Förstärka HSBs roll i samhället. 

Varumärkesriktlinjer 
HSBs Varumärkesriktlinjer är framtagna för att skapa 
en enhetlig kommunikationsprofil för hela HSB. Genom 
att kommunicera ett samlat HSB förvaltar vi varumärkets 
värde och stärker det för framtiden. Varumärket HSB är 
vår gemensamma avsändare när det gäller alla tjänster 

och erbjudanden till medlemmar och kunder. Varu-
märkesriktlinjerna gäller på alla nivåer och i alla kanaler 
inom HSB.

Genom att använda en gemensam grafisk profil gör 
vi det enklare för våra medlemmar att veta vad HSB 
står för, vi får större genomslag på marknaden, kommu-
nikationen blir kostnadseffektiv och understödjer HSBs 
övergripande vision att vara den aktör i landet som har 
det bästa anseendet när det gäller boendet.

FINANSPOLICY 
I gällande policy finns riktlinjer för placering av medel, 
upplåning/inlåning av medel samt utlåning. Av avista-
inlåningen ska 80 % hållas tillgängligt för utbetalning 
inom fem bankdagar.

Inlåning från bostadsrättsföreningar  
per 2016-12-31 (tkr):
Avistamedel 328 634
Bunden inlåning 76 275

  404 909

80 %  323 927

Avistamedel, kassa och bank 94 802
Finansiella instrument, marknadsvärde  203 399
Outnyttjat kreditlöfte hos Swedbank:
Ladan 2 46 000
Slätten 3 50 000

  394 201

Belåningsutrymme av egna lägenheter  
och obelånade fastigheter  130 423

  524 624

EKONOMI
Lag om betaltjänster
Den 1 augusti 2010 trädde en ny lag i kraft – lagen 
(2010:751) om betaltjänster. Förändringar i lagen har 
skett löpande. HSB Södertörn omfattas av den nya 
lagen och har erhållit tillstånd från Finansinspektionen 
för att bedriva betaltjänster.

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

KONCERNEN
MODER- 

FÖRENINGEN

Belopp vid årets ingång  169 369  154 879

Justering latent skatt  
förvärvade bolag  741 0

Vinstdisposition  428 0

Obeskattade reserver förändring 0 0

Andelskapital ökning/minskning  320 320

Årets resultat 10 017  11 642

Eget kapital vid årets utgång 180 875  166 841
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EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING ÅRET 2012– 2016

Moderföreningen 2012 2013 2014 2015 2016

Resultat före skatt 7 165* 8 299 11 659 8 502 11 756

Nettoomsättning 88 504 89 766 95 590 100 017 103 969

Balansomslutning 552 607 545 580 584 521 650 582 733 068

Eget kapital 126 406 134 296 146 135 154 879 166 840

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 44,48% 49,25% 51,15% 53,86% 51,17%

Soliditet, inkl. brf:s inlåning 23,43% 24,82% 25,19% 23,97% 22,91%

Koncernen 2012 2013 2014 2015 2016

Resultat före skatt 15 008* 10 424 10 851 11 018 10 406

Nettoomsättning 103 426 104 780 110 944 115 059 124 890

Balansomslutning 556 054 549 660 586 131 652 475 745 145

Eget kapital 137 144 145 932 157 334 169 367 180 874

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 46,57% 52,30% 54,35% 58,11% 53,16%

Soliditet, inkl. brf:s inlåning 24,66% 26,55% 26,84% 25,96% 24,27%

*efter återbäring

FÖRENINGENS RESULTAT  
OCH EKONOMISKA STÄLLNING
Föreningens resultat och ekonomiska  
ställning vid årets utgång framgår av  
resultat- och balansräkningar nedan.

VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel (tkr): 

Balanserat resultat 136 221 
Årets resultat 11 642

 147 863

Styrelsen och verkställande direktören  
föreslår att vinstmedlen disponeras så att;
Till reservfonden avsätts 582 
I ny räkning överförs 147 281

 147 863

Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader/ eget kapital.  Inklusive avräkning  Exklusive avräkning

Visar förändringen av eget kapital mellan åren. Visar förändringen av eget kapital mellan åren.
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RESULTATRÄKNINGAR
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr Not 2016 2015 2016 2015

Nettoomsättning 2 124 890 115 059 103 969 100 017

Kostnad för sålda tjänster  -95 656 -90 594 -92 983 -89 349

Fastighetskostnader  -14 856 -11 362 -3 833 -3 503

Bruttoresultat  14 378 13 103 7 153 7 165

Administrativa och försäljningskostnader -16 340 -15 633 -15 601 -15 399

Fastighetsförsäljning 0  3 537  –  – 

Övriga rörelseintäkter 1 664 1 457 1 559 1 439

Rörelseresultat 3,4 -298 2 463 -6 889 -6 795

Resultat fr finansiella anläggningstillgångar 5 7 535 9 599  7 536 9 599

Ränteintäkter och liknande res.poster 6 5 868 1 715 5 782 1 584

Räntekostnader och liknande res.poster 7 -2 699 -2 760 -1 323 -2 760

Resultat efter finansiella poster 10 406 11 018 5 106 1 629

Erhållna koncernbidrag 8  –  –  6 650 6 873

Återföring periodiseringsfond  – –  – –

Resultat före skatt 10 406 11 018 11 756 8 502

Skatt på årets resultat 9 -73 – – –- 

Övriga skatter 9 -316 -112 -114 50

ÅRETS RESULTAT 10 10 017 10 905 11 642 8 552
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BALANSRÄKNINGAR
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 11

Immateriella anläggningstillgångar 5 527 2 772 5 527 2 772

5 527 2 772 5 527 2 772

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12  288 437  207 745  79 149  79 192 

Maskiner och inventarier 13  5 531 4 537  5 531 4 537

Pågående nyanläggningar 42 222  5 735 516  365 

336 190 218 017 85 196 84 094

Finansiella anläggningstillgångar 14

Andelar i koncernföretag  –  –  42 319  350 

Fordringar koncernföretag  –  – 158 301 130 593

Andra långfristiga Värdepappersinnehav  192 320 185 196  192 320 185 196

Andra långfristiga fordringar 1 610 113 1 610 113

193 930 185 308 394 550 316 251

Summa anläggningstillgångar 535 648 406 097 485 274 403 117

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 

Pågående arbete för annans räkning 13 123 9 000 13 123 9 000

13 123 9 000 13 123 9 000

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 651 24 772 7 930 25 310

Avräkning förvaltade företag  180  216  180  216 

Fordran koncernföretag  –  – 40 480 28 090

Skattefordringar 1 702  1 909 234  428 

Övriga fordringar  465  2 410  422  2 288 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 2 939 3 285 2 669 2 954

Kortfristiga placeringar 82 619 57 836 82 619 57 836

Kassa och bank 100 818 146 950 100 137 121 343

196 374 237 378 234 671 238 465

Summa omsättningstillgångar 209 497 246 378 247 794 247 465

Summa tillgångar 745 145 652 475 733 068 650 582
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KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 16

Bundet eget kapital

Andelskapital 11 665 11 345 11 665 11 346

Reservfond  – -0 7 312 6 884

Bundna reserver 8 438 8 011  –  – 

20 103 19 356 18 977 18 229

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 150 754 139 105 136 221 128 098

Årets resultat 10 017 10 906 11 642 8 552

160 771 150 011 147 863 136 649

Summa eget kapital 180 874 169 367 166 840 154 879

OBESKATTADE RESERVER 17  –  – 1 375 1 375

AVSÄTTNINGAR 18 9 267 1 082 2 025 1 912

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 19 88 506  59 405 88 506  59 405 

 88 506 59 405 88 506 59 405 

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut  959 899  959 899

Förskottsbetalda hyror  3 008  2 372  730  676 

Leverantörsskulder  11 381  13 363  6 061  11 071 

Skulder koncernföretag  –  –  –  – 

Avräkning förvaltade företag 20 404 909  361 028 404 909  361 028 

Avräkning dotterbolag  –  –  31 953  29 158 

Skatteskulder  114  –  –  – 

Övriga skulder  5 197  5 259 4 864  5 126 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21  40 930  39 701  24 846  25 053 

Summa kortfristiga skulder 466 498 422 622 474 322 433 012

Summa eget kapital och skulder 745 145 652 475 733 068 650 582

BALANSRÄKNINGAR
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr 2016 2015 2016 2015

Löpande verksamheten    

Rörelseresultat -298 -1 074 -6 889 -6 795

Övriga finansiella intäkter 13 404 11 314 13 318 11 183

Övriga finansiella kostnader -2 699 -2 760 -1 323 -2 760

Erhållna koncernbidrag  –  – 6 650 6 873

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 5 974 4 267 3 467 3 015

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av pågående arbeten -4 123 -4 119 -4 123 -4 119

Förändring av hyres- och kundfordringar 17 121 -15 622 17 380 -16 078

Förändringar av övriga omsättningstillgångar 2 498 -1 207 -10 045 -28 967

Förändring av leverantörsskulder -1 982 8 336 -5 010 7 175

Förändring av övriga rörelseskulder 1 917 15 463 2 379 18 519

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31 812 14 598 15 804 -11 954

Investeringsverksamheten

Investesteringar i immateriella och materiella ansläggningstillgångar -118 312 -10 245 -7 700 -4 462

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  375  14 569  375  10 257 

Investeringar i finansiella anläggningstillg. exkl andra långfristiga värdepapper  –  – -41 969  – 

Förändringar i andra långfristiga värdepappersinnehav -17 102 109 -44 811 109

Kassaflöde från investeringsverksamheten -135 039 4 433 -94 105 5 904

Finansieringsverksamheten

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar 43 917 64 420 43 917 64 420

Förändring av andelskapitalet  319  193  319  193 

Ökning/minskning av lån 29 161 -32 712 29 161 -32 712

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 73 397 31 901 73 397 31 901

Årets kassaflöde -29 830 50 932 -4 904 25 851

     

Likvida medel vid årets ingång 328 601 277 369 302 994 277 143

Likvida medel vid årets slut 298 771 328 601 298 090 302 994

I likvida medel vid årets utgång, ingår:

Kassa och bank 100 818 146 950 100 137 121 343

Kortfristiga placeringar 82 619 57 836 82 619 57 836

Långfristiga placeringar 115 334 123 815 115 334 123 815
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NOTER 
MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
(BELOPP I TKR DÄR EJ ANNAT ANGES)

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen 
om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som förknippade 
med tillgången sannolikt kommer att tillfalla företaget och anskaffnings-
värdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan 
härledas till förvärvet av tillgången.

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden 
och beräknad nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggning byts 
ut, utrangeras eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten 
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för 
löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader, förutom 
utgifter för underhåll som bedöms vara av väsentligt värde. I dessa fall 
aktiveras utgiften för underhållet som en anläggningstillgång och 
komponentavskrivning tillämpas.

Nyttjandeperiod
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-7 år
Immateriella tillgångar 5-10 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. 
Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på 
komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. 
Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till 
grund för avskrivningen på byggander:
Stomme och grund 130 år
Stomkomplettering 60 år
Värme, sanitet 60 år
El  60 år
Inre ytskikt/vitvaror 52 år
Fasad 60 år
Fönster 60 år
Köksinredning 52 år
Yttertak 60 år
Ventilation 52 år
Hiss  52 år
Styr- övervakning 25 år
Restpost 52 år
 

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Fordringar 
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell 
nedskrivning.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar omfattar värdepappersinnehav med förfall 
kommande 12 månader.

Finansiella tillgångar 
Företagets värdepappersinnehav omfattar två portföljer.
Ränteportföljen som redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 
2012:1, de värderas till anskaffningsvärdet.
Aktieportföljen, till aktieportföljen räknas svenska och utländska 
direktägda aktier, värdepappersfonder samt strukturerade produkter 
med huvudsaklig exponering mot svenska och eller utländska aktie - 
marknader. Aktieportföljen värderas till verkligt värde per bokslutdagen 
enligt kapitel 12 BFNAR 2012:1.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande 
räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skatepliktiga temporära. 

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal 
eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är 
sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen 
och en tillförlitlig uppkastning av beloppet kan göras.

Kassaflödesanalys
En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om räkenskapsårets 
förändringar av företagets likvida medel. Räkenskapsårets kassflöden 
ska hänföras till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller  
finansieringsverksamhet. Vi tillämpar indirekt metod där nettoredovisning 
av in- och utbetalningar i den löpande verksamheten beräknas.

Intäkter
Koncern
Del av koncernens redovisade nettoomsättning avser hyresintäkter. 
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför 
så att endast den del av hyrorna som löper på perioden redovisas som 
intäkter.

Moderföretag
Del av moderföretagets redovisade nettoomsättning avser hyresintäkter. 
Hyresintäkter aviseras i förskott och periodisering av hyror sker därför 
så att endast den del av hyrorna som löper på perioden redovisas som 
intäkter. Resterande del av nettoomsättningen avser intäkter från förvalt-
ningstjänster samt medlemsavgifter. Intäkterna faktureras både som 
förskott och i efterskott och periodisering av intäkter sker därför så att 
endast den del av intäktera som löp er på perioden redovisas som intäkter.
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Medelantalet anställda

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016 2015 2016 2015

Totalt antal anställda 97 96 97 96

Varav män 57 57 57 57

Sjukfrånvaro Moderföreningen 

MODERFÖRENINGEN

2016 2015

Korttidsfrånvaro 4,50% 3,00%

Långtidsfrånvaro 1,50% 0,40%

6,00% 3,40%

Kvinnor 6,40% 4,30%

Män 5,70% 2,90%

29 år och yngre 5,70% 2,00%

30 – 49 år 7,20% 2,60%

Äldre än 50 år 4,90% 5,50%

Löner och ersättningar samt sociala kostnader

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016 2015 2016 2015

Löner och ersättningar
Styrelse och VD  2 092  2 092  2 158  2 092 

Övriga  40 671  40 671  41 645  40 671 

Sociala avgifter
Styrelse och VD  664  664  679  664 

Övriga  12 571  12 571  12 184  12 571 

Varav pensionskostnader
Styrelse och VD  154  158  154  158 

Övriga  4 695  4 806  4 695  4 806 

Företagets pensionslösning för tjänstemän är enligt kollektivavtal och i 
stiftelseform som förvaltas av Folksam.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Förvärvme-
toden innebär att ett förvärv betraktas som en transaktion varigenom 
moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och 
skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovis-
ningen det förvärvade dotterföretagets resultat, tillgångar och skulder 
liksom eventuell uppkommen goodwill. Dotterföretag är företag i vilka 
moderföretage direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av 
röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den 
driftsmässiga och finansiella styrningen.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av 
uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egna kapitalinstru-
ment, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt 
eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga 
värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade 
identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade 
företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan 
företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade 
vinster elimineras i sin helhet.

I koncernen ingår förutom moderföretaget:
Det helägda dotterbolaget Erax Service AB org.nr. 556434-7978. 
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och därmed 
förenlig verksamhet.

År 2008 bildades Fagerlidsvägen Holding AB org.nr 556764-8299. 
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och därmed 
förenlig verksamhet. 

Fagerlidsvägen Mark AB org.nr 556767-1614 som ägdes av 
Fagerlidsvägen Holing AB, såldes i maj 2012.

År 2011 bildades Östliden i Tullinge Holding AB org.nr 556848-8364. 
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och därmed 
förenlig verksamhet. Östliden Mark AB org.nr 556851-7527 som ägdes 
av Östliden i Tullinge Holding AB, har sålts med tillträde i maj 2013. Den 
5 december 2014 förvärvade Östliden I Tullinge Holding AB, U & P 
Bostäder i Nynäs AB org.nr 556940-2950. Bolaget såldes 1 april 2015.

Bolagen Fastighets AB Sågstuvägen 4 samt Fastighets AB 
Forelltorget 2, överläts under 2010 till Erax service AB av moderfören-
ingen. Fastighets AB Sågstuvägen 4 innehåller 166 hyresrätter i 
Huddinge och Fastighets AB Forelltorget 2 41 hyresrätter i Huddinge 
centrum

Den 1 april 2016 förvärvades Visbyvägen AB org nr 559031-2632. 
Fastighets AB Båset org nr 556493-6416 innehåller 77 hyresrätter i 
Hemse och Roma på Gotland. Bolaget ägs av Visbyvägen AB. Skörden AB 
org nr 556333-0983 innehåller 16 hyresrätter i Katthammarsvik på 
Gotland. Bolaget ägs av Visbyvägen AB. Länstrio AB org nr 556384-
8984 innehåller 6 hyresrätter i Visby på Gotland. Bolaget ägs av 
Visbyvägen AB. Blåanden AB org nr 556298-6595 innehåller 6 hyres- 
rätter och 4 lokaler i Hemse på Gotland. Bolaget ägs av Visbyvägen

Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposi-
tion i resultaträkningen. Det erhållna/lämnade koncernbidraget har 
påverkat företagets aktuella skatt. 

Väsentliga uppskattningar och bedömningar
Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledningen 
och styrelse gör antagen om framtiden och andra viktiga källor till 
osäkerhet i uppskattningarna på balansdagen som innebär en etydande 
risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar 

och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har 
betydande effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. 
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och 
andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. 
Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan 
för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte 
framgår tidligt från andra källor. Uppskattningar och bedömningar ses 
över årligen. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter
Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna skattefordringar och 
skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida perioder. Vid beräkning 
av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden och uppskatt-
ningar göras avseende framtida skattekonsekvenser som hänför sig till 
skillnaden mellan i balansräkningen redovisade tillgångar och skulder 
och motsvarande skattemässiga värden. Uppskattningar inkluderar även 
att skattelagar och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att 
gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.
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NOT 2 NETTOOMSÄTTNING

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016 2015 2016 2015

Egna fastigheter  34 296  26 643  9 251  9 363 

Förvaltning administrativ  40 116  40 674  43 231  41 907 

Förvaltning skötsel  33 971  35 368  35 192  36 549 

Medlemsavgifter  7 290  6 877  7 290  6 877 

Övriga intäkter  9 216 5 497  9 004  5 320 

Nettoomsättning 124 889 115 059 103 969 100 017

NOT 3 AVSKRIVNINGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016 2015 2016 2015

Avskrivningar fördelas på:     

Kostnad för sålda tjänster -4 755 -3 627 -2 947 -2 563 

Administration och  
fösäljningskostnader -839 -640 -520 -452 

Summa -5 594 -4 267 -3 467 -3 015 

NOT 4  REVISIONSARVODE, BOREVISION AB  
OCH HERRLANDER REVISION AB

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016 2015 2016 2015

Revisionsuppdrag -187 -183 -171 -157 

Andra uppdrag  –  –  –  – 

Summa -187 -183 -171 -157 

NOT 5   RESULTAT FRÅN FINANSIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016 2015 2016 2015

Utdelning aktier och andelar 
andra företag 7 536 9 599 7 536 9 599 

Summa 7 536 9 599 7 536 9 599 

NOT 6  RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016 2015 2016 2015

Ränteintäkter 4 924 792 4 838 661 

Föreningsavgäld 944 923 944 923 

Summa 5 868 1 715 5 782 1 584 

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016 2015 2016 2015

Räntekostnader -2 699 -2 760 -1 323 -2 760 

Summa -2 699 -2 760 -1 323 -2 760 

NOT 8  KONCERNBIDRAG

 MODERFÖRENINGEN

  2016 2015

Koncernbidrag     

Erax Service AB, 556434-7978    6 650  6 873 

Summa   6 650 6 873

NOT 9  SKATT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016 2015 2016 2015

Uppskjuten skatt -316 -112 -114 50

Aktuell skatt -74  –  –  – 

Summa -390 -112 -114 50

NOT 10  FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

 MODERFÖRENINGEN

  2016 2015

Till föreningsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel:    

Balanserat reultat 136 222 128 098

Årets resultat 11 642 8 552

   147 864 136 650

Avsätts till reservfond   582 428

Överförs i ny räkning   147 282 136 222

Summa   147 864 136 650

Förmåner till ledande befattningshavare
För VD i HSB Södertörn ek.för. gäller att vid anställningens upphörande 
på initiativ av företaget utgår 24 månaders avgångsersättning. Efter 
fyllda 55 år utgår 36 månaders avgångsersättning. VD har möjlighet att 
gå i pension vid 60 år. Pensionen utgår med 75%–80% av pensions-
medförande lön. 

Några förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till 
nuvarande eller tidigare styrelseledamöter och deras suppleanter samt 
till nuvarande och tidigare VD förekommer ej. 
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NOT 11  IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 240 3 541 5 240 3 541

Nyanskaffningar 3 401 677 3 401 677

Pågående systembyte  –  1 022  –  1 022 

Årets försäljningar/utrangeringar  –  –  –  – 

Utgående ack. anskaffningsvärden 8 641 5 240 8 641 5 240

Ingående avskrivningar -2 468 -2 065 -2 468 -2 065

Årets avskrivningar -646 -403 -646 -403

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 114 -2 468 -3 114 -2 468

Utgående planenligt restvärde 5 527 2 772 5 527 2 772

NOT 12  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 181 453 188 574 79 689 87 222

Nyanskaffning  65 814  412  1 062  – 

Årets försäljningar/utrangeringar  – -7 533  – -7 533 

Mark

Ingående anskaffningsvärde 56 286 59 514 8 204 11 432

Nyanskaffning  19 500  –  –  – 

Årets försäljningar/utrangeringar  – -3 228  – -3 228 

Förbättring på fastighet

Ingående anskaffningsvärde 9 369 8 444 9 369 8 444

Nyanskaffning  3 624  925  163  925 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 336 046 247 108 98 487 97 262

Ingående avskrivningar -39 363 -37 396 -18 070 -17 594

Ack avskrivningar nyanskaffade bolag -4 471  –  –  – 

Återföring avskrivn. försälj./utrangering –  786  –  786 

Årets avskrivningar byggnader -3 514 -2 593 -1 021 -1 102

Årets avskrivningar övrigt -261 -160 -247 -160

Utgående ackumulerade avskrivningar -47 609 -39 363 -19 338 -18 070

Utgående planenligt restvärde 288 437 207 745 79 149 79 192

Fastigheter i moderföreningen
En översiktlig värdering har gjorts av de egna 
fastigheterna i moderbolaget av en extern värderings-
man i mars 2017. Bedömningen visar på en värde-
förändring under perioden på 7- 8 %. Värdeindikationen 
visar ett bedömt marknadsvärde om 148 mkr. 

Slätten 3, Botkyrka Kommun
Polstjärnan 1, Botkyrka Kommun
Kronan 3, Nynäshamn Kommun
Fyren 30, Nynäshamn Kommun

MODERFÖRENINGEN

2016 2015

Taxeringsvärde byggnader 61 913 56 302

Taxeringsvärde mark 16 069 14 385

Fastigheter i koncernen 
En översiktlig värdering har gjorts av fastigheterna i koncernen av en extern värderings-
man i mars 2017. Bedömningen visar på en värdeförändring under perioden på 7- 8 % 
förutom för fastigheten Landan 2 där investering i stamrenovering gjorts. För fastigheten 
Ladan 2 bedöms värdeförändringen till 50 %. Värdeindikationen visar ett bedömt 
marknadsvärde för samtliga fastigheter i dotterbolagen om 358 mkr.

Fastigheter i dotterbolag

Huddinge kommun:
Forellen 6
Ladan 2
Traktorn 1

DOTTERFÖRETAG

2016 2015

Taxeringsvärde byggnader 128 642 90 319

Taxeringsvärde mark 53 740 33 591

Gotlands kommun:
Hemse Flugsnapparen 1
Hemse Kajan 11
Hemse Vakteln 1 
Roma Kloster 1:20
Östergarn Ganne 1:25
Visby Berget 18
Hemse Anden 11
Hemse Anden 12
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NOT 13  MASKINER OCH INVENTARIER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärde 15 332 14 273 15 332 14 273

Nyanskaffningar 2 466 1 475 2 466 1 475

Årets försäljningar/utrangeringar -1 005 -416 -1 005 -416

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 793 15 332 16 793 15 332

Ingående avskrivningar -10 795 -9 710 -10 795 -9 710

Återföring avskrivning försäljning/utrangering 789 258 789 258

Årets avskrivningar -1 256 -1 343 -1 256 -1 343

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 262 -10 795 -11 262 -10 795

Utgående planenligt restvärde 5 531 4 537 5 531 4 537

NOT 14  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MODERFÖRENINGEN

2016-12-31 2015-12-31

Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde 350 350

Årets anskaffning 41 969  – 

Utgående anskaffningsvärde 42 319 350

Andelar i intresseföretag

Fordringar koncernföretag

ERAX Service AB, 556434-7978 130 593  130 593 

Visbyvägen AB, 559031-2632 27 709 –- 

158 302 130 593

Andra långfristiga  
värdepappersinnehav

HSB Riksförbund 4 991 4 991

Bostadsrätter i Brf Paradisbacken 6 085 6 085

HSB Projektpartner AB 15 104 15 104

HSB Bostad AB 50 762 35 157

Olika mindre andelsinnehav 43 43

76 985 61 380

Långfristiga placeringar 115 334 123 815

Andra långfristiga fordringar 1 610 113

Summa 394 550 316 251

Företag Org. Nummer
Antal  

andelar
Kapital- 
andel %

Bokfört  
värde

Eget  
kapital Resultat

Erax Service AB 556434-7978 20 100 200 672 1

Fagerlidsvägen Holding AB 556764-8299 1 000 100 100 8 591 -5  

Östliden i Tullinge Holding AB 556848-8364 500 100 50 5 613 -2

Visbyvägen AB 559031-2632 50 000 100 41 969 44 -5

Fastighets AB Forelltorget 2 556642-3793 1 000 100  –  2 100  1  

Fastighets AB Sågstuvägen 4 556642-4197 1 000 100  –  3 435  1  

Fastighets AB Båset 556493-6416 1 000 100  –  519  –  

Skörden AB 556333-0983 1 000 100  –  258  –  

Länstrio AB 556384-8984 1 500 100  –  439  1  

Blåanden AB 556298-6595 1 000 100  –  382  –  

42 319
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NOT 15  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Hyresutgifter 618 449 618 449

Försäkringspremier 312 177 219 177

Kabel-TV 101 0 0 0

Inkomsträntor 50 145 50 145

Övrigt 1 858 2 513 1 782 2 183

Summa 2 939 3 285 2 669 2 955

NOT 16  EGET KAPITAL

BUNDET KAPITAL FRITT KAPITAL

Koncernen Andelskapital
Bundna 

reserver
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 11 345 8 011 139 108 10 905 169 369

Justeringar lantent skatt nya bolag 2016 741 741

Vinstdisposition  428 10 905 -10 905 428

Andelskapital, ökning/minskning under året  320 320

Årets resultat 10 017 10 017

Belopp vid årets utgång 11 665 8 439 150 754 10 017 180 874

BUNDET KAPITAL FRITT KAPITAL

Moderföreningen Andelskapital
Reserv- 

fond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 11 345 6 884 128 098 8 552 154 878

Vinstdisposition 428 8 124 -8 552 0

Andelskapital, ökning/minskning under året  320 320

Årets resultat 11 642 11 642

Belopp vid årets utgång 11 665 7 312 136 221 11 642 166 840

NOT 17  OBESKATTADE RESERVER

MODERFÖRENINGEN

  2015-12-31 2014-12-31

Periodiseringsfond     

Ingående balans   1 375 1 375

Summa   1 375 1 375

NOT 18  AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Garantiåtaganden 60 60 60 60

Latent skatteskuld 15 557 6 197 1 965 1851

Ack avskrivningar koncernen -6 598 -5 423  –  – 

Obeskattade reserver 248 248  –  – 

Summa 9 267 1 082 2 025 1 912
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NOT 19  SKULDER TILL KREDITINSTITUT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Swedbank 77 847 48 562 77 847 48 562

Stadshypotek 11 618 11 742 11 618 11 742

89 465 60 304 89 465 60 304

Varav kortfristig del -959 -899 -959 -899

Summa 88 506 59 405 88 506 59 405

Om fem år beräknas skulder till kreditinstitut uppgå till 84 909 tkr.

Ställda säkerheter

Uttagna pantbrev varav:
Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut 160 060 115 578 160 060 115 578

Eget förvar 91 561 83 312 91 561 82 312

       

NOT 20  AVRÄKNING FÖRVALTADE FÖRETAG

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Avräkningsskulder förvaltade företag 328 634 261 403 328 634 261 403

Inlåning förvaltade företag 76 275 99 625 76 275 99 625

Summa 404 909 361 028 404 909 361 028

NOT 21  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Semesterlöner 5 001 5 168 5 001 5 168

Sociala avgifter 2 671 2 581 2 671 2 581

Räntekostnader 197 147 197 147

Beräknat arbete för revision 137 148 115 110

IT-kostnader 635 745 635 745

Förskottsfakturerade avtalsintäkter 12 466  12 231 12 466  12 231 

Övrigt 19 823 18 680 3 761 4 070

Summa 40 930 39 701 24 846 25 053

NOT 22  EVENTUALFÖRPLIKTELSER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Ansvarsförbindelser 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

2 % av pensionsskuld hos Folksam (fd KP) 887 814 887 814

Säkerhet för inbetalade insatser med garanti hos Länstyrelsen 3 900 3 420 3 900 3 420

Fastigo, (Fastighets. arbetsgivarorg.) 845 780 845 780

Summa 5 632 5 014 5 632 5 014



 40 | HSB SÖDERTÖRN – ÅRSREDOVISNING 2016

Liselotte Herrlander
Auktoriserad revisor

Av föreningen vald revisor

Erik Davidsson
BoRevision i Sverige AB

Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens
allmänna råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat 
samt att koncernförvaltningsberättelsen 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.

Stockholm den 29 mars 2017

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 29 mars 2017.

Jonte Söderström  
Ordförande

Staffan Paulusson Per Kregert Kristin Ritter

Tatiana Rahmani Per Blomberg Anette Pettersson

Benny Hejdenberg 
Unionen

Leif Aura 
Fastighetsanställda

Ulf Tapper
Verkställande direktör

STYRELSENS UNDERSKRIFTER
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen för HSB Södertörn ek för år 2016. 
Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 24–40 i 
den tryckta versionen av detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredo-visningen upprättats i enlighet med  
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga  
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella 
ställning per den 31 december 2016 och av dess  
finansiella resultat och kassaflöde för året enligt års-
redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningens 
övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer 
resultaträkningen 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 beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande 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 ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen består av information om verksamheten 
på sidorna 1–23 i den tryckta versionen av detta doku-
ment (men innefattar inte årsredovisningen, koncern-
redovisningen och vår revisionsberättelse avseende 
dessa) och föreningsstyrningsrapporten som presente-
ras separat.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och kon-
cernredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap  
vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som 
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

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

Till föreningsstämman i HSB Södertörn ekonomisk förening, organisationsnummer 769601-3775
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REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen.

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

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-
het som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsikt-
liga utelämnanden, felaktig information eller åsido-
sättande 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 
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Vi drar också en 
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel om förening-
ens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamhe-
ten på upplysningarna i årsredovisningen och kon-
cernredovisningen om den väsentliga osäkerhets-
faktorn eller, om sådana upplysningar är otill - 
räckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser 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 innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisio-
nens planerade omfattning och inriktning samt tid-
punkten för den. Vi måste också informera om bety-
delsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
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 och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning för HSB 
Södertörn ek för år 2016 samt av förslaget till disposi-
tioner beträffande föreningens vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i  
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande 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 ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.
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Liselotte Herrlander 

Auktoriserad revisor  
Av föreningen vald revisor

  

Erik Davidsson

BoRevision AB
Av HSB Riksförbund förordnad revisor

Producerad av HSB Södertörn 2016

Projektledning och copy: Anna Söderlind, HSB Södertörn

Grafisk form: Urax Reklam / Lotta Klöverbäck

Foto: HSBs bildbank.

Tryck: Strömberg Distribution 2017

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis-
positioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av förening-
ens egna kapital, konsolideringsbehov, 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 för-
eningens organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryg-
gande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig 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 ersättnings-
skyldighet mot föreningen, eller

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

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

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisio-
nen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras på 
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden 
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för förening-
ens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.

Stockholm den 5 april 2017
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