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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för HSB Sydost ek. för. org.nr. 729500 1767, lämnar 
härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2020.

VISION OCH VÄRDERINGAR
Vår vision, våra värderingar och våra övergripande mål 
fastställs av HSB Sydosts ek. för. styrelse i en affärsplan. 
I vår affärsplan uttrycks mål om att vara den aktör som 
har det bästa anseendet hos alla våra intressenter när 
det gäller boendet.

HSBs gemensamma värdegrund med kärnvärdena 
Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och 
Samverkan – ETHOS, utgör basen i verksamheten.

HSB SYDOSTS AFFÄRSIDÉ
Genom våra tjänster och aktiva rådgivning tillgodoser 
vi medlemmarnas och hyresgästernas behov av trygghet, 
ekonomisk nytta och hållbart boende.

HSB SYDOSTS MILJÖPOLICY
Att ta ansvar för miljön och fokusera på miljöfrågor är 
naturligt för oss i HSB. Grunden för vårt miljöarbete 
är samhällsansvar, kretsloppstänkande och hållbarhet 
i tre dimensioner – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. 
HSB Sydost ska därför arbeta för en bättre miljö och visa 
vägen genom att kontinuerligt arbeta med förbättringar 
för minskad klimat - och miljöbelastning. Vi ska aktivt 
bidra till ett hållbart samhälle.

VERKSAMHET
HSB Sydost bedriver verksamhet inom Kronoberg, 
Kalmar och Blekinge län. Verksamheten bedrivs inom 
tre affärsområden: nyproduktion, medlem och marknad 
samt fastighet och förvaltning. Fastighet och förvaltning 
omfattar administrativ förvaltning, förvaltare, fastighets-
service, konsulter och hyresfastigheter.

Koncernen omfattar, förutom modern HSB Sydost ek. 
för, helägda dotter  och dotterdotterbolagen HSB 
Fastigheter Sydost AB, HSB Fastigheter i Karlskrona, 
HSB Sydost AB, HSB Sydost Holding 1 AB, HSB Sydost 
Holding 2 AB, HSB Sydost Fastighetsförvaltning AB, 
HSB Sydost Gesällen AB, Fastighetsbolaget i Sydost AB, 
Garagebolaget i Sydost AB, HSB Sydost Solrosen AB 
samt Trädgårdsmästaren 22 i Växjö AB. Koncernen om-
fattar även intressebolagen HSB Göta/Sydost HR-Center 
AB, HSB Produktion HB samt Växta Utvecklings AB. 
HSB Sydost ek. för. har även vindkraftsandelar i HSB 
Vind Umeå ek. för. till ett värde av 1,3 mkr. 

VÅRA ÄGARE
HSB Sydost ek. för. ägare är dess medlemmar –  
enskilda personer och bostadsrättsföreningar. Den 31 
december 2020 var 18 540 enskilda personer och 223 
bostadsrättsföreningar medlemmar. Våra enskilda 
medlemmar kan delas in i fyra olika kategorier; 
medlemmar som bor i bostadsrätt, medlemmar som 
bor i hyresrätt, medlemmar som bosparar och övriga 
medlemmar. Verksamheten bedrivs i moderföreningen 
HSB Sydost ek. för och dotterbolagen.

STRATEGIER OCH POLICYDOKUMENT:
Vi följer HSBs gemensamma styrdokument:

• HSB Kompassen
• HSB Kod för föreningsstyrning
• Hantering av HSBs gemensamma varumärke
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ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH VD
Styrelsen har ett fast arvode som gäller från förenings-
stämma till föreningsstämma, för år 2021 uppgick 
detta till 3,0 inkomstbasbelopp till styrelseordförande, 
1,4 inkomstbasbelopp till vice ordförande och 0,75 in-
komstbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Därutöver 
gäller ett rörligt mötesarvode och även ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst och ersättning för resor, vilket 
betalas ut löpande efter varje genomfört styrelsemöte.

För vd, Mårten Lindberg, som tillträdde den 1 april 
2019 har följande villkor träffats. Vd uppbär en fast 
månadslön om 123 tkr per månad samt pensionsav-
sättning enligt KTP-plan. Inga andra ekonomiska 
ersättningar än lön ska utgå. Utöver detta har vd rätt 
till förmånsbil upp till 10 prisbasbelopp. Vd omfattas 
inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning 
från företaget tillämpas sex månaders uppsägningstid.

Därutöver utgår ersättning motsvarande sex månads-
löner i avgångsvederlag. Detta avgångsvederlag är inte 
pensionsgrundande inkomst. Vd:s avtal genomgår en 
översyn i samtal mellan styrelseordförande och vd i 
samband med den årliga utvärderingen av vd:s prestation.

VAROR OCH TJÄNSTER
Huvuddelen av företagets tjänster levereras på uppdrag 
av bostadsrättsföreningar och andra kunder, men även 
andra förvaltningsuppdrag förekommer. I tjänsteutbudet 
finns såväl administrativa och tekniska förvaltnings-  och 
konsulttjänster, samt ombyggnadsarbeten.

HSB Sydost koncern förvaltar administrativt samman-
lagt 12 304 bostadsrättslägenheter i 267 bostadsrätts-
föreningar, varav 47 inte har någon ägarkoppling till 
HSB Sydost. HSB Sydost koncernen förvaltar dessutom 
688 lägenheter och 31 lokaler i egna fastigheter.

HSB Sydost koncernen bedriver nyproduktion av 
bostäder, större ombyggnadsarbeten samt uthyrning av 
egna lägenheter och lokaler. HSBs medlemmar ges 
kontinuerlig information och rådgivning i boende  och 
medlemsfrågor. HSB Sydost samarbetar med HSB 
Projekt Partner AB genom ett gemensamt ägt handels-
bolag. Nyproduktion kommer huvudsakligen ske i 
handelsbolagets regi.

MEDARBETARE
HSB Sydost eftersträvar att samtliga medarbetare ska 
uppleva delaktighet och engagemang i sitt arbete. 
Målsättningen är att varje år genomföra en med- 
arbetarundersökning i form av Nöjd-medarbetarindex 
(NMI), dels för att utvärdera nuläge, dels för att utveckla 
verksamheten. Medarbetarundersökningen för 2020 
genomfördes under december månad och det samman-
lagda resultatet visade på en generell försämring 
gentemot undersökningen 2019. Sammanlagt sjönk 
företagets gemensamma NMI från 70 procent (2019) 

till 63 procent (2020). Antalet medverkande ökade 
däremot från 82 procent (2019) till 89 procent (2020). 

Inom HSB Sydost uppmuntras personal till intern 
rörlighet och vi försöker alltid bereda möjligheter till 
utveckling inom företaget. Huvudregeln är att alla 
lediga tjänster utlyses externt, samtidigt som interna 
intressenter uppmanas att söka. Grundinställningen 
är att den bäst lämpade kandidaten ska erbjudas 
anställningen och för att nå dit lägger HSB Sydost stor 
vikt vid objektiva och strukturerade rekryteringsprocesser. 
Målsättningen är att ha nöjda och engagerade med-
arbetare som tar ansvar för att utveckla verksamheten.

Antalet medarbetare (årsmedeltal) i koncernens alla 
bolag är 133 stycken (136 stycken under 2019) och 
sjukfrånvaron uppgick till en nivå om 4,3 procent (4,4 
procent under 2019). HSB Sydost är medlem i arbets-
givarorganisationen Fastigo och har därmed kollek-
tivavtal med Fastighetsanställdas förbund (F-avtalet) 
och Unionen, Ledarna samt Akademikerförbunden 
(I-avtalet).

HSB Sydost fortsätter satsningen på friskvård, vilket 
exempelvis innebär att alla anställda har rätt till frisk-
vårdsbidrag. Utöver friskvårdsbidraget genomförs även 
insatser i syfte att få personalen och röra sig mer och 
må bättre. Under 2020 erbjöds exempelvis all personal 
massage på arbetstid och sammanlagt genomfördes 
340 massagepass. Utöver detta har alla anställda 
dessutom tillgång till företagshälsovård. Det är viktigt 
att verksamheten har en god arbetsmiljö och därför 
finns en arbetsmiljögrupp som ska samordna och 
hanterar arbetsmiljöfrågor i hela regionen.

I händelse av allvarlig sjukdom eller olycka styr en 
handlingsplan för krishantering hur HSB Sydost 
stödjer anställda och deras familjer.

HSB SERVICE
Teknisk förvaltning
2020 har varit ett ytterligare ett år som har präglats av 
nya kunder och fortsatt förtroende från HSB Sydosts 
medlemmar. Medlemmarna ser möjligheterna och 
fördelarna med att anlita sina egna företag till att för-
valta deras fastigheter. Det märks även av ett ökat intresse 
hos externa bostadsrättföreningar och fastighetsbolag. 

HSB Sydost fortsätter vidareutveckla tjänster i takt 
med den digitala förändringsresan. En tjänst som 
har vuxit fram tack vare detta är den digitala köhantering 
som allt fler medlemmar och kunder väljer att teckna. 
HSB Sydost har fler tjänster att vänta i framtiden då 
även teknisk förvaltning har en digital utvecklings-
resa framför sig. 

Under året så är HSB Sydosts fortsatta utveckling igång 
med att digitalisera samtliga av verksamhetens förvalt-
ningsavtal, därav många omförhandlingar med med-
lemmar och kunder. Tanken är att framåt i tiden 
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kunna leverera digitala kalendarium för kunden. 
Förvaltarrollen har format sig än mer under året 

och kompletta aff-koder är satta – på så sätt så ser 
HSB Sydosts avtal någorlunda likadana ut inom förvaltar-
området. Förvaltartjänsten är fortsatt i en implementerings-
fas, cirka 20 procent av medlemskunderna inom HSB 
Sydost köper förvaltartjänst och det går att se en fortsatt 
ökad efterfrågan framöver. 

HSB Sydosts tekniska förvaltning fortsätter öka volymer 
i antalet avtal och kunder. Under året så har HSB Sydost 
etablerat fastighetsservice i Oskarshamn och detta gör 
att verksamheten kan tillhandahålla tjänster till ännu 
fler medlemmar. Det har även tecknats ett par nya avtal 
i Västervik som på sikt kan hjälpa till att etablera 
verksamheten ytterligare i det området. 

Administrativ förvaltning 
Året har präglats av pandemin vilket har lett till färre 
fysiska möten med kunder och medlemmar, men både 
HSB Sydost och kunderna har ställt om och lärt sig att 
använda digitala verktyg för att ersätta det fysiska mötet, 
till och med på årsstämmor.

Under året har verksamheten fått in flera nya bostads-
rättsföreningar och glädjande också ett kommunalt 
bostadsbolag som fått upp ögonen för den ekonomiska 
förvaltning HSB Sydost erbjuder – där de digitala 
lösningarna som erbjuds ses som en stor fördel.

Arbetet med HSB 4.0 fortsätter och HSB Sydosts 
affärssystem vidareutvecklas med nya tjänster och 
digitala lösningar utefter kundernas behov. Under 
hösten 2020 implementerades bland annat ett nytt 
fakturasystem där det används en AI-motor för tolkning 
av fakturornas innehåll.  

Kundtjänst
Till följd av pandemin, restriktioner, och stängda lokal-
kontor inom HSB Sydost, har det varit en ökad mängd 
medlems- och kundfrågor som inkommit till HSB 
Sydosts kundtjänst.

NYPRODUKTION
Nyproduktionen i HSB Sydost har under flera år gått på 
högvarv. Under 2020 har takten avmattats något, men 
fortfarande har produktionen fortlöpt enligt planerna. 
Under året har 173 lägenheter och ett lokalkontor för 
HSB varit i produktion i Karlskrona och Växjö. Av dessa 
färdigställdes 106 lägenheter och kontoret under året.

I Växjö har det under året varit inflyttning i brf Ar-
kaden. Det är systerprojektet till brf Pelarsalen som 
hade inflyttning 2018. Projektet har löpt på väl och 
stod färdigt redan före sommaren. Vid inflyttningen 
i september fanns det 12 osålda lägenheter varav 4 
såldes senare under året. Det mest glädjande med 
projektet är att köparna är otroligt nöjda. Vid mätning 
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av Nöjd Kund Index (NKI) fick brf Arkaden 84, vilket 
är 6 poäng högre än rikssnittet för 2020.

I Växjö pågår arbete i tidiga skeden på olika platser 
i staden. Längst komna är fastigheterna Trädgårds- 
mästaren vid Fagrabäcksvägen där detaljplanen 
förväntas antas av kommunen under 2021, samt Kv. 
Portvakten i Teleborg där en ansökan om bygglov för 
nytt hyreshus är inlämnad. För denna fastighet kommer 
även en ny detaljplan att påbörjas under 2021 för att 
möjliggöra en boendegemenskap på samma fastighet.

I Karlskrona har första etappen av Kv. Garvaren haft 
inflyttning under året. Den etappen omfattade hyres-
lägenheter och ett HSB-kontor. Under 2021 kommer brf 
Garvaren med sina 67 lägenheter också ha inflyttning och 
samtidigt kommer alla gemensamma ytor att färdigställas.

I Karlskrona pågår även detaljplanen för Kv. Posse 
som planeras omfatta knappt 200 lägenheter fördelat 
jämnt på hyresrätter och bostadsrätter. Detaljplanen 
förväntas vinna laga kraft innan sommaren och hand-
lingar för bygglov kommer att tas fram under våren.

I flera andra städer pågår diskussioner med kommun 
och fastighetsägare för att möjliggöra produktion av 
nya bostäder. I Karlshamn och Kalmar pågår aktiva 
diskussioner och även i Västervik finns planer på att 
förvärva mark under 2021.

HSB Sydosts nyproduktion ska planeras och byggas med 
hänsyn till klimat- och miljöpåverkan. Affärsområdet 
nyproduktion inom HSB Sydost arbetar för att ny-
byggda bostäder ska miljöcertifieras och nå nivå silver 
enligt systemet Miljöbyggnad. Det innebär så låg 
miljöbelastning som möjligt, god innemiljö med 

naturliga material och att husen projekteras med 
högt ställda energikrav. En miljöklassning enligt 
Miljöbyggnad är ett bevis på att särskilda kvaliteter har 
uppnåtts. Under året verifierades brf Eldaren och brf 
Stinsen för Miljöbyggnad Silver.

Under året har det strategiska arbetet med att nå höga 
siffror för kundnöjdheten fortsatt där överlämningen 
mellan projekt- och förvaltningsskedet har visat sig 
vara en nyckelfaktor. Resultatet i brf Arkaden är en 
stolthet för alla som arbetar med nyproduktion eller 
förvaltning av föreningen.

HYRESFASTIGHETER
Verksamhetsåret 2020 gällande hyresfastigheter inom 
HSB Sydost har som allt annat präglats starkt av 
pandemin. Detta har märkts framförallt med be-
gränsningar i utförandet av arbetsuppgifter i uthyrda 
lägenheter. Även vid omflyttningar har pandemin 
orsakat att visning av uppsagda lägenheter inte har varit 
möjligt under pågående uppsägningstid. Information 
vid uthyrning har istället skett med hjälp av ritningar 
och bilder för att inte råka ut för tomhyror. Samtidigt 
som detta har bromsat upp arbetsflödet vid omflytt-
ningar har det märkts en tydlig uppgång i vakansgrad 
och ökad omflyttningshastighet. Vid utgången av 2020 
har HSB Sydost en vakansgrad på cirka 1,5 procent och 
en omflyttningshastighet om cirka 25 procent. 
Verksamheten har inte haft så höga tal på flertalet 
år. Vakansgraden är till stor del koncentrerad till Kalmar. 
En bidragande orsak är att Kalmar har haft en stor 
bostadsproduktion igång vilket nu visat sig innebära 
höjd vakansgrad hos många fastighetsägare i Kalmar. 
Under 2020 färdigställdes 1 204 bostäder i Kalmar och 
vid året utgång finns cirka 300 lägenheter hyreslediga. 

Första kvartalet 2020 fick HSB Sydost resultatet av hy-
resgästenkäten som utförs vartannat år. Resultatet höjdes 
inom nöjdkundindex med 4 procentenheter, från 77 
procent till 81 procent vilket verksamheten är mycket 
nöjd med. Frågorna som ställdes gällde både lägen-
heterna och förvaltning. Sammanfattningsvis är HSB 
Sydosts hyresgäster mest nöjd med bra kvalité på både 
lägenheterna och utförandet av förvaltningstjänsterna. 
Det de saknade mest var nära kommunikation med HSB 
Sydost som hyresvärd. Detta försöker förbättras via 
tillsatta husvärdar som ansvarar för reparationer och 
hyresgästkontakter lokalt i bostadsområdena. Samtidigt 
försöker HSB Sydost utveckla digitala arbetssätt att kunna 
kommunicera med hyresgästerna snabbt och enkelt.  

Under hösten färdigställdes 47 hyreslägenheter i 
Garvaren 22 på Pantarholmen i Karlskrona. Fastigheten 
omfattar också HSB Sydosts nya lokalkontor och 67 
bostadsrätter. Hyresrätterna och kontoret blev in-
flyttningsklart den 1 oktober. Uthyrningen startade 
under våren och alla lägenheterna hyrdes ut relativt 
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snabbt. Ungefär hälften hyrdes av bosparande 
medlemmar, vilket är extra roligt. Inflyttningen gick 
mycket bra och fastigheten fungerar bra trots att resten 
av byggnationen pågår i kvarteret. En mindre hyres-
gästenkät kommer genomföras inom kort för att 
stämma av hyresgästernas upplevelse så här långt.

Inom hyresfastigheter jobbar HSB Sydost mycket 
aktivt med planerat underhåll för att bibehålla 
fastigheter i bra skick med attraktiva boendemiljöer. 
Några exempel är byte av enstegstätad fasad till ny med 
bättre isolerings egenskaper och förhoppningsvis lite 
längre mellan underhållsåtgärderna. Ett annat exempel 
är installation av laddstolpar till växande behov av 
laddmöjligheter till hyresgäster och deras besökare. 
Även flertal underhållsåtgärder i syfte att minska energi-
åtgång och därmed HSB Sydosts klimatpåverkan.  

MEDLEMMAR
Medlemsföreningar
Under 2020 välkomnade HSB Sydost tre nya medlems-
föreningar. HSB brf Ekbacken (40 lägenheter), HSB brf 
Hansagården (55 lägenheter) och HSB brf Djäknen (27 
lägenheter). Samtliga föreningar har vänt sig till HSB 
Sydost för att få hjälp och stöd med bland annat styrelse-
arbete och föreningsarbete utöver våra förvaltnings-
tjänster. Dessutom hade HSB brf Arkaden i Växjö (59 
lägenheter) inflyttning under september månad 2020. 

Det totala antalet medlemsföreningar uppgick till 223 
den 31 december 2020.
Över en femtedel av samtliga förtroendevalda deltog 
i HSB Sydosts utbildningsverksamhet. Till stor del 

genomfördes merparten av samtliga utbildningar eller 
seminarier med hjälp av digital teknik. Snittbetyget efter 
deltagande uppgick till 4,9 (6 är max). 

En stor del av de frågor som hanterades av  
medlemsavdelningen under 2020 var kopplade till 
stämmohanteringen under coronapandemin. Tidigt 
prioriterades rådgivning och stöd till medlems- 
föreningar för en trygg hantering av den ordinarie 
föreningsstämman inom bostadsrättsföreningen – ett 
arbete som skett i nära samverkan med HSB Riksförbund 
och övriga 25 regionföreningar.

Enskilda medlemmar och bosparare
• Den 31 dec 2020 hade HSB Sydost 18 540 medlemmar. 

En ökning med 2 procent sedan 31 dec 2019.
• Den 31 dec 2020 hade HSB Sydost 1 904 bosparare. 

Det är en minskning med 4,6 procent jämfört med 
31 dec 2019.

• Den 31 dec 2020 utgjorde bospararna 9,7 procent 
av det totala medlemsantalet. Det är en minskning 
med 1,3 procent jämfört med 31 december 2019.

Under 2020 bytte HSB samarbetsbank för HSB Bospar, 
från Swedbank till Danske Bank. Efter en gedigen och 
uthållig informationskampanj har en stor del av alla 
bosparare inom HSB Sydost nu flyttat sitt bosparande. 
Minskningen av antalet bosparare gentemot 31 december 
2019, samt den procentuella minskningen av andelen 
bosparare inom medlemsgruppen, förklaras dock av att 
inte samtliga valt att fortsätta bospara efter bankbytet.
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AVRÄKNINGSLIKVIDITET/FINANS
HSB Sydost har en finanspolicy som omfattar koncernens 
regler och riktlinjer för likviditetsförvaltning, kredit-
givning och skuldförvaltning. Enligt HSB koden för 
föreningsstyrning får HSB Sydost likviditet inte understiga 
100 procent av föreningarnas avräkningslikviditet. 

Avräkningslikviditeten uppgick vid årsskiftet till 111 
procent och beräknas som summan av likvida medel, 
placeringar samt kreditlöften att ställa mot avräknings-
likviditet från bostadsrättsföreningarna. 

HSB Sydost verkar sedan maj 2018 som ombud till HSB 
Finansstöd som har tillstånd hos Finansinspektionen för 
betaltjänster. HSB Sydost är registrerat som inlåningsfö-
retag hos Finansinspektionen.

VÄRDERING AV FASTIGHETERNA
En extern värdering av koncernens fastigheter genom-
fördes i september 2019, dessförinnan gjordes den 
senaste värderingen under hösten 2017. Värderingarna 
med hänsyn taget till beräknad skatt (21,4 procent) visar 
ett övervärde på cirka 242 mkr i förhållande till bokfört 
värde per 2020-12-31. Övervärdet höjer koncernens 
justerade soliditet enligt HSBs kod för föreningsstyrning 
med cirka 15 (17) procentenheter.

RESULTATUTVECKLING OCH FINANSIELL STÄLLNING
HSB Sydost ek. för. redovisar ett positivt resultat efter 
finansiella poster om 5,7 mkr (6,5 mkr). Koncernens 
resultat efter finansiella poster uppgår till 22,3 mkr 

(20,5 mkr). Moderföreningens soliditet är 21,3 procent 
(18,2 procent) och koncernens soliditet uppgår till 24,9 
procent (24,0 procent).

HSB Sydost Holding 2 AB med dotterbolaget HSB 
Fastigheter Sydost AB redovisar ett resultat efter 
finansiella poster på 1,9 mkr (1,0 mkr).

HSB Sydost AB med dotterbolagen Trädgårdsmäs-
taren 22 i Växjö AB, HSB Fastigheter i Karlskrona AB, 
HSB Sydost Gesällen AB, Fastighetsbolaget i Sydost AB, 
Garagebolaget i Sydost AB och HSB Sydost Solrosen AB 
redovisar ett samlat koncernresultat efter finansiella 
poster på 15,8 mkr (15,6 mkr).   

HSB Sydost Holding 1 AB med dotterbolaget HSB Fast-
ighetsförvaltning redovisar ett resultat efter finansiella 
poster på -0,6 mkr (-2,2 mkr). 

HSB Göta/Sydost HR-Center AB, där HSB Sydost ek. 
för. äger 50 procent, gör ett resultat på 0,8 mkr för 
bolagets åttonde verksamhetsår.

Växta Utvecklings AB, där HSB Sydost ek. för. äger 50 
procent, gör ett resultat på 0,3 mkr. 

HSB Produktion HB, där HSB Sydost ek. för. äger 50 
procent, gör ett resultat på 5,9 mkr.

COVID-19
HSB Sydost har under räkenskapsåret följt händelse-
utvecklingen av coronaviruset, Covid-19, noga och 
vidtagit relevanta åtgärder för att minimera eller 
eliminera påverkan på verksamheten.


