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JANUARI
HSB Södertörns goda rykte som fastighetsutvecklare 
ledde till förvaltningsavtal med flera nya bostadsrätts
föreningar, även nygamla kunder hittade tillbaka till 
oss. Den 1 januari tecknade vi exempelvis helkunds
avtal med brf Tornberget i Norsborg.

MARS
Den 14 mars genomförde vi 
första steget i årets stora 
kunddialog. Medlemmar  
och kunder bjöds in till 
samtal om exempelvis 
digitalisering, upplevelsen  
av att vara kund hos HSB 
Södertörn och förvänt 
ningar på leveransen.

MAJ
Den 13 maj hölls HSB Södertörns årsstämma.  
Intresset för stämman var stort och engagemanget  
från deltagarna ledde till en förlängd förmiddag  
med en försenad, men mycket uppskattad lunch. 

87 
av totalt 93 HSB bostadsrätts 

föreningar i region Södertörn anlitade  
oss för förvaltningstjänster.

6 
avtal tecknade för  
den nya tjänsten  

Grön utvecklingsplan.

ÅRET I KORTHET 2017

21 221
medlemmar är vi nu totalt i HSB Södertörn.

APRIL
Årets ledamotskonferens genomfördes den 31 mars till den 1 april  
på Körunda utanför Ösmo. Konferensen är ett viktigt tillfälle för  
erfarenhetsutbyte och utbildning av våra HSBledamöter. 
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INNEHÅLL

AUGUSTI
Den 26 augusti säljstartade HSB brf Visby Ängar med rekordstort  
intresse och långa köer. När vi stängde för dagen hade närmare  

400 förhandsavtal kommit in till 71 säljstartade lägenheter. 

OKTOBER
Den 20–21 oktober var det 
dags för årets Ordförande
konferens som hölls på  
Utsikten i Nynäshamn.  
Vi återkopplade resultatet  
från Kunddialogen i mars, 
diskuterade HSB Södertörns 
leverans och löfte samt  
lärde oss mer om allt från 
digitala tjänster till fastig
hetsägaransvar.

DECEMBER
Året avslutades med traditionsenlig  

jullunch tillsammans med våra kunder,  
på plats i de olika regionerna.

FEBRUARI
Vi har fortsatt högt 

förtroende hos våra 
kunder. I februari fick vi 

veta årets NöjdKundIndex. 
HSB Södertörn hamnar  

på 4 av 5 vilket inne 
bär att vi har några av 
marknadens nöjdaste 

kunder.

SAGOSKULPTURER AV MATS ÅBERG  
BRF RÅDSTUGAN I HUDDINGE. 
Konstnärlig utsmyckning av Mats Åberg, född 1954, utbildad på Gerlesborgs
skolan, Konstfack och Konstakademien i Stockholm. Mats Åbergs skulpturer 
finns placerade i skiftande miljöer. En del skulpturer är utförda för specifika 
platser, ofta offentliga utsmyckningar, andra är sprungna ur nattens drömmar 
och vaga aningar. 

”Jag är född i Stockholm, yngst i en syskonskara av fem. En dag när jag var 
liten hörde jag min mor säga till grannkvinnan. – Mats ska bli konstnär, han kan 
inte bli något annat, tyvärr. Och på den vägen är det. Fast tyvärr kan man ta 
bort. Jag har arbetat hela mitt liv med konst och aldrig ångrat mig en dag.”
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VI SATSAR OCH UTVECKLAS  
TILLSAMMANS 

VD HAR ORDET

2017 var ett händelserikt år för HSB Södertörn. För första gången satte vi spaden i marken  
på Gotland. Vi fortsatte att engagera oss i HSBs storsatsning på ökad digital utveckling och 
inte minst fick vi många nya förvaltningskunder och medlemmar.

STARK OCH STABIL EKONOMI
HSB Södertörn har fortsatt stark ekonomi, i år med ett 
historiskt bra resultat. Vi växer i vår förvaltning och 
övrig verksamhet, har ett mycket positivt resultat från 
vår nyproduktion och ett redovisningstekniskt positivt 
resultat för utbytet av våra aktier i HSB Projektpartner. 
Under året omstrukturerades HSBs nationella organi-
sation för att frigöra kapital till gemensam digital ut- 
veckling. I samband med det ersattes HSB Södertörns 
aktieinnehav i HSB Projektpartner med motsvarande 
medlemsinsatser i HSB Riksförbund. Marknadsvärdet 
redovisas 2017 och stärker balansräkningen med  
37 miljoner kronor. Jag vill dock poängtera att det  
i dagsläget inte innebär något extra kapital. Detta  
frigörs enbart vid en försäljning av medlemsinsatserna 
i HSB Riksförbund vilket aldrig är aktuellt. 

STILLSAM MARKNAD
Efter en lång och stadig uppgång bromsade bostads-
marknaden kraftigt in sommaren 2017. Stor osäkerhet 
präglade marknaden i Stockholms län under hela  
hösten. Men i botten har vår region stor bostadsbrist 
och det finns en underliggande stabil efterfrågan. 

Trots större tröghet räknar jag med att marknaden 
sakta återhämtar sig 2018 och vi på HSB Södertörn 
planerar för fortsatt produktion av bostäder de  
närmaste åren.

ÄNTLIGEN GOTLAND 
Det är med stor glädje jag skriver att vi äntligen bygger 
på Gotland. I augusti säljstartade vi HSBs första bostads- 
rättsprojekt HSB brf Visby Ängar med 71 lägenheter. 
Köerna av intresserade bostadssökande var långa inför 
säljstarten och den snabba försäljningen gjorde att vi 
kunde byggstarta redan i december. Fantastiskt roligt 
och en bra grund för fortsatt tillväxt.

BRANSCH OCH MEDARBETARE I RÖRELSE
Just nu är det stor rörlighet på arbetsmarknaden,  
inte minst i vår bransch och i Stockholmsregionen. 
Jäm förelsevis har vi en lägre omsättning av medarbetare  
än övriga branschen. Våra medarbetar undersökningar 
visar år efter år att medarbetarna trivs. Trots det har  
vi haft en viss personalomsättning det senaste året. 
Jag har förståelse för att det initialt kan skapa besvikelse 
hos våra kunder när man redan är nöjd med sina  
kontaktpersoner och sin leverans. Men för en lång-
siktig positiv utveckling krävs en viss förnyelse och i 
varje ny rekrytering knyter vi till oss kvalificerade  
medarbetare och höjer vår samlade kompetens. HSB 
Södertörn är en uppskattad arbetsgivare och jag är 
övertygad om att vi tillsammans kommer att leverera 
lika bra och bättre tjänster framöver. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare, medlem-
mar och kunder för ett mycket bra och utvecklande 
2017. Det är vårt gemensamma arbete och engagemang 
som gör HSB Södertörn unikt. Nu ser jag fram emot 
ett spännande 2018 tillsammans med er. 

Ulf Tapper
Vd HSB Södertörn
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Vi planerar  
för fler nya  

bostäder i hela  
regionen  
framöver.
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VÅRA GEMENSAMMA  
UTGÅNGSPUNKTER

STYRNING OCH INFLYTANDE

HSB Södertörn ingår i kooperationen HSB. HSB har alltså inga aktieägare utan ägs  
istället av alla som är medlemmar i HSB. Det ger oss möjlighet att återinvestera i vår  
gemensamma verksamhet och tillgodose våra medlemmarnas behov.

HSB ÄR EN FEDERATION
HSB vilar på en federativ struktur vilket betyder att vi 
är många som delar samma varumärke. Det innebär 
också att vi delar en gemensam värdegrund och syn på 
vårt uppdrag, att tillsammans med våra medlemmar 
skapa det goda boendet. I vardagen innebär det att 
varje HSB-förening är en lokal samarbetspartner med 
det stora företagets fördelar.

VÅRA STYRDOKUMENT 
Till vår hjälp i arbetet att hålla samman och utveckla 
verksamheten utgår HSB från tre gemensamma styr-
dokument. HSBs kompass, HSBs kod för förenings-
styrning och HSBs varumärkesriktlinjer. Styrdokumenten 
fungerar som verktyg för att vi lättare och tillsammans 
ska kunna vårda varumärket, garantera och stärka 
medlemmarnas insyn och inflytande samt utveckla  
vår gemensamma verksamhet inom hela HSB.

UPPDATERINGAR 2017
Styrdokumenten utgår från de kooperativa principerna 
och ETHOS, se sidan 7.

Arbetet med att utveckla och uppdatera våra 
gemensamma styrdokument pågår ständigt. Vid HSB-
stämman 2015 antogs nya versioner av styrdokumen-
ten som gäller från januari 2016 och framåt. En upp-
daterad version av HSBs kompass antogs på 
HSB-stämman 2017 och gäller från 2018 och framåt.

MEDLEMSINFLYTANDE
HSBs medlemmar påverkar innehållet i våra styr-
dokument och den strategiska inriktningen för vår 
verksamhet. Det kan handla om vardagliga saker som 
att engagera sig i bostadsrättsföreningen och arbetet 
med att utveckla den gemensamma fastigheten. Men 
medlemskapet är också en garanti för de som vill ha 
inflytande i större frågor. Kunskapen om HSBs struktur 
och våra styrdokument är en väg in i det arbetet. 

DEMOKRATI I HSB SÖDERTÖRN 
De enskilda medlemmarna väljer styrelse i sin bostads-
rättsförening. Styrelsen väljer i sin tur vilka represen-
tanter som ska vara med i HSB Södertörns fullmäktige. 
Våra Bosparare har en egen stämma där man väljer 
sina representanter till HSB Södertörns fullmäktige. 
Regionföreningen HSB Södertörn är i sin tur represen-
terad i HSB Riksförbunds fullmäktige. Principen är 
enkel, en medlem – en röst.

STYRDOKUMENT FÖR 2018 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
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HSB Södertörn är en medlemsägd, idéburen organisa-
tion som arbetar med nyproduktion, förvaltning,  
medlemskap och bosparande. Vi är verksamma i  
Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn och på Gotland.  
Våra lokalkontor ligger i Huddinge, Tullinge, Hallunda, 
Trångsund, Nynäshamn och Hemse. 2017 hade vi  
21 221 medlemmar, 3 379 bosparare och vår förvalt-
ning berör cirka 16 200 lägenheter. HSB Södertörn är 
en av 29 regionala föreningar som ingår i HSB, Sveriges 
största kooperation, grundad år 1923.

HUDDINGE 
I Huddinge bor det närmare 110 000 människor.  
Här ligger vårt huvudkontor och det finns pågående 
planer på nybyggnation i kommunen. I Storängen, strax 
bakom Huddinge centrum, bygger vi 81 lägenheter  
i brf Sjödalen. I Huddinge kommun har vi 41 hyres-
lägenheter i centrala Huddinge samt 166 hyreslägen-
heter i Visättra.

BOTKYRKA 
I Botkyrka kommun bor närmare 91 000 människor. 
Här finns det planer på ett antal hundra nya bostads-
rätter inom en överskådlig framtid. I Botkyrka kom-
mun har vi 66 hyreslägenheter i Tullinge.

NYNÄSHAMN 
I Nynäshamns kommun bor närmare 28 000 människor. 
Under 2017 hade vi ingen nyproduktion på gång men 
på sikt planerar vi för cirka 100 bostadsrätter i och 
nära centrala Nynäshamn. I Nynäshamns kommun har 
vi 43 hyreslägenheter i eller i närheten av Nynäshamns 
centrum.

GOTLAND 
På Gotland bor det närmare 59 000 människor. Under 
2017 sälj- och byggstartade vi vårt första nyproduktions-
projekt HSB brf Visby Ängar. Intresset för de 71 bostads- 
rätterna var stort och vi ser fram emot vår fortsatta  
etablering. I Region Gotland har vi 6 hyreslägenheter  
i Visby, 8 hyreslägenheter i Roma, 75 hyreslägenheter  
i Hemse och 16 hyreslägenheter i Katthammarsvik. 

ALLA VI ÄR HSB SÖDERTÖRN

OM HSB SÖDERTÖRN

VÅR VÄRDEGRUND  
I VARDAGEN 

ETHOS är HSBs gemensamma värdegrund. Det står  
för Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och 
Samverkan. ETHOS genomsyrar det vi gör och hur vi  
gör det. Det färgar hur vi levererar tjänster, hur vi skapar 
medlemsnytta och hur vi bemöter varandra, medlemmar 
och kunder. För oss i HSB Södertörn innebär ETHOS 
följande:

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

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

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

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

Jag bidrar till samverkan genom att jag:
– erbjuder och ber om hjälp
– vårdar relationer och tar initiativ till kontakt
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FÖRSTA SPADTAGET I VISBY

ETABLERING GOTLAND

Sedan mitten av 1990-talet har HSB Södertörn sneglat på Gotland. Eller som  
HSB Södertörns vd Ulf Tapper säger: ”HSB finns från Kiruna i norr till Ystad i söder.  
Bara Gotland har saknats. Det hålet ville vi täppa till.”

Bostadsrätterna i HSB brf Visby Ängar sälj- och bygg-
startade. Allt i en process som varit snabbare än någon 
annan nyproduktion i HSB Södertörns historia. Men 
vägen dit var lång och inte helt rak. 

– Vi har jobbat för att kunna bygga på Gotland 
under många år. Lärt känna ön, visat upp oss och vårt 
varumärke. Det är viktigt att förstå förutsättningarna 
för en ny marknad, säger Ulph Lundgren, fastighets-
chef för HSB Södertörn. Den största utmaningen har 
varit att ta sig in i etablerade samarbetsformer, bli en  
i gemenskapen och accepteras som ny aktör. Vi har 
jobbat systematiskt för att lära känna kommunen, 
näringslivet och invånarna. Nu har vi lyckats skapa en 
bra plattform. Ett resultat av många medarbetares 
hårda arbete och HSBs starka varumärke.

BÖRJADE MED HYRESRÄTTER
– Vi har visat att vi är en pålitligt och trygg aktör. När vi 
inledningsvis inte fick någon markanvisning för nypro-
duktion köpte vi 2016 ett större bestånd av hyresrätter. 
På så sätt etablerade vi oss utan att bygga. Vi visade att 
vi är en boendeaktör som engagerar sig i både boende 
och fastigheter, samtidigt som vi signalerade allvar  
med att vilja bygga nytt för bosparare och medlemmar. 
Det gav utdelning och vi blev inbjudna till en mark-
anvisningstävling som vi också vann, berättar Ulph. 

RINGLANDE KÖER INFÖR SÄLJSTART
Intresset för de nya bostäderna i HSB Södertörns första 
nybyggnadsprojekt på Gotland har varit enormt. 

– Vi fick nästan 1 000 intresseanmälningar när vi 
först presenterade Visby Ängar. 600 medlemmar och 
bosparare bjöds in till säljstarten och det köade flera 
hundra personer till kongresscentret Wisby Strand där 
vi genomförde säljstarten. 

– Det har aldrig hänt oss tidigare. Otroligt roligt 
och lite oväntat, säger HSB Södertörns vd Ulf Tapper. 

När resten av bostadsmarknaden bromsade in var 
det full fart i Visby. Vid årsskiftet 2017/2018 var 65 av 
de 71 lägenheterna i HSB brf Visby Ängar sålda.  
Lokaltidningen Gotlands Allehanda hade kön till sälj- 
starten som största nyhet på förstasidan. 

– Det känns som Gotlänningarna har väntat på oss. 
Vi är välkända och HSBs varumärke står för trygghet, 
långsiktighet och bra bostäder. Här finns plats för  
hemvändare, villasäljare och familjebildare. Jag tror  
att vi svarar upp mot något som saknats, funderar  
Ulph Lundgren. 

NYETABLERING MED HÖG SERVICE
Vi erbjuder de boende på Gotland samma service och 
tjänster som resten av HSB Södertörn. Det är viktigt  
för oss att alla känner sig trygga. När vi köpte hyres-
rätterna följde personalen som jobbade där med. 

– Det är familjärt och nära här. Våra medarbetare 
känner de flesta som bor i lägenheterna med namn, 
berättar Ulph Lundgren. 

HSB Södertörn har ett mindre kontor i Hemse,  
där delar av hyresbeståndet finns. Större delen av 
administrationen sker digitalt via HSBs kontor på  
fastlandet. 

– På sikt räknar vi med att utöka organisationen 
och ha ett större förvaltningskontor på Gotland, säger 
Ulf Tapper.

För nu har HSB Södertörn fått smak för rosornas 
och ruinernas ö. Så länge det finns en efterfrågan  
från medlemmar och bosparare planerar HSB att växa. 
Ett nytt förvärv av hyresrätter pågår och man planerar 
för en ny byggstart redan 2018. Målet framåt är att 
HSB Södertörn ska vara en långsiktig och stabil aktör 
på bostadsmarknaden på Gotland.Ulf Tapper, vd HSB Södertörn och Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande  

på Gotland, gör sig redo att ta första spadtaget för brf Visby Ängar.
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Klimatsmart och radhuskänsla
HSB brf Visby Ängar blir ett bostadskvarter med tre punkthus om fyra våningar och  
fem tvåvåningshus med radhuskänsla. Välplanerade lägenheter om ett till fyra rum och 
kök med generösa ljusinsläpp och extra takhöjd som ger ljusa och luftiga bostäder.  
Alla material är valda med hänsyn till natur och klimat. Det blir en grön gård, fina lekytor 
och en trevlig gemensamhetslokal. Vattenbristen på Gotland har fått prägla gårdens 
utformning. Smart växtval och sedumtak gör att dagvattnet går tillbaka ner i grund- 
 vattnet, istället för att ledas bort. 

HSB brf Visby Ängar

Antal lägenheter: 71
Säljstart: 26 augusti 2017
Byggstart: 7 december 2017
Preliminär inflyttning: Hösten 2019
Arkitektbyrå: Rits Arkitekter AB
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TILLSAMMANS BLIR VI BÄTTRE

KUNDDIALOGEN

Den löpande dialogen med medlemmar och kunder är avgörande för ett framgångsrikt HSB 
Södertörn. 2017 tog vi ett nytt grepp och bjöd in till workshop. Ett strukturerat sätt att föra 
dialog och ett givande mötestillfälle för att utveckla våra kundrelationer.

Årets stora kunddialog genomfördes i två steg, berättar 
Jimmy Bergman, vice vd och förvaltningschef på HSB 
Södertörn. 

– Våren 2017 träffades sjuttio förtroendevalda från 
våra bostadsrättsföreningar på HSB Riksförbund i 
Stockholm. Vi hade bjudit in två deltagare från samt-
liga styrelser, så det var hög närvaro av förvaltnings-
kunder. Gruppen delades in i grupper om fem till tolv 
personer. Själva workshopen genomfördes på samma 
sätt i alla grupper.

– Utgångspunkten var att vi från HSB Södertörn 
skulle lyssna och dokumentera vid det här tillfället.  
Vi kom inte med lösningar eller gick i svaromål om  
det fanns synpunkter och önskemål på verksamheten. 
Ett jättejobb för alla inblandade. I vissa fall lite tufft  
för medarbetarna, berättar Jimmy.

– Vi fick ihop ett gediget material som vi sedan 
behövde tid att bearbeta och reflektera över. Steg två 
genomfördes på hösten och på ordförandekonferensen 
återkopplade vi. Jag presenterade själv resultatet och 
tankar kring det som kommit fram. Vi avslutade med 
att prata om konkreta åtgärder och idéer kring nya 
ageranden.

BRA RESPONS OCH HÖGT FÖRTROENDE
Hela arbetet fick ett positivt mottagande och bra 
respons. Den här typen av dialog var efterlängtad.

– Överlag har kunderna stort förtroende för oss, 
säger Jimmy. Genomgående tycker man att det finns 
kompetens hos HSB Södertörn och att man får det 
stöd som behövs. De flesta är ett bra team med sin för-
valtare och övriga kontaktpersoner. Men detta spiller 
också över i en fråga som skapar oro och irritation. 

MEDARBETARE I RÖRELSE 
Många föreningar blir oroliga och besvikna när det 
kommer nya medarbetare. 

– Det här är en utmaning för oss, säger Jimmy.  
För samhället och branschen förändras. Det ser inte  
ut som det gjorde tidigare. Överlag har vi en rörligare 
arbetsmarknad. Människor utbildar sig inte längre för 

att stanna på en arbetsplats resten av livet. Vi behöver 
flytta fokus från person till organisation och varumärke. 
Även om många kunder uppfattar att vi har hög 
omsättning på medarbetare, ligger vi lägre än snittet  
i bostadsbranschen. Vi har både naturliga avgångar 
och människor som väljer att gå vidare. 

– Jag kan faktiskt känna stolthet över det, menar 
Jimmy. Det visar att vi har duktiga medarbetare. Sam- 
tidigt har vi hög kompetens i våra nyrekryteringar.  
Nu arbetar vi för att skapa tydligare processer som  
inte är personberoende. Vi jobbar också hårt för att  
bli bättre på att kommunicera förändringar mot våra  
kunder. Målet är att du ska vara nöjd med det du  
hade, men känna wow inför mötet med det nya. 

BÄTTRE DIGITALA TJÄNSTER
En annan fråga som diskuterades under kunddialogen 
var digital utveckling i HSB. 

Under de senaste åren har det skett en stor utveck-
ling både hos oss och våra kunder, konstaterar Jimmy. 
När jag började jobba inom HSB för fem år sedan 
fanns en större osäkerhet och okunskap bland våra  
förtroendevalda. Ett verktyg som HSB Portalen var inte 
självklart. I dag är bostadsrättsföreningarna hårdare 
och skickligare kravställare. Det är en bra och rolig 
utmaning för oss eftersom vi just nu ökar takten och 
satsar stort på utveckling av digitala tjänster. 

Läs mer om digital utveckling i HSB på sidan 14 
och på hsb.se. 

VI SER ÖVER VÅRA AVTAL
Under kunddialogen blev det också synligt att det  
finns en gråzon mellan vad bostadsrättsföreningarna 
förväntar sig och vad de faktiskt har avtalat med  
HSB Södertörn. 

– Det är ett glapp som vi nu satsar på att över-
brygga, säger Jimmy. Vi på HSB Södertörn behöver  
ta initiativet och vara tydligare, samtidigt som vi måste 
höja kompetensen kring avtal i våra styrelser. Här måste 
vi bli bättre tillsammans. 
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2017 påbörjade vi arbetet med att se över befintliga 
avtal med bostadsrättföreningarna. Målet för 2018 är 
att erbjuda samtliga kunder en avtalsgenomgång.  
På så sätt kan vi säkerställa att förväntningarna på vad 
kunden köpt och det vi levererar stämmer överens. 

– Vi gör det på flera plan, säger Jimmy. Dels höjer  
vi kompetensen hos våra medarbetare för att de ska 
kunna jobba mer strukturerat med olika typer av avtal. 
Dels höjer vi kompetensen i styrelserna genom att 
erbjuda utbildning i hur man läser och tolkar avtal. 

EN PÅGÅENDE KUNDDIALOG
Styrelser förändras. Nya förtroendevalda prioriterar  
olika frågor. För att vara uppdaterade och kunna 
anpassa erbjudandet till våra kunder gör HSB Söder-
törn löpande undersökningar. Årets kunddialog var ett 
större grepp för att få en helhetsbild. Utöver det gör vi 
varje år en digital enkätundersökning som når samtliga 
styrelser. Vi har också mål och planeringskonferenser 
med fokus på utveckling. Och inte minst för vi dagli-
gen en givande dialog i mötet med medlemmar och 
kunder. 

Fokusdag 2017
Några av medarbetarna på HSB Södertörn under årets 
Fokusdag. Siktet var inställt på utveckling, tydligare 
processer och bättre kundrelationer.
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TILLBAKA TILL HSB

KUND HOS HSB SÖDERTÖRN

HSB brf Tornberget i Norsborg byggdes tidigt sjuttiotal. För cirka tio år sedan valde styrelsen 
bort HSB Södertörn som förvaltare. I januari 2017 kom föreningen tillbaka som helkund. 

Ramon Conde är styrelseordförande i brf Tornberget 
sedan många år. Han har en lång relation till fören-
ingen. Han flyttade hit med sina föräldrar redan som 
barn. Då var husen helt nybyggda. Efter det har han 
bott i brf Tornberget under olika perioder av sitt vuxna 
liv. Nu senast sedan början av 2000-talet. Han har sett 
träd och barn växa upp och han har sett grannar och 
förvaltare komma och gå.

VALDE HELHETSLÖSNING
Ramon berättar att föreningen valde bort HSBs förvalt-
ning för ungefär tio år sedan. Då upplevde styrelsen att 
bostadsrättsföreningens roll som kund inte fungerade i 
relation till regionföreningen som utförare. 

– De ville bestämma, styra och ställa, fast det var vår 
förening och vi som var kunden, säger Ramon. Vi trött-
nade och anlitade fristående ekonomisk och teknisk 
förvaltning. I början fungerade det bra, men de 
senaste åren har den tekniska förvaltningen skötts 
sämre och sämre. 

Det i sin tur innebar att Ramon och de andra i  
styrelsen fick lägga mycket egen tid på jobb som de 
hade köpt in och kanske inte alltid hade kompetens 
för. I längden blev det ohållbart.

– Trots att vi var rätt nöjda med den ekonomiska 
förvaltningen beslutade vi oss för att samordna och 
lägga hela förvaltningsuppdraget på ett ställe. Det 
känns som HSB har utvecklats en hel del sedan sist.  
Vi valde dem för helheten, säger Ramon.

UNDERLÄTTAR FÖR STYRELSEN
Nu har det gått snart ett år sedan man började om  
tillsammans. Ramon tycker att det känns bra och tryggt. 
HSBs medarbetare har kunskap och är duktiga. 

– Jag och de andra i styrelsen har fått mer tid. 297 
lägenheter med allt runt omkring är en stor förening 
att förvalta. Både tekniskt och ekonomiskt. Nu har vi 
en förvaltning som gör det vi har kommit överens om.  
Det är helt enkelt lugnare för styrelsen. Vi kan sköta 
vårt förtroendeuppdrag bättre. 

Ramon tycker också att relationen med föreningens 
kontaktpersoner är bra. De ser till föreningens bästa 
och lyssnar. 

– Vi har även en ledamot i styrelsen från HSB 
Södertörn. Han är suverän, som en uppslagsbok, 
utbrister Ramon. Det är tryggt att ha som extra stöd. 
Jag frågar hellre en gång för mycket, om det är något 
jag inte är helt säker på. 

TILLSAMMANS ÄR TRYGGARE
Framöver står föreningen inför flera större åtgärder 
och årets förvaltningskostnader ligger högre än vanligt 
vilket oroar styrelsen lite. Men det beror delvis på att 
det fanns flera viktiga åtgärder att ta tag i.

– 2017 påbörjade vi en omfattande renovering av 
husens torpargrunder. Vi har även startat utbytet av 
husens entrédörrar. Det är stora åtgärder som kräver 
tid, kunskap och bra samordning. I längden lönar det 
sig för våra medlemmar. Det känns tryggt att genom-
föra detta tillsammans med HSB, avslutar Ramon. 

HSB brf Tornberget

Bildades 1972.
297 lägenheter, 37 bostadshus, 
5 komplementhus, 3 garage och  
13 gårdar. 
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KVALITETSSÄKRING  
DEL AV ERBJUDANDET

SAMARBETSAVTAL

Alla samarbetspartners som HSB Södertörn anlitar kvalitetssäkras innan vi skriver avtal.  
Vi har med andra ord granskat alla våra leverantörer noga innan de gör jobb för våra kunder. 
Detta garanterar en trygg leverans av hög, jämn kvalitet. 

Vi tittar bland annat på:

 Att företaget genomför kontroller av utfört arbete.

 Vilka kompetenskrav företaget har på sina  
med arbetare.

 Att företaget har rutiner för att hantera reklama-
tioner, framförallt rutinerna kring kommunikation 
med kunden.

 Att företaget har ansvarsförsäkring.

 Ekonomisk stabilitet med god likviditet och soliditet.

 Vilka garantier som lämnas.

 Att företaget tar ansvar för sina medarbetare och  
har kollektivavtal.

 Att man har goda referenser och nöjda kunder.

 Att eventuella underentreprenörer uppfyller mot-
svarande krav som vi ställer på huvudleverantören.

 Aktivt miljöarbete med god kemikaliehantering  
och godkänd avfallshantering. 

 Om det finns ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö-
ledningssystem.

 Etikarbete, exempelvis att det finns en policy för  
att motverka korruption.

HSB snöröjningsavtal
Genom åren har HSB Södertörn varit duktiga på att hantera snöröjning. 
En kompetens vi bestämt oss för att dra nytta av. 

Sedan ett par år driver vi snöröjningen i alla steg, från upphandling och kvalitets
säkring till projektledning och utförande via utvalda partners. I dagsläget använder 
ett sextiotal bostadsrättsföreningar tjänsten.

– Vi kvalitetssäkrar alla våra samarbetspartners och tittar bland annat på 
kompetens, försäkringar och arbetsvillkor. Våra kunder får stordriftens fördelar 
utan att behöva hantera det själva, säger Nicolai Ussing, Affärsutvecklare Mark  
& Trädgård på HSB Södertörn. Våra partners utför snöröjningen, vi hanterar och 
sköter driften, ärenden, besiktning, snökartor, dagböcker, timmar, fakturering  
med mera. 

– Det är en stor trygghet och avlastning för kunden att vi hanterar alla frågor 
som rör snöröjningen i deras bostadsrättsförening, fortsätter Nicolai som också  
är projektledare. 

Under 2017 genomförde HSB Södertörn en upphandling med fjorton företag, 
där man valde att skriva avtal med tre stycken. 

– Det har fungerat bra hittills i år, trots mycket snö. Vi får positiv feedback  
från många kunder, avslutar Nicolai. 
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VI PÅVERKAR DEN  
DIGITALA UTVECKLINGEN

DIGITAL UTVECKLING I HSB

Digitalisering är en av de hetaste frågorna i samhället nu, inte minst i bostadsbranschen.  
Alla organisationer och företag brottas med och satsar på olika aspekter av digitalisering.  
HSB Södertörn är med i matchen och 2017 tog vi ett rejält kliv framåt. 

2017 var ett avgörande år för digitalisering inom HSB. 
Organisationen för HSBs nationella verksamheter sågs 
över för att frigöra resurser till ökad digital utveckling. 
Detta kommer alla region föreningar tillgodo och de 
kommande åren satsar HSB 200 miljoner kronor på 
digitala tjänster. Fokus ligger särskilt på tjänster som 
förenklar för styrelser och förvaltning i bostadsrätts-
föreningarna. 

HSB SÖDERTÖRN DRIVER UTVECKLING
HSB Södertörn ingår med två representanter i HSBs 
gemensamma IT- och utvecklingsbolag HSB Affärsstöd. 
Ulf Tapper, vd, sitter i styrelsen och Jimmy Bergman, 
vice vd och förvaltningschef, sitter i styrgruppen. 

– Vi har med andra ord stora möjligheter att påverka, 
säger Jimmy Bergman. Vårt fokus är att utveckla, säker-
ställa och göra de digitala tjänsterna tillgängliga för 
alla medlemmar och kunder, fortsätter han. Det gäller 
att se till helheten. Vilka digitala tjänster och verktyg 
kan underlätta vardagen och göra jobbet i styrelsen 
enklare och roligare? Vilka behov finns, kan samordnas 
och ska prioriteras?

DIGITALA TJÄNSTER SOM UNDERLÄTTAR  
FÖR STYRELSEN
– Framöver vill vi ha tjänster som gör det enklare att 
utveckla fastigheten på ett klokt sätt. Bland annat genom 
bättre beslutsunderlag. Det ska bli mer attraktivt att 
sitta i styrelsen. Genom att skapa smarta, användar-
vänliga tjänster kan vi uppnå det, säger Jimmy. HSB 
har alltid varit ett innovationsföretag. För knappt 
hundra år sedan uppfann HSB sopnedkastet. I dag  

jobbar vi för att förenkla och utveckla våra affärs-
modeller med hjälp av digitala tjänster och processer. 
Det finns ett stort personligt engagemang i HSB  
Södertörn, säger Jimmy. Vi tar vårt ansvar i utvecklings-
arbetet att förflytta HSB in i det digitala gränssnittet. 
Det vi har är en bra grund, men kan bli mycket bättre. 

VI HAR RESURSER TILL UTVECKLING
– Vi strävar efter att leverera samtida tjänsteutveckling, 
säger Jimmy. Inte minst var det en fråga som lyftes 
under årets kunddialog. Ibland kan det vara svårt att 
förstå varför det inte går snabbare. Men vi behöver 
säkerställa alla nivåer. Både förändringar och nya tjäns-
ter går via en användargrupp som prioriterar det som 
flest medlemmar och kunder efterfrågar. Det finns  
en viss tröghet här men på sikt är det en lösning som 
gör att vi både kan säkra våra system och öka takten. 
HSB Södertörn är en liten regionförening, ändå ligger 
vi i framkant. Vi har valt att samverka, är med och 
påverkar och har dessutom en stabil ekonomi som gör 
att vi kan ta del av de digitala tjänster som utvecklas. 

”Vi har bra förutsättningar  
för att kunna erbjuda våra 
kunder nya digitala tjänster 
framöver.” 

Jimmy Bergman

FEM MÅLSTYRDA DIGITALA SATSNINGAR

  Automatiserad brf-administration.
   Rådgivning för utveckling av fastighet och brf.
   Branschens bästa digitala möte.
   Branschens bästa verksamhetsstöd.
   Branschens bästa boende.
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DIGITALA NYHETER 2017 
  Tjänsten webbfaktura uppgraderades till digital 
fakturahantering med fler och bättre funktioner, 
anpassad för olika plattformar som mobiltelefon, 
surfplatta och dator.

  Vi tog fram ett mer funktionellt och snyggt dokument 
för den årliga tillsynen av fastigheter. Syftet är att 
beslutsunderlaget ska göra det lättare för styrelsen  
att fatta kloka beslut och göra ett bra jobb.

  Digital uthyrning på gång. Ett system för garage  
och parkeringsuthyrning togs fram under året och 
utvärderas under 2018. 

  Det nybildade bolaget HSB Finansstöd, kommer  
så småningom att hantera betaltjänster för HSB  
i hela Sverige. 

TRE PRIORITERADE  
OMRÅDEN FRAMÖVER

1   Ökad användarvänlighet. HSB byter gränssnitt. HSB 
Portalen blir Mitt HSB med fler och bättre funktioner. 
Sidan är responsiv och fungerar på olika digitala 
plattformar. Det innebär att du smidigt kan komma 
åt det som rör boendet och sköta ditt förtroende
uppdrag var du än är. 

2    Vässade funktioner i befintliga system. Du kommer 
att kunna göra mer, fler saker och tjänsterna 
kommer att fungera i alla digitala enheter, exempel
vis mobil och surfplatta.

3    Ökad och säker tillgänglighet. Inloggning i vårt 
system breddas, exempelvis ska du kunna logga in 
via mobilt bankid.
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Vi ska vara den aktör som har  
det bästa anseendet hos alla våra  
intressenter när det gäller boendet.

HSBs gemensamma vision:
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FASTIGHETSBRANSCH  
I FÖRÄNDRING

FASTIGHETSUTVECKLING

HSB är marknadsledande inom fastighetsförvaltning i Sverige och även störst i Södertörn. 
Tillsammans med våra förtroendevalda jobbar vi med att förvalta och utveckla bostadsrätts-
föreningarnas gemensamma värden.

Jimmy Bergman är vice vd och förvaltningschef i HSB 
Södertörn. Ett uppdrag som liksom branschen är i  
förändring. 

– Vi är på väg från traditionell förvaltning till 
modern fastighetsutveckling, säger Jimmy som menar 
att både utmaningen och möjligheterna ligger i sättet 
att tänka. Fastighetsförvaltning handlar om att vid-
makthålla något, att underhålla och laga. Fastighets-
utveckling å andra sidan är en genomtänkt förflytt-
ning, från nuläge till något bättre. 

– I traditionell förvaltning kommer någon och 
lagar en trasig dörr. Tänker du ett steg längre, föreslår 
du att man exempelvis sätter in en säkrare dörr och 
flyttar fram positionerna ett steg. Det är ett enkelt sätt 
att beskriva fastighetsutveckling. I och med den digitala 
eran, är digitala tjänster förstås också en stor del i 
utvecklingen av förvaltningserbjudandet, säger Jimmy.

MERVÄRDEN FÖR ALLA
Bostadsrättföreningar är till största delen trögrörliga, 
menar Jimmy. Men det är stora värden och många 
medlemmars ekonomiska tillgångar som ska säkras. 
Därför jobbar vi inom HSB Södertörn löpande med  
att skapa förståelse kring detta och uppmuntrar kom-
petenslyft för medarbetarna. Vi strävar alltid efter att 
kunna erbjuda våra kunder tjänster och utveckling som 
hjälper dem att fatta kloka beslut som rör bostadsrätt-

föreningen. Vi jobbar tillsammans med att förvalta 
och utveckla medlemmarnas gemensamma värden.

– Vi stöttar, är engagerade och duktiga på finger-
toppskänsla, säger Jimmy. HSB Södertörn är färgstarkt, 
med flera marknader i en. Vi har mycket gemensamt 
men också områdesunika förutsättningar och behov. 
Förvaltningsfrågornas fokus skiljer sig naturligt i  
Botkyrka och på Gotland, liksom i en äldre och en 
nyinflyttad förening.

Samtidigt har vi mycket att lära och behöver höja 
tempot i vår tjänsteutveckling. 

NYA OCH STÖRRE KUNDER
– Jag är stolt över att vi har ett bra erbjudande. Vi får 
hela tiden nya kunder. Trots hård konkurrens har 
ingen kund helt lämnat oss. 2017 har vi dessutom haft 
en ökning av befintliga kunder som utökat sina avtal. 
HSB Södertörn bygger i snitt en ny fastighet per år, 
samtidigt har vi fått cirka tio nya förvaltningskunder 
per år de senaste åren. Det är ett mycket bra betyg.  
Det vi erbjuder våra kunder är en sund, kunnig och 
engagerad partner i tider av snabb förändring, fortsätter 
han. Och eftersom HSB är en medlemsägd organisa-
tion går vår vinst alltid tillbaka till verksamheten och 
medlemmarna. Det är en helt enkelt en långsiktig och 
trygg affär. 

Förvaltnings 
kunder 2017
HSB Södertörn har 160 kunder 
i förvaltningen, varav 87 är 
HSB bostadsrättsföreningar, 
38 är fristående bostadsrätts
föreningar och resten är övriga 
kunder, exempelvis fastighets
ägare och samfälligheter. 
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BRA ÅR UR MILJÖPERSPEKTIV

HÅLLBARHET

De totala utsläppen av klimatgaser från HSB Södertörns verksamhet har hittills minskat  
med cirka sju procent sedan basåret 2008. Ett fantastiskt resultat eftersom vår omsättning  
och fastighetsyta samtidigt har ökat markant.

NY ENERGITJÄNST
De tjänster vi erbjuder kan ha stor inverkan på vår 
gemensamma miljö. Därför är vårt fokus och en av
HSB Södertörns betydande miljöaspekter ”tjänster till 
kunder som ger minskad miljöpåverkan från fastig-
heterna”. I slutet av 2017 lanserade vi en ny tjänst 
”Energitrygg”, en energikartläggning med uppföljning 
av utfall från bostadsrättsföreningarnas energibespa-
ringsåtgärder.

UTVECKLING AV MILJÖLEDNINGSSYSTEMET
HSB Södertörn är sedan 2011 miljödiplomerade enligt 
den nationella standarden Svensk Miljöbas. Vårt miljö-
ledningssystem omfattar hela verksamheten1). 

Under 2017 införde vi ett nytt sätt, nyckeltalsupp-
följning, för att bedöma HSB Södertörns miljöaspekter. 
Det är ett nydanande sätt att värdera miljöaspekter på 
och innebär ett mer faktabaserat miljöarbete. Här kan 
vi bli en förebild i branschen.

Ett exempel är vår användning av fjärrvärme som 
har minskat över tid. Med stöd av nyckeltalsuppfölj-
ningen kunde ledningsgruppen under året ta beslut 
om att detta inte längre är en av HSB Södertörns  
betydande miljöaspekter. 

MILJÖBYGGNAD SILVER FÖR BRF SJÖDALEN 
All vår nyproduktion projekteras för att klara en certi-
fiering mot Miljöbyggnad Silver. En certifiering som är 
mer långtgående än lagkraven gällande yttre och inre 
miljö. Under 2017 fick Brf Sjödalen i Huddinge en 
preliminär certifiering, denna verifieras 2020 och blir 
då en definitiv certifiering av huset. 

KRAFTIGT MINSKADE KLIMATUTSLÄPP 
27 av 93 bostadsrättsföreningar inom HSB Södertörn 
är idag anslutna till HSB Klimatavtal. Det innebär att 
de till år 2023 ska ha minskat sina klimatutsläpp 
(CO2e, koldioxidekvivalenter2)), med 40 procent  
jämfört med valt basår3). 

Utfallet 2016 visade en minskning med i snitt 63 
procent. Ett fantastiskt resultat som betyder att slut-
målet redan är uppnått! Minskningen beror på både 
aktiva val som byten till förnybar el och installation av 
bättre teknik, liksom på omvärldsförändringar som 
avsevärda förbättringar i fjärrvärmeproduktionen.

Totalt sett har de anslutna bostadsrättsföreningarna 
minskat sina klimatutsläpp med cirka 3 700 ton CO2e 
vilket motsvarar utsläpp från drygt 4004) eluppvärmda 
villor under ett år.

1)  HSB Södertörns miljöledningssystem är avgränsat till den egna verksamheten och dess helägda bolag. 
2) Koldioxidekvivalent = mängd växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan. 1 kg metan motsvarar till exempel 21 kg koldioxid.
3) Basåren ligger mellan år 2000 och 2010.
4) Baserat på ett antagande om en energianvändning om 25 000 kWh (inkluderar uppvärmning, varmvatten och hushållsel).

Klimatpåverkan 2017 2016
% Förändring 

20152017 2008
% Förändring 

20082017

Totalt koldioxidutsläpp kg CO2e 383 770 374 790 1,5% 412 250 6,9%

Antal Anställda 86 86 0,0% 83 3,6%

Kg CO2e / anställd 4 462 4 358 1,5% 5 040 11,5%

Omsättning MSEK 134,5 128,9 4,3% 83,5 61,1%

Kg CO2e / MSEK omsättning 2 853 2 908 2,7% 5 010 43,0%

Yta egna fastigheter och lokaler (Atemp) 48 246 48 246 0,0% 14 470 233,4%

Kg CO2e / Atemp 7,95 7,77 1,5% 28,89 72,5%

Baserat på normalårskorrigerade siffror för fjärrvärme för att ha jämförbar data.  
Sammanställning av HSB Södertörns klimatutsläpp sedan 2008. Korresponderar inte med redovisade siffror före år 2012, vilket beror på att vi då omvärderade och därmed justerade 
tidigare värden utifrån gällande redovisningsnormer. 
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BETYDANDE MILJÖASPEKTER  
FÖR HSB SÖDERTÖRN 

 Tjänster till kunder som ger minskad miljö-
påverkan från fastigheterna.

 Elanvändning i egna fastigheter och lokaler.

 Resor i tjänsten och bränsleförbrukning i egen 
maskinpark.

 Inköp, leverantörsupphandlingar och ramavtal 
(egna fastigheter och kunder).

 Initiering av nyproduktion av bostäder.

KLIMATBOKSLUT
Sedan år 2008 har HSB Södertörns koldioxidutsläpp 
per m2 minskat med 72,5 procent, vilket är nära vårt 
långsiktiga klimatmål om 75 procent till år 2023. Dess-
utom har totala utsläppen minskat med nästan 7 pro-
cent, trots att omsättningen samtidigt har ökat med 
över 60 procent och ytan i egna fastigheter har utökats 
med över 230 procent.

KLIMATPÅVERKAN 2017 2016 2008

AKTIVITET Ton CO2 Ton CO2 Ton CO2 

Klimatpåverkan från  
egenägda källor 66,49 57,99 82,01

Uppvärmning   20,84

 Eldningsolja 1 18,79 10,72 20,84

Egenägda tjänstebilar,  
egna fordon och maskiner 47,70 47,27 61,17

 Bensin 23,58 23,41 30,38

 Diesel 24,1 23,48 30,36

 Etanol E85 0,03 0,38 0,43

Indirekta utsläpp (köpt el och 
värme, graddagskorrigerad) 255,64 252,16 299,55

 El 62,53 78,8 215,55

 El Bra Miljöval/Vattenkraftsel/Vind 27,69 30,75 0

 Fjärrvärme (graddagskorrigerad) 165,42 142,62 84

Indirekt klimatpåverkan 245,54 261,33 294,59

 Fjärrvärme (verklig) 155,88 151,78 79,04

Övriga indirekta utsläpp 61,64 67,90 54,91

Tjänsteresor 31,49 35,24 44,78

 Flyg 4,85 10,6 16,34

  Resor <450km 4,85 10,6 4,61

  Resor 4501600km 0 0 11,73

  Resor >1600km 0 0 0

 Tåg 0,00 0,01 0,01

  El 0,00 0,01 0,01

 Hyrbil, taxi och privatbil 26,64 24,63 28,43

  Bensin 18,02 15,52 27,1

  Diesel MK1 8,35 8,73 1,33

  Etanol 0,27 0,37 0

Produktion av energibärare 30,14 32,66 10,13

 Uppvärmning 20,92 20,64 1,63

  Eldningsolja 1 1,47 0,84 1,63

  Fjärrvärme 19,8 19,8  

 Transporter och maskiner 12,01 12,01 8,5

  Bensin 2,33 2,33 4,66

  Diesel 9,42 9,42 3,53

  Etanol E85 0,26 0,26 0,3

SUMMA  
(Graddagskorrigerad fjärrvärme) 383,77 378,05 436,46

SUMMA (Verklig fjärrvärme) 373,48 370,51 431,51

KLIMATANPASSADE GÅRDAR
Klimatförändringarna är dock ett faktum och med 
högre global temperatur, ökar också skyfall och över-
svämningar i vår region. Därför behöver vi förbereda 
oss och skapa större buffertar för att kunna ta emot 
mycket vatten. Under 2017 lanserade vi den nya tjäns-
ten Grön Utvecklingsplan till våra kunder. Tjänsten 
inkluderar att vi inventerar behovet av infiltration av 
vatten genom gröna tak, växtbäddar och liknande. 
Konceptet innebär också ”rätt växt på rätt plats” med
undervegetation vilket är grunden för anpassning till 
respektive biotop.
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MÅL OCH RESULTAT 2017

LÖNSAMHET

RESULTAT FÖRVALTNINGEN
Mål: 6,1 mkr.
Utfall: 7,1 mkr.
Målet uppnått.

OMSÄTTNING FÖRVALTNINGEN
Mål: 85 mkr. 
Utfall: 86 mkr. 
Målet uppnått.

RESULTAT EGNA FASTIGHETER
Mål: 6,2 mkr. 
Utfall: 6,4 mkr.  
Målet uppnått.

RESULTAT ORDINARIE VERKSAMHET
Mål: 8,5 mkr. 
Utfall: 15,6 mkr. 
Målet uppnått.

MARKNAD
BEFINTLIG KUND 
Mål: Offerera 125 kunder som 
resulterar i kontrakterade avtal 
med en volym om minst 2,8 mkr. 
Utfall: 125 stycken kunder  
offererade, omsättningsvolym  
1 416 mkr. 
Målet ej uppnått.

NY KUND 
Mål: Offerera 25 kunder som  
resulterar i kontrakterade avtal 
med en volym om minst 2 mkr. 
Utfall: 25 stycken kunder offere-
rade, omsättningsvolym 2 mkr. 
Målet uppnått.

INKÖP VIA SAMARBETSPARTNERS
Mål: Inköpen ska öka med  
5 procent. 
Utfall: 14 procent. 
Målet uppnått.

NÖJD KUND INDEX
Mål: Vårt NKI ska landa på 4,0. 
Utfall: NKI 2017 mäts i mars 2018. 
Målet kvarstår.

NÖJD KUND INDEX (GARANTI)
Mål: Inflyttning ska landa på  
branschindex 68. 
Utfall: Mätning startar 2018.
Målet kvarstår.

MEDLEMSTILLVÄXT
Mål: Öka antalet medlemmar  
med 300.
Utfall: 21 221 medlemmar, 31/12 
2017. En ökning med 217 stycken.
Målet ej uppnått. 

FLER MEDLEMSBRF
Mål: Minst 2 föreningar med  
provmedlemskap.
Utfall: 2 medlemskap under 2017. 
Målet uppnått.

NYPRODUKTION
Mål: Ambitionen är 1–2 säljstarter 
per år (varierar över tid).
Utfall: 1 säljstart 2017.
Målet uppnått.

MÅL OCH RESULTAT
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MEDARBETARE 
NÖJD MEDARBETAR INDEX
Mål: Helhetsbetyg 0,4.
Utfall: NMI 2017 mäts i mars 2018. 
Målet kvarstår.

FRISKVÅRDSAKTIVITET
Mål: 80 procent av personalen ska 
vara delaktiga i aktiviteter som ger 
rätt till extra friskvårdspeng. 
Utfall: 62 procent av personalen 
har genomfört minst 52 aktiviteter.  
Målet ej uppnått.

VÅRA LÅNGSIKTIGA MÅL
MEDLEMMAR
 Öka kontakten och värdet i medlemskapet.
 Öka antalet 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.

MEDARBETARE
 Hög kompetens.
 Vilja till utveckling.

HÅLLBARHET
  Minskad miljöbelastning hos våra bostadsrätts-
föreningar.

  Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

UTVECKLINGSPLAN
Alla medlemmar ska ha en utveck-
lingsplan som löper under tre år. 
Mål: 100 procent. 
Utfall: 100 procent. 
Målet uppnått.

KOMPETENSSATSNING  
– MODERNA ARBETSSÄTT
Mål: Samtliga medarbetare ska ha 
deltagit i minst en MOSA-aktivitet 
(Moderna och smarta arbetssätt).
Målet uppnått.

HÅLLBARHET
ENERGIOPTIMERINGSAVTAL
Mål: Teckna 10 stycken HSB  
Energiavtal. 
Utfall: 10 stycken tecknade. 
Målet uppnått. 

GRÖNA UTVECKLINGSPLANER
Mål: Teckna 5 Gröna utvecklings-
planer. 
Utfall: 6 stycken tecknade. 
Målet uppnått.

EKONOMISKA FEMÅRSPROGNOSER
Mål: Teckna 15 stycken femårs-
prognoser över kundens ekonomi.
Utfall: 7 stycken tecknade. 
Målet ej uppnått.
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STYRELSE

Jonte Söderström  
Ordförande 
Yrke: Ombudsman Svenska Byggnads
arbetarförbundet
Bor: Tumba
Ambition med styrelseuppdraget:  
Fortsatt byggnation i alla våra kommuner. 
Fler förvaltningsuppdrag, fortsatt tjänste 
utveckling till bostadsrättsföreningarna. 
För mig är HSB Södertörn samverkan: 
demokrati, solidaritet, samarbete, 
öppenhet och kunskapsutbyte.
Arbetsgrupp: Brfkontakt (ordförande)

Staffan Paulusson 
Ledamot 
Yrke: Dokumentationsspecialist på 
Infranord AB
Bor: Stockholm
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att verka för bostadssökande och  
yngre medlemmar vad gäller boende.  
Att utveckla boendet i HSB Södertörn  
med avseende på ny teknik och miljö.  
Att upprätthålla en bra kontakt mellan 
våra medlemmar och HSB Södertörn.
Arbetsgrupp: Brfkontakt

Per Kregert 
Ledamot 
Yrke: Pensionär, tidigare Lastskade
reglerare
Bor: Huddinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att unga bosparare ska få möjlighet till 
eget boende samt verka för att HSB blir 
den innovatör och nyskapare man en  
gång var.
Arbetsgrupp: HSBledamotgruppen 
(ordförande)

Kristin Ritter 
Ledamot 
Yrke: Pensionär, tidigare biträdande 
stadsdelsdirektör, produktionschef
Bor: Tullinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att vara delaktig i det fortsatta arbetet 
med att utveckla förtroendefulla relationer 
med HSB Södertörns medlemmar.
Arbetsgrupp: HSBledamotgruppen 

HSB SÖDERTÖRNS STYRELSE

Inger Andersson 
Ledamot
Yrke: Pensionär, tidigare banktjänsteman
Bor: Huddinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att bidra till att HSB Södertörn uppfattas 
som en kompetent och trygg samarbets 
partner och en uppskattad arbetsgivare.
Arbetsgrupp: HSBledamotgruppen 

Martina Styffe 
Ledamot 
Yrke: Chaufför
Bor: Tullinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att bidra med perspektiv från den 
generation som är ny på bostadsmark
naden samt med normkritiskt tänkande.
Arbetsgrupp: Resurs

Semina Mujkanovic 
Ledamot
Yrke: Entreprenad ingenjör
Bor: Norsborg
Ambition med styrelseuppdraget: 
Nybyggnation är viktigt för mig och HSB 
Södertörns starka varumärke. Jag vill 
verka för ökad förståelse och stolthet 
bland våra medlemmar över att vara en 
del av HSB.
Arbetsgrupp: HSBledamotgruppen 

Fredrik Bostedt 
Personalrepresentant fastighet
Yrke: Fastighetstekniker
Bor: Nynäshamn
Ambition med styrelseuppdraget:  
Att tillgodose mina medlemmars intresse.

Benny Hejdenberg 
Personalrepresentant Unionen
Yrke: Förvaltare
Bor: Huddinge
Ambition med styrelseuppdraget:  
Vara en länk mellan Unionens medlemmar 
och HSB Södertörn.

Jonte Söderström Kristin Ritter

Per Kregert

Semina  
Mujkanovic

Staffan  
Paulusson Inger Andersson

Martina 
Styffe

Benny Hejdenberg Fredrik Bostedt
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ORGANISATIONEN

HSB Södertörns nya arbetssätt speglas i förändringar och utveckling av vår organisation. 

ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT

HSB SÖDERTÖRNS STYRELSE 
Under 2017 genomförde vi 9 ordinarie styrelsesammanträden,  
1 styrelsekonferens samt 1 utvärderingsdag. Utöver ordinarie sam-
manträden har styrelsen träffats i nedanstående tre arbetsgrupper:

BRFKONTAKT 
Arbetsgruppen jobbar för att öka kontakten och stärka relationen 
mellan HSB Södertörn och bostadsrätts föreningarna. Vi gör det bland 
annat genom kommundelsträffar med bostadsrättsföreningarnas 
ordförande/vice ordförande.

HSBLEDAMÖTER
Arbetsgruppen arbetar proaktivt för att hitta nya HSB-ledamöter 
och tar fram förslag på nya tillsättningar. Vi ser till att HSB-ledamö-
terna får tillgång till kunskap och information som gör att de i sin 
tur kan stötta styrelsen i sin bostadsrättsförening. 

DEMOKRATI 
Arbetsgruppen bevakar och stärker demokrati och transparens inom 
HSB Södertörn. Vi hanterar också remissfrågor och motioner.

VD
Ulf Tapper

FASTIGHETER
Ulph Lundgren

MARKNAD OCH
KOMMUNIKATION

Anna Söderlind

EKONOMI OCH  
ADMINISTRATION
Kristina Eriksson

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Jimmy Bergman

KUND OCH AVTALSCHEFER KUNDCENTER

HR OCH KVALITET
Sjunne Andersson

Projektledning

ADMINISTRATIV OCH  
TEKNISK FÖRVALTNING FASTIGHETSSERVICEEKONOMISK FÖRVALTNING

Fastighetsskötsel och 
Fastighetsteknik

Mark och  
Trädgård Energi

FASTIGHETSUTVECKLING

SÅ HÄR JOBBAR VI
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Styrelsen och vd för HSB Södertörn ekonomisk förening (orgnr 769601-3775) avger härmed 
årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31, föreningens tjugoandra 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
Inger Andersson Ledamot
Martina Styffe Ledamot
Semina Mujkanovic Ledamot
Fredrik Bostedt Ledamot, personalrepresentant  
 Fastighetsanställda
Benny Hejdenberg Ledamot, personalrepresentant  
 Unionen

I tur att avgå vid kommande ordinarie fullmäktige-
sammanträde är ledamöterna Jonte Söderström,  
Staffan Paulusson, Per Kregert och Kristin Ritter.

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

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie fullmäktigesammanträde hölls 2017-05-13. 
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 (ordförande), 
Lena Ingren och Sune Strålind. Suppleant, Arne  
Mårtensson avgick 16 maj 2017. I tur att avgå är  
Lena Ingren och Sune Strålind.

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 2017 hade HSB Södertörn 21 221 
medlemmar varav 93 utgörs av bostadsrättsföreningar. 
Dessutom finns 3 bostadsrättsföreningar registrerade 
för pågående och framtida nyproduktion. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 
OCH EFTER DESS UTGÅNG

NYPRODUKTION 

   brf Safiren i Huddinge: överlämnad juni 2017.

  brf Visby Ängar i Visby: byggstart december 2017.

  brf Sjödalen: inflyttning etapp 1, februari 2018.

Marknaden har varit fortsatt stark i våra kommuner, 
dock har inte inflödet av framtida projekt varit  
optimalt under 2017.

HYRESFASTIGHETER
Stamrenovering av 166 lägenheter i Fastighets AB  
Sågstuvägen slutförd 2017.

PERSONAL 
I den årliga Nöjd Medarbetar-undersökningen fortsät-
ter vi ligga på en konstant hög nivå där medarbetarna 
anser att det bara finns en liten förbättringspotential. 
HSB Södertörn har ett bättre resultat än index, både i 
genomsnitt och jämfört med andra HSB-föreningar. 
Störst förbättringar jämfört med 2016 har uppnåtts på 
följande tre områden, kompetensutveckling, ledarskap 
och trivsel. I de öppna svaren lyfter medarbetarna 
framförallt fram kollegorna som det bästa med HSB 
Södertörn.

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Vi påbörjade under hösten en efterlängtad ledarut-
veckling som fortsätter in i 2018 där vi har som mål att 
utveckla nya och effektiva arbetssätt i ledarskapet vilket 
ska leda till att vi får tryggare chefer och medarbetare.

Personalomsättningen under 2017 har bestått av 
25 nyanställningar och 21 avgångar. Vi har en något 
högre omsättningsnivå än vad vi varit vana vid. Men 
det gäller inte bara för HSB Södertörn utan för hela 
Stockholmsregionen och i synnerhet inom fastighets-
branschen.

MARKNAD 
Medlemmar 
Medlemstillväxten har fortsatt att utvecklas positivt 
under 2017. Vi ökade med totalt 83 medlemmar. Ett 
attraktivt nyproduktionsprojekt på Gotland tillsammans 
med ett ökat antal medlemsföreningar har bidragit  
till medlemsökningen. 

Vi har också ökat antalet bosparare med 290 stycken 
under året, en ökning med 9 procent från föregående 
år. Bospargruppens stämma genomfördes den 6 april 
med 21 stycken röstberättigade deltagare.

Under året har fokus legat på brf-medlemskapet 
men HSB Södertörn har deltagit i gemensamma  
aktiviteter kopplat till medlemskapet och bosparandet. 
Och under december månad gick vi ut med lokal 
bosparkampanj där vi riktade oss till barnfamiljer i  
vår region. Arbetet med att etablera varumärket HSB 
på Gotland fortsatte också. Lanseringen genomfördes 
tillsammans med HSB Bostad och mynnade ut i sälj- 
starten av nyproduktionsprojektet HSB brf Visby Ängar 
den 26:e augusti. Syftet och målet med arbetet var  
att etablera varumärket, öka kunskap och kännedom  
om såväl vår nyproduktion som våra hyresrätter samt 
medlemskapets fördelar. 

Mäklarverksamheten som inte utvecklades på ett 
gynnsamt sätt avvecklades under 2017. 

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

Kunder 
Förflyttningen från att vara marknadens mest upp-
skattade fastighetsförvaltare till att i framtiden vara 
marknadens mest uppskattade fastighetsutvecklare  
har liksom föregående år kännetecknat verksamhets-
året 2017. 

Under året har satsningar gjorts för att säkerställa 
kundernas medverkan och förståelse för denna nöd-
vändiga förflyttning. Genom dels enkätundersökningar 
och dagliga kund-medarbetardialoger har mycket  
förankring och avstämning skett men också via mer 
avancerade metoder som fokusgrupper, strukturerade 
samtalsforum och konferensaktiviteter. På HSB Söder-
törn utvecklar vi verksamheten tillsammans med våra 
kunder och inte vid sidan av vilket 2017 varit ett  
exempel på.

Vi kan konstatera att vi har ett fortsatt högt och  
stabilt kundförtroende. Det samlade resultatet efter 
årets kundundersökning visar ett något förbättrat 
resultat mot tidigare år.

POSITIVA TRENDER I ÅRETS UNDERSÖKNING

   Höga personalomdömen.
   Inom samtliga tjänstekategorirer ger kunderna  
HSB Södertörns medarbetare höga betyg. 

   Höga resultat för ekonomi och fastighetsskötsel-
tjänster. Verksamheterna inom ekonomisk förvalt-
ning och fastighetsskötsel är de områden som  
kunderna uppskattar mest av HSB Södertörns  
erbjudanden.

9 helt nya kunder (bostadsrättsföreningar och sam-
fällighetsföreningar) har anslutit sig till HSB Söder-
törns verksamhet genom att man börjat köpa förvalt-
ningstjänster och drygt 20 kunder har valt att utöka 
sina förvaltningssamarbeten i stort och smått. Vid 
samtliga avtalsomförhandlingar har HSB Södertörn 
fått förnyat förtroende, bortsett från enstaka tjänster.

På HSB Södertörn pratar vi ofta om fördelarna 
med att vara många tillsammans. Under året har vi 
utökat vår samarbetsavtalslista med lokala och duktiga 
entreprenörer som kompletterar HSB Södertörns 
erbjudande.

HÅLLBARHET 
Hållbarhet
Externa revisioner av vårt miljöledningssystem mot den 
nationella standarden Svensk Miljöbas, som är baserad 
på ISO 14001, sker varje år för att vi ska få behålla vårt 
miljödiplom. I maj gick vi igenom ännu en extern revi-
sion helt utan avvikelser.

Kvalitet
Under året har vi kartlagt verksamhetens stöd- och  
ledningsprocesser, det vill säga de processer som  
stödjer respektive styr vår huvudprocess. I och med 
detta har verksamhetens samtliga processer kartlagts 
vilket ger en god grund för att kommande år arbeta 
vidare och förbättra processerna. 

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
NYPRODUKTION 

   Brf Sjödalen: inflyttning av resterande tre etapper 
under våren 2018.

   Planstart för projektet Sändaren i Trångsund  
under 2018.

   Planprogram för Tullinge Centrum klart 2018.
   Potentiell säljstart av 1 projekt, Visby 2018.
   Planarbete Fabriken 14 påbörjat, Storängen  
Huddinge 2018.
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Storängen i Huddinge kommun utvecklas fortsatt 
vidare, HSB har exploateringsfastigheter i området. 
Spårväg Syd ger kommunala projekt som starkt kan 
bidra till bostadsutvecklingen i Huddinge kommun. 
Kommunens planer förtydligas under 2018. 

Medborgardialog av planprogrammet för centrala 
Tullinge genomförd, nytt planprogram färdigt under 
2018. 

Kommunala aktörer väljer i mycket hög grad att 
själv utveckla sina projektmöjligheter.

HYRESFASTIGHETER 
Utveckling av HSB som bostadsaktör på Gotland.  
Ersättning av pensionsavgångar.

Marknaden undersöks kontinuerligt och organisa-
tionen förbereds inför möjligheter till förvärv eller 
nyproduktion av 200-300 lägenheter som eventuellt  
kan genomföras inom perioden.

MARKNAD
Medlemmar 
Förhoppningen är att det inloggade gränssnittet ”Mina 
sidor” ska lanseras under 2018. För oss kan ett sådant 
gränssnitt öppna en ny väg för oss att kommunicera 
med våra kunder såväl som våra enskilda medlemmar. 

Under 2018 kommer vi att arbeta med att utveckla 
vägarna och formerna för kontakt med medlemmarna. 
Då nyproduktionsmarkanden under slutet av 2017 
visade tydliga tecken på att bromsa in är det återigen 
viktigt att genom kommunikation stötta försäljningen 
och lyfta de många fördelar som finns med att HSBs 
nyproduktion. Framför allt tryggheten det innebär  
att vara kund hos oss är ett värde som kommer att  
lyftas fram. 

I samband med aviseringen av medlemsavgiften  
till fria gruppen i februari tipsar vi om fördelarna med 
vårt medlemskap och passar också på att lyfta våra 
juristtjänster samt vårt bosparande som vi ser är skäl 
att fortsätta vara medlem. 

Kunder 
Under 2018 fortsätter omställningen från att vara fast-
ighetsförvaltare till att både vara fastighetsförvaltare 
och fastighetsutvecklare. Kunderna kommer att märka 
förflyttningen genom fortsatt kompetenssatsning på 
våra medarbetare, effektivare arbetssätt samt även 
genom:
   HSB Södertörn kommer erbjuda samtliga kunder 
avtalsgenomgångar för att stämma av förväntningar 
på vad det är som ska levereras i varje enskilt  
uppdrag.

   Snabbare utveckling av digitala tjänster.
   Förenklade och tydliga avtalhandlingar. 

I HSB Södertörns mål för 2018 har vi en uttalad strävan 
efter en ökad tillväxt av nya och utökade förvaltnings-
samarbeten. Inför 2018 finns en kundbearbetningsplan 
innehållande potentiella HSB Södertörnkunder samt 
befintliga samarbeten som bör utökas eftersom man ser 
att HSB Södertörns förvaltningsupplägg skulle gynna 
kunden. 

HÅLLBARHET 
Hållbarhet
Som ett led i att ISO 14001 har uppdaterats har även 
den nationella miljöstandarden Svensk Miljöbas som  
vi är diplomerade enligt, uppdaterats under 2017. 
Uppdateringen innebär en del förtydliganden men 
även helt nya krav. Som en naturlig följd kommer  
därmed vårt ledningssystem att ses över och anpassas 
till den nya versionen av standarden.

Kvalitet
Vi kommer att lägga stort fokus inom kvalitetsarbetet 
på att hitta en ny struktur för att arbeta med ständiga 
förbättringar av våra processer både internt och mot 
kunder och medlemmar. Detta görs utifrån den 
gedigna processkartläggning som har involverat de 
flesta medarbetare de senaste två åren, och som en del 
i kvalitetssäkringsarbetet.

STYRDOKUMENT INOM HSB 
Vid Riksförbundets årsstämma 2017 antogs en upp-
datering av styrdokumentet HSBs kompass. Genom 
uppdateringarna förtydligades och målsattes HSBs 
gemensamma arbete med och i hållbarhetsfrågor.  
Styrdokumenten gäller från 2016 och redovisas nedan. 
Den uppdaterade HSBs kompass gäller från 2018. 

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

HSBs kompass innehåller vårt gemensamma erbju-
dande till medlemmarna och sätter fokus på samver-
kan och gemensam utveckling – allt för att uppfylla 
HSBs uppdrag att skapa det goda boendet för med-
lemmarna. HSBs kompass innehåller HSBs gemen-
samma 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. Varumärkesriktlinjerna 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, 
kommunikationen blir kostnadseffektiv och under-
stödjer 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 avistain-
låningen ska 80 procent hållas tillgängligt för utbetal-
ning inom fem bankdagar.

Inlåning från bostadsrättsföreningar  
per 2017-12-31 (tkr):
Avistamedel 364 408
Bunden inlåning 71 675

  436 083

80 %  348 866

Avistamedel, kassa och bank 71 974
Finansiella instrument, marknadsvärde 253 032
Outnyttjat kreditlöfte hos Swedbank:
Ladan 2 46 000
Slätten 3 50 000

  421 006

Belåningsutrymme av egna lägenheter  
och obelånade fastigheter  170 653

 591 659

EKONOMI
Inlösen av aktier i HSB Projektpartner AB  
mot medlemsinsatser i HSB Riksförbund
HSBs nationella organisation har omstrukturerats  
för att frigöra kapital till gemensam digital utveckling. 
I samband med detta överläts HSB Södertörns aktie-
innehav i HSB Projektpartner i utbyte mot medlems-
insatser i HSB Riksförbund. Transaktionen betraktas 
som en närståendetransaktion och dess värde har satts 
till substansvärdet. Försäljning till substansvärde med-
för en resultateffekt på skillnaden mellan substansvärdet, 
52 248 tkr och bokfört värde på innehavet i HSB Pro-
jektpartner, 15 104 tkr. Föreningen gör en realisations-
vinst på 37 144 tkr och får en motsvarande ökning av 
bokfört andelsvärde i HSB Riksförbund. Vinsten som 
uppkommer i föreningen är inte skattepliktig då ande-
larna utgör näringsbetingade andelar.

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 180 875 166 840

Vinstdisposition 1 613 0

Obeskattade reserver förändring -301 0

Andelskapital ökning/minskning 4 4

Årets resultat 57 741 55 364

Eget kapital vid årets utgång 239 931 222 208
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20172016201520142013

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING ÅRET 2013– 2017, tkr

Moderföreningen 2013 2014 2015 2016 2017

Resultat före skatt 8 299 11 659 8 502 11 756 55 752*

Nettoomsättning 89 766 95 590 100 017 103 969 108 615

Balansomslutning 545 580 584 521 650 582 733 068 827 664

Eget kapital 134 296 146 135 154 879 166 840 222 208

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 49,25% 51,15% 53,86% 51,17% 56,95%

Soliditet, inkl. brf:s inlåning 24,82% 25,19% 23,97% 22,91% 27,04%

Koncernen 2013 2014 2015 2016 2017

Resultat före skatt 10 424 10 851 11 018 10 406 58 196*

Nettoomsättning 104 780 110 944 115 059 124 890 131 604

Balansomslutning 549 660 586 131 652 475 745 145 852 613

Eget kapital 145 932 157 334 169 367 180 874 239 931

Soliditet, exkl. brf:s inlåning 52,30% 54,35% 58,11% 53,16% 57,60%

Soliditet, inkl. brf:s inlåning 26,55% 26,84% 25,96% 24,27% 28,14%

*efter återbäring

FÖRENINGENS RESULTAT  
OCH EKONOMISKA STÄLLNING
Styrelsen har beslutat att ge återbäring i 
form av rabatt på energitjänst till bostads-
rättsföreningar som är medlemmar i HSB 
Södertörn. Totalt uppgår den beräknade 
återbäringen till 4 000 tkr vilket ingår i 
2017 års resultat 

Föreningens resultat och ekonomiska 
ställning vid årets utgång framgår av  
resultat- och balansräkningar nedan.

VINSTDISPOSITION
Till föreningsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel (tkr): 

Balanserat resultat 147 282 
Årets resultat 55 364

 202 646

Styrelsen och verkställande direktören  
föreslår att vinstmedlen disponeras så att;
Till reservfonden avsätts 2 768 
I ny räkning överförs 199 878

 202 646

Resultat före skatt/nettoomsättning  Inklusive avräkning  Exklusive avräkning

Visar förändringen av eget kapital mellan åren.
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RESULTATRÄKNINGAR
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr Not 2017 2016 2017 2016

Nettoomsättning 2 131 604 124 890 108 615 103 969

Kostnad för sålda tjänster  102 532 95 656 99 807 92 983

Fastighetskostnader  15 535 14 856 3 021 3 833

Bruttoresultat  13 537 14 378 5 787 7 153

Administrativa och försäljningskostnader 17 503 16 340 17 069 15 601

Övriga rörelseintäkter 692 1 664 537 1 559

Rörelseresultat 3,4 3 274 298 10 745 6 889

Resultat fr finansiella anläggningstillgångar 5 55 996 7 535  55 996  7 536 

Ränteintäkter och liknande res.poster 6 6 540 5 868 6 539 5 782

Räntekostnader och liknande res.poster 7 1 432 2 699 1 430 1 323

Resultat efter finansiella poster 57 829 10 406 50 360 5 106

Erhållna koncernbidrag 8 –  –  5 026  6 650 

Återföring periodiseringsfond  367  –  367  – 

Resultat före skatt 58 196 10 406 55 752 11 756

Skatt på årets resultat 9 – 73 – –

Övriga skatter 9 455 316 389 114

ÅRETS RESULTAT 10 57 741 10 017 55 364 11 642

Inlösen av aktier HSB Projektpartner mot  
medlemsinsatser i HSB Riksförbund 37 144 37 144

Resultat före inlösen 20 597 10 017 18 220 11 642
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BALANSRÄKNINGAR
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr Not 20171231 20161231 20171231 20161231

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 11

Immateriella anläggningstillgångar 2 637 5 527 2 637 5 527

2 637 5 527 2 637 5 527

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12  343 803  288 437  77 773  79 149 

Maskiner och inventarier 13  5 766  5 531  5 766  5 531 

Pågående nyanläggningar 2 635 42 222  2 357 516

352 204 336 190 85 897 85 196

Finansiella anläggningstillgångar 14

Andelar i koncernföretag –  –  42 319  42 319 

Fordringar koncernföretag –  – 158 302 158 301

Andra långfristiga Värdepappersinnehav  129 131  192 320  129 130  192 320 

Andra långfristiga fordringar 14 880 1 610 1 563 1 610

144 011 193 930 331 313 394 550

Summa anläggningstillgångar 498 852 535 648 419 847 485 274

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 

Pågående arbete för annans räkning 13 103 13 123 13 103 13 123

13 103 13 123 13 103 13 123

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 24 175 7 651 24 741 7 930

Avräkning förvaltade företag  215  180  215  180 

Fordran koncernföretag –  – 57 908 40 480

Skattefordringar 1 460 1 702 – 234

Övriga fordringar  2 102  465  304  422 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 2 138 2 939 1 661 2 669

Kortfristiga placeringar 232 565 82 619 232 565 82 619

Kassa och bank 78 003 100 818 77 322 100 137

340 658 196 374 394 715 234 671

Summa omsättningstillgångar 353 760 209 497 407 818 247 794

Summa tillgångar 852 613 745 145 827 665 733 068
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KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr Not 20171231 20161231 20171231 20161231

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 16

Bundet eget kapital

Andelskapital 11 669 11 665 11 669 11 665

Reservfond –  – 7 894 7 312

Bundna reserver  8 720 8 438 –  – 

20 389 20 103 19 563 18 977

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 161 802 150 754 147 281 136 221

Årets resultat 57 741 10 017 55 364 11 642

219 543 160 771 202 645 147 863

Summa eget kapital 239 931 180 874 222 208 166 840

OBESKATTADE RESERVER 17 –  – 1 008 1 375

AVSÄTTNINGAR 18 20 750 9 267 2 414 2 025

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 19 10 000 88 506 10 000 88 506 

 10 000 88 506 10 000 88 506 

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut  78 506  959  78 506  959 

Förskottsbetalda hyror  3 247  3 008  707  730 

Leverantörsskulder  10 779  11 381  8 821  6 061 

Skulder koncernföretag –  – –  – 

Avräkning förvaltade företag 20 436 083 404 909 436 083 404 909 

Avräkning dotterbolag –  –  30 048  31 953 

Skatteskulder  75  114  1  – 

Övriga skulder  7 031  5 197  6 726 4 864

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21  46 211  40 930  31 144  24 846 

Summa kortfristiga skulder 581 931 466 498 592 035 474 322

Summa eget kapital och skulder 852 613 745 145 827 665 733 068

BALANSRÄKNINGAR
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

tkr 2017 2016 2017 2016

Löpande verksamheten   

Rörelseresultat 3 274 298 10 745 6 889

Övriga finansiella intäkter 62 536 13 404 62 535 13 318

Övriga finansiella kostnader 1 432 2 699 1 430 1 323

Erhållna koncernbidrag –  – 5 026 6 650

Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 8 782 5 974 6 003 3 467

Överlåtelse aktier till medlemsinsatser i Riksförbundet  37 145 – 37 145 –

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av pågående arbeten 20 4 123 20 4 123

Förändring av hyres och kundfordringar 16 524 17 121 16 811 17 380

Förändringar av övriga omsättningstillgångar 594 2 498 16 067 10 045

Förändring av leverantörsskulder 602 1 982 2 760 5 010

Förändring av övriga rörelseskulder 7 314 1 917 6 232 2 379

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19 081 31 812 378 15 804

Investeringsverksamheten

Investesteringar i immateriella och materiella ansläggningstillgångar 23 000 118 312 4 297 7 700

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  496  375  496  375 

Investeringar i finansiella anläggningstillg. exkl andra långfristiga värdepapper –  – 0 41 969

Förändringar i andra långfristiga värdepappersinnehav 36 17 102 36 44 811

Kassaflöde från investeringsverksamheten 22 468 135 039 3 765 94 105

Finansieringsverksamheten

Förändring av inlåning från bostadsrättsföreningar 31 139 43 917 31 139 43 917

Förändring av andelskapitalet  4  319  4  319 

Ökning/minskning av lån 959 29 161 959 29 161

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 30 184 73 397 30 184 73 397

Årets kassaflöde 26 797 29 830 26 797 4 904

   

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

Likvida medel vid årets slut 325 568 298 771 324 887 298 090

I likvida medel vid årets utgång, ingår:

Kassa och bank 78 003 100 818 77 322 100 137

Kortfristiga placeringar 232 565 82 619 232 565 82 619

Långfristiga placeringar 15 000 115 334 15 000 115 334
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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 37 år
Immateriella tillgångar 510 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 skattepliktiga 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 för 
skott 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

2017 2016 2017 2016

Totalt antal anställda 92 97 92 97

Varav män 44 57 44 57

Sjukfrånvaro Moderföreningen 

MODERFÖRENINGEN

2017 2016

Korttidsfrånvaro 1,57% 4,50%

Långtidsfrånvaro 1,44% 1,50%

3,01% 6,00%

Kvinnor 3,10% 6,40%

Män 2,90% 5,70%

29 år och yngre 5,90% 5,70%

30 – 49 år 1,90% 7,20%

Äldre än 50 år 3,50% 4,90%

Löner och ersättningar samt sociala kostnader

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017 2016 2017 2016

Löner och ersättningar
Styrelse och VD  2 507  2 092  2 507  2 158 

Övriga  41 550  40 671  41 550  41 645 

Sociala avgifter
Styrelse och VD  792  664  792  679 

Övriga  13 074  12 571  13 074  12 184 

Varav pensionskostnader
Styrelse och VD  91  154  91  154 

Övriga  5 423  4 695  5 423  4 695 

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

Koncernredovisning
Dotterföretag
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Förvärv
metoden 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 kapital
instrument, 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 förvärvs 
tidpunkten 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. 5564347978. 
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och därmed 
förenlig verksamhet.

År 2008 bildades Fagerlidsvägen Holding AB org.nr 5567648299. 
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och därmed 
förenlig verksamhet. 

Fagerlidsvägen Mark AB org.nr 5567671614 som ägdes av 
Fagerlidsvägen Holing AB, såldes i maj 2012.

År 2011 bildades Östliden i Tullinge Holding AB org.nr 5568488364. 
Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier och därmed 
förenlig verksamhet. Östliden Mark AB org.nr 5568517527 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 5569402950. Bolaget såldes 1 april 2015.

Bolagen Fastighets AB Sågstuvägen 4 samt Fastighets AB 
Forelltorget 2, överläts under 2010 till Erax service AB av moder
föreningen. 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 5590312632. 
Fastighets AB Båset org nr 5564936416 innehåller 77 hyresrätter i 
Hemse och Roma på Gotland. Bolaget ägs av Visbyvägen AB.  
Skörden AB org nr 5563330983 innehåller 16 hyresrätter i Katt
hammarsvik på Gotland. Bolaget ägs av Visbyvägen AB. Länstrio AB org 
nr 5563848984 innehåller 6 hyresrätter i Visby på Gotland. Bolaget 
ägs av Visbyvägen AB. Blåanden AB org nr 5562986595 innehåller 6 
hyresrätter och 4 lokaler i Hemse på Gotland. Bolaget  
ägs av Visbyvägen.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en boksluts
disposition 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

2017 2016 2017 2016

Egna fastigheter  37 286  34 296  9 415  9 251 

Förvaltning administrativ  43 636  40 116  44 419  43 231 

Förvaltning skötsel  37 231  33 971  38 537  35 192 

Medlemsavgifter  7 521  7 290  7 518  7 290 

Övriga intäkter  5 931  9 216  8 726  9 004 

Nettoomsättning 131 604 124 889 108 615 103 969

NOT 3 AVSKRIVNINGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017 2016 2017 2016

Avskrivningar fördelas på:    

Kostnad för sålda tjänster 7 140 4 755 5 102 2 947 

Administration och  
fösäljningskostnader 1 260 839 900 520 

Summa 8 401 5 594 6 003 3 467 

NOT 4  REVISIONSARVODE, BOREVISION AB  
OCH HERRLANDER REVISION AB

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017 2016 2017 2016

Revisionsuppdrag 255 187 277 171 

Andra uppdrag  –  –  –  – 

Summa 255 187 277 171 

NOT 5   RESULTAT FRÅN FINANSIELLA  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017 2016 2017 2016

Utdelning aktier och andelar 
andra företag 55 996 7 536 55 996 7 536 

Summa 55 996 7 536 55 996 7 536 

NOT 6  RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017 2016 2017 2016

Ränteintäkter 5 626 4 924 5 626 4 838 

Föreningsavgäld 913 944 913 944 

Summa 6 540 5 868 6 539 5 782 

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017 2016 2017 2016

Räntekostnader 1 432 2 699 1 430 1 323 

Summa 1 432 2 699 1 430 1 323 

NOT 8  KONCERNBIDRAG

 MODERFÖRENINGEN

  2017 2016

Koncernbidrag     

Erax Service AB, 5564347978    2 725  6 650 

Visbyvägen AB, 5590312632    2 301 –

Summa   5 026 6 650

NOT 9  SKATT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

2017 2016 2017 2016

Uppskjuten skatt 455 316 389 114

Aktuell skatt – 74 –  – 

Summa 455 390 389 114

NOT 10  FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

 MODERFÖRENINGEN

  2017 2016

Till föreningsstämmans förfogande  
står följande vinstmedel:    

Balanserat reultat 147 282 136 222

Årets resultat 55 364 11 642

   202 646 147 864

Avsätts till reservfond   2 768 582

Överförs i ny räkning   199 878 147 282

Summa   202 646 147 864

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

20171231 20161231 20171231 20161231

Ingående anskaffningsvärde 8 641 5 240 8 641 5 240

Nyanskaffningar – 3 401 – 3 401

Årets försäljningar/utrangeringar –  – –  – 

Utgående ack. anskaffningsvärden 8 641 8 641 8 641 8 641

Ingående avskrivningar 3 114 2 468 3 114 2 468

Årets avskrivningar 2 890 646 2 890 646

Utgående ackumulerade avskrivningar 6 004 3 114 6 004 3 114

Utgående planenligt restvärde 2 637 5 527 2 637 5 527

NOT 12  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

20171231 20161231 20171231 20161231

Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 247 267 181 453 80 751 79 689

Nyanskaffning  59 445  65 814 –  1 062 

Årets försäljningar/utrangeringar 2 349  – –  – 

Mark

Ingående anskaffningsvärde 75 786 56 286 8 204 8 204

Nyanskaffning –  19 500 –  – 

Årets försäljningar/utrangeringar –  – –  – 

Förbättring på fastighet

Ingående anskaffningsvärde 12 993 9 369 9 532 9 369

Nyanskaffning –  3 624 –  163 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 393 142 336 046 98 487 98 487

Ingående avskrivningar 47 609 39 363 19 338 18 070

Ack avskrivningar nyanskaffade bolag 0 4 471 –  – 

Återföring avskrivn. försälj./utrangering  2 349 – –  – 

Årets avskrivningar byggnader 3 645 3 514 1 114 1 021

Årets avskrivningar övrigt 435 261 261 247

Utgående ackumulerade avskrivningar 49 340 47 609 20 714 19 338

Utgående planenligt restvärde 343 803 288 437 77 773 79 149

Fastigheter i moderföreningen
En värdering har gjorts av de egna fastigheterna i 
moderbolaget av en extern värderingsman i februari 
2018. Värdeindikationen visar ett bedömt marknads
värde om 158 mkr.    
    
Slätten 3, Botkyrka Kommun
Polstjärnan 1, Botkyrka Kommun
Kronan 3, Nynäshamn Kommun
Fyren 30, Nynäshamn Kommun

MODERFÖRENINGEN

2017 2016

Taxeringsvärde byggnader 61 913 61 913

Taxeringsvärde mark 16 069 16 069

Fastigheter i koncernen 
Marknadsvärdet på fastighetern i koncernen har i februari 2018 värderats av extern 
värderingsman. Värdeindikationen visar ett bedömt marknadsvärde för samtliga 
fastigheter i dotterbolagen om 389,5 mkr.

Fastigheter i dotterbolag

Huddinge kommun:
Forellen 6
Ladan 2
Traktorn 1

DOTTERFÖRETAG

2017 2016

Taxeringsvärde byggnader 128 642 128 642

Taxeringsvärde mark 53 740 53 740

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

20171231 20161231 20171231 20161231

Ingående anskaffningsvärde 16 793 15 332 16 793 15 332

Nyanskaffningar 2 337 2 466 2 337 2 466

Årets försäljningar/utrangeringar 880 1 005 880 1 005

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 250 16 793 18 250 16 793

Ingående avskrivningar 11 262 10 795 11 262 10 795

Återföring avskrivning försäljning/utrangering 518 789 518 789

Årets avskrivningar 1 740 1 256 1 740 1 256

Utgående ackumulerade avskrivningar 12 484 11 262 12 483 11 262

Utgående planenligt restvärde 5 766 5 531 5 766 5 531

NOT 14  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

MODERFÖRENINGEN

20171231 20161231

Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärde 42 319 350

Årets anskaffning  – 41 969

Utgående anskaffningsvärde 42 319 42 319

Andelar i intresseföretag

Fordringar koncernföretag

ERAX Service AB, 5564347978 130 593 130 593

Visbyvägen AB, 5590312632 27 709 27 709

158 302 158 302

Andra långfristiga  
värdepappersinnehav

HSB Riksförbund 57 240 4 991

Bostadsrätter i Brf Paradisbacken 6 085 6 085

HSB Projektpartner AB 0 15 104

HSB Bostad AB 50 762 50 762

Olika mindre andelsinnehav 43 43

114 130 76 985

Långfristiga placeringar 15 000 115 334

Andra långfristiga fordringar 1 563 1 610

Summa 331 313 394 550

Företag Org. Nummer
Antal  

andelar
Kapital 
andel %

Bokfört  
värde

Eget  
kapital Resultat

Erax Service AB 5564347978 20 100 200 677 5

Fagerlidsvägen Holding AB 5567648299 1 000 100 100 8 596 5 

Östliden i Tullinge Holding AB 5568488364 500 100 50 5 618 5

Visbyvägen AB 5590312632 50 000 100 41 969 60 5

Fastighets AB Forelltorget 2 5566423793 1 000 100  – 2 301 200 

Fastighets AB Sågstuvägen 4 5566424197 1 000 100  – 7 817 4 381 

Fastighets AB Båset 5564936416 1 000 100  – 736 1

Skörden AB 5563330983 1 000 100  – 91 202 

Länstrio AB 5563848984 1 500 100  – 520  1 

Blåanden AB 5562986595 1 000 100  – 463 1 

42 319
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NOT 15  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

20171231 20161231 20171231 20161231

Hyresutgifter 490 618 490 618

Försäkringspremier 325 312 225 219

KabelTV 89 101 51 0

Inkomsträntor – 50 – 50

Övrigt 1 234 1 858 895 1 782

Summa 2 138 2 939 1 661 2 669

NOT 16  EGET KAPITAL

BUNDET KAPITAL FRITT KAPITAL

Koncernen Andelskapital
Bundna 

reserver
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 11 665 8 439 150 754 10 017 180 875

Justeringar lantent skatt nya bolag 2017  582 11 048 10 017 1 613

Vinstdisposition 301 301

Andelskapital, ökning/minskning under året  4 4

Årets resultat 57 741 57 741

Belopp vid årets utgång 11 669 8 720 161 802 57 741 239 931

BUNDET KAPITAL FRITT KAPITAL

Moderföreningen Andelskapital
Reserv 

fond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt

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

Vinstdisposition 582 11 060 11 642 –

Andelskapital, ökning/minskning under året  4 4

Årets resultat 55 364 55 364

Belopp vid årets utgång 11 669 7 894 147 281 55 364 222 208

NOT 17  OBESKATTADE RESERVER

MODERFÖRENINGEN

  20171231 20161231

Periodiseringsfond     

Ingående balans   1 375 1 375

Återfört 2017   367 –

Summa   1 008 1 375

NOT 18  AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

20171231 20161231 20171231 20161231

Garantiåtaganden 60 60 60 60

Latent skatteskuld 29 134 15 557 2 354 1 965

Ack avskrivningar koncernen 8 626 6 598 –  – 

Obeskattade reserver 182 248 –  – 

Summa 20 750 9 267 2 414 2 025
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NOT 19  SKULDER TILL KREDITINSTITUT

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

20171231 20161231 20171231 20161231

Swedbank 77 013 77 847 77 013 77 847

Stadshypotek 11 493 11 618 11 493 11 618

88 506 89 465 88 506 89 465

Varav kortfristig del 78 506 959 78 506 959

Summa 10 000 88 506 10 000 88 506

Om fem år beräknas skulder till kreditinstitut uppgå till 84 010 tkr.

Ställda säkerheter

Uttagna pantbrev varav:
Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut 150 774 163 419 150 774 163 419

Eget förvar 104 206 91 561 104 206 91 561

       

NOT 20  AVRÄKNING FÖRVALTADE FÖRETAG

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

20171231 20161231 20171231 20161231

Avräkningsskulder förvaltade företag 364 408 328 634 364 408 328 634

Inlåning förvaltade företag 71 675 76 275 71 675 76 275

Summa 436 083 404 909 436 083 404 909

NOT 21  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETUTBETALDA INTÄKTER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

20171231 20161231 20171231 20161231

Semesterlöner 4 955 5 001 4 955 5 001

Sociala avgifter 2 632 2 671 2 632 2 671

Räntekostnader 109 197 109 197

Beräknat arbete för revision 170 137 170 115

ITkostnader 491 635 491 635

Förskottsfakturerade avtalsintäkter 14 298 12 466 14 298 12 466

Övrigt 23 556 19 823 8 489 3 761

Summa 46 211 40 930 31 144 24 846

NOT 22  EVENTUALFÖRPLIKTELSER

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Ansvarsförbindelser 20171231 20161231 20171231 20161231

2 % av pensionsskuld hos Folksam (fd KP) 971 887 971 887

Säkerhet för inbetalade insatser med garanti hos Länstyrelsen 8 840 3 900 8 840 3 900

Fastigo, (Fastighets. arbetsgivarorg.) 827 845 824 845

Summa 10 638 5 632 10 635 5 632
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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.

STYRELSENS UNDERSKRIFTER

Liselotte Herrlander
Auktoriserad revisor

Av föreningen vald revisor

Erik Davidsson
BoRevision i Sverige AB

Stockholm den 27 mars 2018

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 27 mars 2018.

Jonte Söderström  
Ordförande

Staffan Paulusson Per Kregert Kristin Ritter

Semina Mujkanovic Inger Andersson Martina Styffe

Benny Hejdenberg 
Unionen

Leif Aura 
Fastighetsanställda

Ulf Tapper
Verkställande direktör
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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 2017. 
Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 24–40 i 
den tryckta versionen av detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 
den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningen 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 förhållande 
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 verksamhe-
ten på sidorna 1–23 i den tryckta versionen av detta 
dokument (men innefattar inte årsredovisningen och 
koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avse-
ende denna) och föreningsstyrningsrapporten som 
presenteras separat.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och  
koncernredovisningen 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 koncern-
redovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen 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 felaktighe-
ter, 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  
revisionsbevis 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 fel-
aktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar oss en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision 
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
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 redovisningen 
och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden  
som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slut-

satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn 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 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR, ANDRA 
FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR

UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för HSB 
Södertörn ek för år 2017 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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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 föreningens 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställ-
ning 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 revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet 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 27 mars 2018
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