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VÄLKOMMEN TILL HSB UMEÅ
Vi är en medlemsägd organisation som arbetar med bosparande, byggande och 
förvaltning. Vi vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas. Vi 
värnar både om människors hälsa, om miljön och vill vara en föregångare när 
det gäller att utveckla boendet och skapa bra bostäder. Det kallar vi ofta för ”Det 
goda boendet”.
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NYA BOSTÄDER
Bostadsrätten är ett attraktivt boende. Mäklarstatistiken visar att pri-

sökningarna i Umeå ligger i nivå med övriga riket, om inte högre. HSB 

Umeå har en ambition att bygga minst en (1) bostadsrättsförening per 

år med i snitt 60 lägenheter. Idag finns goda möjligheter att uppfylla 

detta mål, men vad vi ändå måste komma ihåg är att vi alltid bygger 

efter kundbehov. Är efterfrågan stor så ska vi givetvis öka byggtakten.

    Under året har HSB Umeå färdigställt HSB brf Utsikten 1 - en 

bostadsrättsförening som består av två huskroppar med totalt 89 bo-

stadsrätter. Föreningen har byggts i två etapper där inflyttning i det 

som just nu är Umeås högsta bostadshus (15 våningar) ägde rum den 

1 september 2013. Nästa huskropp (10 våningar) stod inflyttningsklar 

den 28 februari 2014. Under 2014 påbörjas byggnationerna av nästa 

stora HSB-projekt i området, brf Utsikten 2, som kommer att bestå 

av två stycken fyra våningar höga hus med totalt 60 lägenheter. Idag 

ser vi en tydlig efterfrågan på mindre bostäder och därför har detta 

projekt anpassats så att det innehåller det som marknaden efterfrå-

gar – små yteffektiva bostäder. Föreningen kommer att byggas i två 

etapper där byggstarten för respektive etapp styrs av kundernas efter-

frågan. Inflyttning i den första etappen är planerad till hösten 2015.  

   En viktig och strategisk investering för HSB Umeå, är det 

köp av mark som vi har genomfört tillsammans med HSB Pro-

duktion AB och PEAB Sverige. Stadslidenområdet, söder om Ma-

riehemsvägen, ligger fint i en sydvästsluttning nära Universitet 

och Sjukhus. Detaljplanen är inlämnad till kommunen för beslut 

och innebär att över 500 nya bostäder kommer att kunna byg-

gas under en lång period. Byggstart kan ske tidigast 2015-2016. 

Utvecklingen av HSB Umeås fastighet Njord 20 är ytterligare ett pro-

jekt där vi vill ersätta nuvarande Saga teatern med en ny hög byggnad 

som kan inrymma såväl lokaler för kultur, kontor som bostäder i en 12-

14 våningar hög byggnad. Byggnadsnämnden har gett klartecken till 

fortsatt utredning kring ändrad detaljplan vilket innebär att vi kommer 

att arbeta vidare med projektet under de kommande åren.  

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat visar på en fortsatt ökad lönsamhet för HSB Umeå om 

än inte på den nivå som vore önskvärt. Ett av de områden som visar på 

en fortsatt ökad efterfrågan bland våra kunder är vår verksamhet inom 

entreprenad och energiområdet. Genom att bostadsrättsföreningen 

tecknar ett avtal med HSB Umeå så samordnar vi ett flertal upphand-

lingar för medverkande bostadsrättsföreningar. Resultatet innebär en 

besparing för kunden både i tid och i pengar. 

 
OMVÄRLDSANALYS
HSB har genomfört en omvärldsanalys, både på riksplanet men även 

lokalt, som visar på en tydlig trend mot ökad efterfrågan och krav på 

mer ”förädlade” tjänster. 

     Vi ser en fortsatt hård konkurrens mot våra förvaltnings-

tjänster från Samhall men också från andra aktörer, framför allt 

när det gäller den tekniska förvaltningen. HSB kan inte konkurrera 

med priset med organisationer som Samhall som får bidrag för sin 

verksamhet från staten. Istället vill vi konkurrera med kvalitet och 

en tät kontakt med kunden från våra medarbetare. Vår målsätt-

ning är att vi ska agera proaktivt och erbjuda rätt tjänster utifrån 

vår kännedom om varje enskild kund. HSB Umeås införande av 

kundteam känns därför helt rätt. Kundteamstanken innebär att 

vi med vår samlade kompetens jobbar på ett strukturerat sätt för 

att fånga upp kundens behov och sätta kunden i centrum. Med-

arbetarna samverkar för att lösa varje kunds specifika problem 

och ser tillammans framtida möjligheter inom kundteamet.

    Under 2014 kommer vi att genomföra två utbildningar, dels att 

”jobba i projekt” kring temat kreativitet/ tjänsteutveckling och dels 

en projektledarutbildning för delar av personalen. Syftet med utbild-

ningarna är att vi bättre ska tillvarata den utvecklingspotential som 

finns bland våra medarbetare så att vi stärker organisationen och ökar 

utvecklingstakten av våra tjänster så att de möter kundens behov.    

    För att förstärka organisationen ytterligare kommer HSB Umeå 

under året att rekrytera personal till entreprenad och energiområdet. 

Även inom den tekniska förvaltningen har en översyn skett av be-

manning och kompetens. Där planeras bland annat för en förstärk-

ning av organisationen genom att anställa ytterligare en förvaltare. 

Inom den administrativa förvaltningen pågår en fortsatt utveckling 

av digitala tjänster, både lokalt och i samverkan inom HSB Portalen. 

    Slutligen vill jag tacka alla medlemmar, bostadsrättsstyrelser och 

övriga kunder för visat förtroende under året. Jag vill också tacka all 

personal för en fantastisk insats och för att vi tillsammans fortsätter att 

utveckla HSB Umeå till en ledande aktör inom bostadsbyggande och 

fastighetsförvaltning inom Umeå- och Vännäs kommun.

Björn Dahlberg

VD, HSB Umeå

VD HAR ORDET
HSB Umeå har under 2013 fyllt 80 år! 
Det tycker jag är ett bra bevis på att vi haft, och har en uppgift att fylla vad gäller att  
leverera ”Det goda boendet” till våra medlemmar. Nu tar vi sats inför framtiden för att fortsätta i  
ytterligare 80 år.

VD HAR ORDET
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Som medlem i HSB är man också delägare i verksamheten i och med 

den insats man betalat vid inträde. Medlemskapet i HSB innebär 

en rad fördelar som syftar till att befästa bostadsrätten som ett triv-

samt, tryggt och ekonomiskt förnuftigt sätt att bo. Vi bygger med 

omtanke om dem som ska bo och leva i våra bostäder. Anpassat ef-

ter behov, med omsorg om detaljerna. HSB fäster stor vikt vid trygg-

heten i boendet. Tryggheten är det viktigaste i relationen mellan en-

skilda medlemmar och HSB - såväl ekonomiskt och fysiskt. Vi ger 

förutsättningar för samvaro, trivsel och harmoni, nu och i framtiden. 

HSB är uppbyggt som en federation bestående av 31 regionala HSB-för-

eningar runt om i landet med en verksamhet som vilar på en gemensam 

grund. Varje förening har en egen ledning och styrelse. Vår styrka är att 

vi kombinerar lokalt självbestämmande med en demokratisk samverkan.

ETHOS – VÅR GEMENSAMMA VÄRDEGRUND 
Sedan 1923 har HSB byggt, utvecklat och förvaltat boenden för över 

en miljon människor. Vår erfarenhet och kompetens skapar ett gott 

boende för våra medlemmar och kunder – ett boende som är långsiktigt 

hållbart och som baserar sig på våra gemensamma värderingar ETHOS; 

Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan.

GEMENSAMMA STYRDOKUMENT
För att underlätta samverkan och utnyttja den styrka det ger att ver-

ka under samma varumärke har tre gemensamma styrdokument, som 

ska vara vägledande för vår verksamhet regionalt, antagits vid Riks-

förbundets stämma. Styrdokumenten utgör det kitt som håller sam-

man organisationen under det gemensamma varumärket. Det kan ses 

som ett kontrakt där vi inom HSB gett varandra löftet om att arbe-

ta tillsammans och enhetligt för ökad och tydliggjord medlemsnytta 

HSB Kompassen– vägvisaren till det goda boendet

Beskriver HSBs gemensamma vision, uppdrag, synsätt och fokusområ-

den med gemensamma mål. 

HSB Varumärkesriktlinjer
Ett styrdokument som innehåller riktlinjer för hur det gemensamma va-

rumärket hanteras för att tydliggöra vårt erbjudande till medlemmar och 

andra målgrupper.

HSBs kod för föreningsstyrning
Utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna 

och HSBs värderingar. ”Koden styr hyr vi arbetar för att uppfylla med-

lemmars rätt till insyn och inflytande.

HSB – FÖR 
DET GODA 
BOENDET
HSB är Sveriges största bostadsko-
operation som ägs av medlemmar-
na enligt principen en medlem en 
röst. Som kooperativ medlemsor-
ganisation är vårt mål inte främst 
att göra så stora ekonomiska vin-
ster som möjligt – vi ser istället vin-
sten som ett medel att tillsammans 
skapa det goda boendet. Därför går 
överskottet alltid tillbaka till verk-
samheten.

 OM HSB
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HSB UMEÅ

HSB ägs och drivs av medlemmar-
na enligt principen, en medlem - en 
röst  
Bosparare, bostadsrättshavare och bostadsrätts-

föreningar är medlemmar i någon av landets 

regionala HSB föreningar, t.ex. HSB Umeå. 

Medlemmar som bor i en HSB-bostadsrätt äger 

både sin bostadsrättsförening och den regionala 

föreningen. HSB föreningarna är i sin tur med-

lemmar och äger HSB Riksförbund

HSB Umeå är en av landets 31 självständiga, regionala HSB föreningar 

som vid årsskiftet ägdes av 60 HSB bostadsrättsföreningar i regionen 

och 8 603 enskilda medlemmar som bor eller bosparar till ett framtida 

HSB-boende. HSB Umeå bildades 1933 och har under året firat sitt 80-

års jubileum. Vårt verksamhetsområde omfattar Södra Västerbotten 

där vi bedriver verksamhet i Umeå och Vännäs kommuner. Verksam-

heten är organiserad i fem huvudsakliga verksamhetsområden: För-

valtningstjänster (tekniska och administrativa), Energi och entrepre-

nad, Nya bo   städer, Medlemsverksamhet och Egna fastigheter. 

      HSB Umeås vinst återinvesteras i medlemmarna. Det innebär att 

överskottet bland annat används till att utveckla tjänsteutbudet, byg-

ga nya bostäder samt utveckla medarbetarnas kompetens och de egna 

fastigheterna.

  Medlemsantalet ökar stadigt. Ökningen under året uppgick till 

375 personer och därmed har vi med råge uppnått våra mål på en årlig 

ökning om tre procent. Vi har under året även uppfyllt våra mål avse-

ende nya bosparare. Vid årsskiftet hade vi 1034 bosparande medlem-

mar, en ökning med 69 från förra året. Våra nya spännande bostads-

projekt och möjligheten att få förtur till hyresrätter, både i Umeå och 

på många andra orter runt om i landet, är faktorer som med största 

sannolikhet bidrar till ökningen

UMEÅS AFFÄRSIDÉ
HSB Umeå är ett medlemsägt företag som i samverkan skapar ett 

tryggt boende genom sparande, byggande och förvaltning av bostäder 

med god lönsamhet.

HSB UMEÅS VISION
HSB Umeå ska vara den självklara samarbetspartnern för våra med-

lemmar och andra kunder som ser det som angeläget att skapa och 

vårda Det Goda Boendet.

HSB UMEÅ I SIFFROR
8 603 medlemmar

60 bostadsrättsföreningar

4 510 lägenheter i HSBs bostadsrättsföreningar

233 HSB-ägda hyreslägenheter

1 034 medlemmar som bosparar och står i kö
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HSB Umeås stomme består av dess med-
lemmar. Det är också medlemmarna som 
är våra ägare, hela 8603 personer. På HSB 
Umeå arbetar vi hårt för att ta hand om våra 
medlemmar	och	det	finns	en	rad	medlems-
förmåner att ta del av, vare sig man är en-
skild medlem eller en bostadsrättsförening.

Varje medlem är en röst
De boende i en bostadsrättsförening är per automatik även medlemmar 

i HSB Umeå. Man behöver däremot inte bo i någon av våra 60 bostads-

rättsföreningar för att vara medlem hos oss. Även som enskild medlem 

finns det en hel del fördelar att hämta. Många av våra enskilda medlem-

mar bosparar för att öka sina chanser till en lämplig HSB-bostad. Att 

vara medlem och bosparare ger nämligen förtur till både hyresrätter och 

nyproducerade bostadsrätter över hela landet.

  HSB Umeås parlamentariska organisation gör att man som med-

lem kan vara med och påverka verksamheten. En enskild medlem som 

bor i en bostadsrätt kan påverka genom att skriva motioner eller kan-

didera till en post i bostadsrättsföreningens styrelse. Den medlem som 

vill påverka beslut som tas inom HSB Umeå har även rätt att lämna in 

motioner till HSB Umeås föreningsstämma. Besluten på föreningsstäm-

man tas av fullmäktigeledamötena. Varje bostadsrättsförening som är 

medlem i HSB Umeå kan utse minst en fullmäktigeledamot.

Kunnigt stöd
En viktig och uppskattad medlemsfördel är HSB-ledamoten som fung-

erar som ett viktigt stöd till bostadsrättsföreningarnas styrelser. Det är 

en person utsedd av HSB Umeås styrelse, med god kännedom om styrel-

searbetet som kan ge nödvändig support till övriga styrelsemedlemmar 

som ofta är lekmän men har stort ansvar. HSB-ledamoten är också en 

trygghet för de enskilda medlemmarna eftersom de bevakar alla med-

lemmars intressen och att styrelsen agerar enligt gällande stadgar och 

lagar.

Trygghet med rådgivning
Rådgivning är en annan värdefull medlemsförmån som både bostads-

rättsföreningar och enskilda medlemmar kan ta del av. HSB erbjuder 

medlemmarna kostnadsfri juridisk telefonrådgivning i frågor som rör 

boendet och familjerättsjuridik. 

  En bostadsrättsförening som har problem kan vända sig till HSB 

Umeå eller våra jurister i Stockholm för stöd och för juridisk rådgivning. 

MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG

MEDLEM 
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För styrelsen är vi den neutrala parten som kan komma med råd och 

kunskap, till exempel vid knepiga medlemsärenden. 

  I samarbete med Juristbyrån på Swedbank erbjuder HSB sina med-

lemmar en kostnadsfri Livbesiktning (45min), där man i lugn och ro kan 

gå igenom sin familjesituation.

Utbildning ligger oss varmt om hjärtat
Vi arbetar för att tillgodose förtroendevaldas behov av kunskap så att 

de känner sig trygga i sin roll. En uppskattad utbildning är den grund-

läggande förvaltningsutbildningen som startar varje höst. I vårt utbud 

finns även en rad andra funktionsinriktade kurser. Alla kunder har möj-

lighet att anmäla sig till våra utbildningar men medlemsföreningar får 

ett rabatterat pris. 

Inspiration direkt i brevlådan
Vårt populära medlemsmagasin ”Hemma i HSB” är en kostnadsfri med-

lemstidning som kommer ut sex gånger per år. I tre av numren finns 

HSB Umeå representerade med lokala reportage. Tidningen är bland 

annat fylld med inspirerande intervjuer, inredningstips, expertrådgiv-

ning och ombyggnationsråd. Fyra gånger per år får även alla styrelse-

ledamöter i bostadsrättsföreningarna tidningen HSB uppdraget som 

innehåller värdefull information och tips som syftar till ett lyckosamt 

styrelsearbete.

Gräddfilen till bostäder
HSB Umeå äger sju fastigheter med totalt 233 hyresrätter. Som medlem 

och bosparare i HSB får man förtur till HSB Umeås hyresrättslägenheter 

enligt turordningsregler fastställda av styrelsen. Förturen gäller även på 

många andra orter i Sverige. Väljer man istället att köpa en nybyggd bo-

stadsrätt har man förtur till vår nyproduktion över hela landet. Dessut-

om har alltid bosparare minst 0,20 procentenheter lägre ränta på bolån 

hos Swedbank vid köp av nyproducerad HSB Lägenhet. 

Rikstäckande medlemserbjudanden
Våra rikstäckande avtal berör cirka en halv miljon medlemmar. Avtalen 

är väldigt förmånliga och täcker de flesta områden en bostadsrättsför-

ening kan ha nytta av. Många av våra bostadsrättsföreningar har idag 

tecknat förmånliga bredbands- och kabel-TV avtal med Com Hem AB 

eller Bredbandsbolaget. Som enskild medlem har man även under året 

kunnat resa billigare, få rabatt på glasögon eller köpa prisvärda vitvaror 

hos våra ramavtalsleverantörer

Fördelaktiga försäkringar
I samarbete med Dina Försäkringar erbjuder HSB sina medlemmar en 

bra och prisvärd hemförsäkring med allriskskydd. En annan förmånlig 

försäkring är HSB-bo kvar – en försäkring som ger möjlighet att bo kvar 

i händelse av ofrivillig arbetslöshet, arbetsoförmåga eller dödsfall. 

För att läsa mer om HSBs försäkringar och andra förmåner, gå in på 

hsb.se.

Att börja bospara är att kliva rakt in i VIP-kön hos HSB. Som 

bosparare får man inte bara extra förmånliga lån hos Swedbank, 

man får också förtur till alla våra hyresrätter och nyproducerade 

bostadsrätter över hela landet.

  Principen är väldigt enkel. Varje sparad hundralapp ger ett 

bosparpoäng, varje insparad poäng tar dig närmare ditt dröm-

boende.

  Nytt för i år är att man från och med 1:a maj 2014 kan spara 

upp till 5 poäng per månad (mot för tidigare 3 poäng) och totalt 

60 poäng per år. För att få fullt antal poäng på ett år behöver 

man alltså spara 6000 kronor. Man får givetvis spara hur myck-

et eller hur lite man vill och varje sparad slant får man så klart 

nyttja precis som man vill.  Ju mer man sparar, desto mer peng-

ar finns till insatsen vid ett framtida bostadsköp!

  Förutom den höjda månadsgränsen för poäng så kommer 

det att lanseras en rad andra nyheter för HSB Bosparande den 

1 maj 2014. Några av dessa nyheter är möjligheten att öppna ett 

bosparande direkt på webben, att bospara i fonder, kontrollera 

sitt bosparande online och mycket mycket mer. För att läsa mer 

om det nya bosparandet, gå in på HSB.se/bospar 

Börja bospara!
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KUNDEN I FOKUS
Vi har ett brett utbud av tjänster inom ekonomisk, administrativ och tek-

nisk förvaltning som passar både stora som små bostadsrättsföreningar. 

Avtalen skräddarsys utifrån varje kunds specifika behov. Man kan välja 

att bara köpa vissa delar, men det finns också möjlighet att låta oss ta 

hand om hela förvaltningen.

  För att vi ska kunna sätta kundens behov i centrum, vara proakti-

va och erbjuda tjänster som är anpassade till varje kunds specifika be-

hov har vi sedan en tid tillbaka infört ett nytt arbetssätt där vi arbetar 

i kundteam. I kundteamet ingår all den personal som levererar tjänster 

till den aktuella kunden, det kan till exempel vara ekonom, kundcenter-

personal, fastighetsskötare, förvaltare m fl. En av de bärande tankarna 

i kundteamskonceptet är att alla som arbetar med en specifik kund ska 

hålla varandra informerade om vad som händer ute hos kunden. Till-

sammans tillför de olika infallsvinklar på kundens behov som gynnar vår 

tjänsteutveckling och möjlighet att anpassa vår tjänsteleverans till varje 

kunds specifika behov.

NÖJDA KUNDER
HSB Umeå vill skapa långsiktiga och trygga affärsrelationer genom en 

bra och fortlöpande kommunikation med kunden. Regelbunden dialG-

genom kundträffar och kundundersökningar är viktiga verktyg för att ut-

veckla vår verksamhet och skapa kundnöjdhet. Genom årliga driftmöten 

och kundteamsträffar med styrelser och vicevärdar för vi en dialog kring 

våra tjänster i syfte att tidigt fånga upp förändringar i kundens behov och 

förebygga missnöje med våra tjänster. 

  För att fånga upp hur nöjda våra kunder är med de tjänster vi leve-

rerat genomför vi även regelbundna kundenkäter. Vårt mål är att snitt-

betyget för hela enkäten ska ligga på minst 4,0 på en sexgradig skala. 

I den undersökning som genomfördes under året får vi genomgående 

höga snittbetyg. Framför allt är det frågor som rör våra medarbetare, be-

mötande, servicekänsla och kompetens som sticker ut med mycket goda 

resultat. Detta är också de faktorer våra kunder rangordnat som viktigast 

vid val av leverantör. Resultatet bearbetas och används i vår verksam-

hetsplanering som underlag för förbättringsåtgärder. Bland annat har 

det lett till att vi nu har tagit fram en ny webbaserad underhållsplan som 

vi hoppas ska bli en kvalitetsförbättring. Vi arbetar även med att tydlig-

göra avtalets innehåll så att det ska vara lätt, både för personal och kund, 

att utläsa och förstå innehållet i varje avtal.

FÖRVALTNING I FRAMKANT
HSB Umeå hjälper bostadsrättsföreningar, samfälligheter och andra fastighetsägare att skö-
ta förvaltningen på ett professionellt, ekonomiskt och långsiktigt sätt – det är en del av vår 
kärnverksamhet. Genom vår långa erfarenhet av fastighetsförvaltning kan vi leverera en ef-
fektiv förvaltning som skapar trygghet och stabilitet.  

FÖRVALTNING
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WEBBASERADE TJÄNSTER SOM UNDERLÄTTAR
När pärmar och mappar svämmar över är det dags att unna sig lite stöd i 

administrationen. HSBs administrativa tjänster är utvecklade så att kun-

den med full insyn ska få hjälp i det löpande arbetet, och därmed lättare 

få ett övergripande grepp om helheten. Genom vårt paket med elektro-

niska tjänster får styrelsen bland annat tillgång till ett kraftfullt rapport-

verktyg och elektronisk fakturahantering. För att ytterligare underlätta 

styrelsens arbete fortsätter vi att satsa på digitala tjänster så att man ska 

kunna lösa sina åtaganden på ett smidigt sätt var man än befinner sig i 

världen. Administrativa förvaltningskunder får även tillgång till ett eget 

forum på internet, Styrelsewebben, där man bland annat kan hitta viktig 

information, uppgifter om föreningens ekonomi och diverse blanketter.

  HSB Portalen är ett gemensamt HSB-projekt med en rad webbase-

rade tjänster som vi erbjuder våra medlemmar, kunder och andra intres-

senter. Den stora kundnyttan med HSB Portalen är tillgänglighet. Med-

lemmar och styrelser kan komma åt information och verktyg alla timmar 

på dygnet. HSB-portalen underlättar också för andra intressenter som 

till exempel mäklare som kan få tillgång till information om bostadsrätts-

föreningen som köparen efterfrågar. Utvecklingen av portalen har bara 

börjat och vi hoppas kunna införa en mängd funktioner som ska under-

lätta styrelsearbetet under de kommande åren.

SPECIALISTTJÄNSTER
Fastighetsägaransvaret ställer stora krav på en styrelse. Det är många la-

gar och förordningar som styr verksamheten. Har man inte kompetensen 

i styrelsen är det ofta klokast att ta in hjälp t ex vid större projekt som om-

byggnationer eller renoveringar då de ekonomiska riskerna ofta är stora 

och gedigen erfarenhet kan vara avgörande. Det här är tjänster som vi 

ser en allt större efterfrågan av från våra kunder. Under det gångna året 

har vi bland annat genomfört sex stora energiprojekt - från energikart-

läggning av fastigheterna till åtgärd. Vi har även drivit två projekt med 

takbyten, två fönsterbyten samt ett stort markprojekt.

  Under det kommande året kommer vi att utöka och utveckla våra 

specialisttjänster eftersom efterfrågan hos våra kunder är stor. Vi har 

bland annat som ambition att kunna erbjuda en tjänst ”aktiv underhålls-

plan” där vi hjälper till med allt från besiktning, upprättande av under-

hållsplan, beslutsunderlag till styrelsen, återrapportering till samordna-

de upphandlingar och projektledning.

HSB Umeås 
förvaltning kan 
erbjuda ett om-
fattande utbud 
av tjänster. 
Den tekniska 

f ö r v a l t n i n g e n 
sträcker sig från 

lokalvård och mark-
tjänster till tekniska 

specialisttjänster. I vårt 
erbjudande ingår också 

den administrativa förvalt-
ningen med en rad adminis-

trativa och ekonomiska tjänster. 
Illlustrationen visar ett urval av vad 

som finns att välja på.

*OVK - Obligatorisk ventilationskontroll
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RAMAVTAL
Det är viktigt för oss att ha bra relationer med leverantörer och andra partners. En stor del av HSBs 
kvaliteter uppstår i samverkan med andra. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det avgörande att vi väljer 
att samarbeta med företag och organisationer som motsvarar de krav vi har på oss själva.

Har man inte kompetensen i styrelsen är det ofta klokast att ta in hjälp, 

särskilt i stora projekt där de ekonomiska riskerna är stora och gedigen 

erfarenhet kan vara avgörande. De beslut som ska tas och ansvaret det 

innebär kräver ofta fackmannakunskaper och professionell hjälp för att 

klara av allt med entreprenörskontrakt, tidplaner, bygg- och projektled-

ning, myndighetskontakter, kontroller och slutbesiktning. Det här är 

tjänster som HSB Umeå har utvecklat under det senaste året och som 

många av våra kunder vill ha vår hjälp med. Genom en totalentreprenad 

håller vi ihop projektet tar ansvaret för helheten. Kunden får på så sätt 

endast en part att kommunicera med vilket underlättar styrelsearbetet. 

Exempel på stora projekt som genomförts ute hos våra kunder under det 

gångna året är bland annat fönster- och takbyten. 

  Vi erbjuder även samordnade upphandlingar i de fall där det är 

möjligt. Genom underhållsplanerna har vi möjlighet att identifiera för-

eningar med likartade underhållsbehov och erbjuda samordningsvinster 

genom samordnade upphandlingar. Genom att flera föreningar går ihop 

i t ex ett fönsterbyte så blir volymen större, fler entreprenörer blir in-

tresserade av projektet och priset kan pressas. Dessutom minskar upp-

handlingskostnaden eftersom det är fler som är med och delar på den. I 

vår dialog med bostadsrättsföreningarna har det här varit en efterfrågad 

och mycket uppskattad tjänst som vi under de kommande åren kommer 

fortsätta arbeta aktivt med.

Våra samarbetspartners har en viktig funktion i den dagliga service vi 

erbjuder våra kunder. Som medlem i HSB har våra bostadsrättsfören-

ingar möjlighet att få rabatt på många produkter via våra gemensamma 

ramavtal. Förutom de rikstäckande ramavtal HSB Inköp tecknar så har vi 

under det senaste året även arbetat med att ta fram lokala ramavtal med 

ett antal noga utvalda leverantörer. Samtliga leverantörer är utvalda ut-

ifrån att de kan erbjuda en hög kvalitet till våra medlemmar och kunder. 

Dessutom ska de genom ramavtalet erbjuda oss och våra medlemmar för-

månliga medlemspriser. Vissa erbjudanden riktar sig främst till bostads-

rättsföreningarna, t ex markplanering och byggtjänster medan andra kan 

nyttjas av slutkunden, t ex vitvaror, byggmaterial och måleriprodukter. 

Vilka de aktuella företagen är kommer under våren 2014 att presenteras 

i broschyrer, på Styrelsewebben, i Portalen och på vår hemsida. Tanken 

är att alla HSB-medlemmar, både bostadsrättsföreningar och enskilda 

medlemmar, ska kunna kontakta de aktuella företagen direkt och utnyttja 

ramavtalet genom att uppge att man är HSB-medlemmar.

ENTREPRENADTJÄNSTER
Fastighetsägaransvaret ställer stora krav på en styrelse. Det är många lagar och förordningar som 
styr verksamheten. Är det dags att handla upp större ombyggnationer eller renoveringar så går det 
inte att poängtera nog tydligt – gör upphandlingen med omsorg!

ENERGI OCH ENTREPRENAD
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HSB har som mål att fram till 2023 halvera de koldioxidutsläpp som är 

en följd av verksamheten och vara självförsörjande på energi år 2050. 

HSB Umeå är en av de HSB-föreningar som har skrivit på HSB Klimatav-

tal och därigenom förbundit sig att arbeta aktivt föra att minska utsläp-

pen av koldioxidekvivalenter. 

  Vår klimatsatsning är en långsiktig kraftansträngning som syftar 

till att med moderna metoder och den senaste tekniken spara pengar 

och samtidigt skapa ett klimat som vi alla kan bo och leva i. HSB Umeås 

verksamhet skall präglas av ett långsiktigt hållbart synsätt ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt. Vi måste bygga energisnålt, se över alternativa 

energikällor och energieffektivisera våra befintliga fastigheter. Nya bo-

städer ska byggas enligt miljöklassning ”Silver” och vi har satt som mål 

att nyttja minst 90 % vindel av totala elbehovet i verksamheten.  

HSB VIND
HSB Vind Umeå är en ekonomisk förening som äger ett vindkraftverk 

på Granberget norr om Umeå. Alla HSB-föreningar har möjlighet att bli 

medlem i föreningen och köpa andelar, andelar som bidrar till produk-

tionen av klimatsmart el och minskade koldioxidutsläpp. HSB Umeå är 

idag den största andelsägaren i HSB Vind Umeå med 1181 andelar vilket 

nästan täcker hela vårt behov av el. Det har inneburit att vi minskat våra 

utsläpp av CO2 med 314 ton.

ENERGITJÄNSTER
En av de största kostnader en bostadsrättsförening har är energikostna-

den. De höga energipriserna blir allt mer kännbara och boende i våra 

bostadsrättsföreningar står inför stora omställningar när alla i framtiden 

måste leva och bo mer energisnålt. Det finns många områden med poten-

tial att spara och det går ofta att sänka energikostnaderna rejält med rätt 

åtgärder. Men varje fastighet är unik och det som är mest lönsamt för en 

förening behöver inte vara det för nästa. Dessutom är det mycket viktigt 

att man har en helhetsbild över hela byggnaden och inte bara gör punk-

tinsatser som sedan inte samspelar med resten av husets installationer. 

Men hur vet styrelsen vad som bör göras i fastigheterna för att hålla nere 

energiförbrukningen?  Hur prioriterar man bland alla möjliga åtgärder? 

Det är vanliga och befogade frågor som vi genom våra energitjänster kan 

hjälpa styrelsen att få ett svar på. HSB Umeå har under de senaste åren 

satsat på fortsatt utveckling av våra energitjänster så att vi kan stötta våra 

föreningar i arbetet med att minska energianvändningen. 

  För vår energiingenjör har de senaste två åren varit händelserika. 

Många har hört av sig för att få hjälp med en energigenomgång av fast-

igheterna – en genomgång som sedan ska leda till en rad olika åtgärder 

enligt det specifikt utformade åtgärdspaket som tas fram för varje kund. 

ENERGISTATISTIK är en förutsättning för det fortsatta energiarbetet. 

Den energistatistik vi samlar in och presenterar utgör grunden i styrel-

sens arbete med att minska energiförbrukningen – något att jämföra mot 

för att stämma av att de åtgärder som genomförs får önskad effekt.

ENERGIUTREDNING: alla fastigheter ser olika ut och har olika möj-

ligheter till energibesparingar. Med en energiutredning får föreningarna 

en total genomgång av byggnadens energianvändning och vilka möjlig-

heter till besparingar som finns både på kort och på lång sikt. Efter ge-

nomgången presenteras ett åtgärdspaket som är specifikt utformat för 

varje kund. Allt behöver inte göras på en gång men det är viktigt att ha en 

helhetsbild och börja i rätt ända.

UPPHANDLING AV ÅTGÄRDER: När styrelsen tagit ställning till 

vilka åtgärder man vill genomföra kan HSB Umeå hjälpa till med upp-

handlingen och i vissa fall också genomföra en samordnad upphandling 

som syftar till att hålla kostnaderna nere för föreningarna.

DRIFTÖVERVAKNING OCH STYRNING: Det räcker inte med att 

installera nya smarta system för att hålla nere energiförbrukningen. De 

nya systemen måste också övervakas och styras så att man får ut största 

möjliga effekt av sin investering, en tjänst som HSB Umeå i nästa steg 

satsar på att kunna hjälpa till med.

FRÅN ORD TILL HANDLING  
I KLIMATFRÅGAN 
I Sverige står bostadssektorn för ca 35 % av den totala energiförbrukningen, och närmare 20 % av 
koldioxidutsläppen. HSB vill vara en aktiv förebild och ta ett samhällsansvar, inte minst i klimatfrå-
gan, och ligga i framkant vad gäller utvecklingen av en hållbar bostadssektor. Därför satsar vi på att 
minska energianvändning och koldioxidutsläpp.
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VI BYGGER DET 
GODA  
BOENDET
HSB värnar både om människors hälsa och 
om miljön. Vi vill fortsätta vara en föregång-
are när det gäller att utveckla boendet och 
skapa bra bostäder. Därför är det viktigt för 
oss att HSBs hus byggs med omfattande 
hänsyn till miljö, hälsa och energiförbruk-
ning. 

Vi arbetar bland annat för att alla våra nya hus ska miljöcertifieras enligt 

det svenska miljösystemet Miljöbyggnad Silver. Det innebär låg miljöbe-

lastning, god innermiljö med naturliga material och att husen projekt-

eras med högt ställda energikrav. Miljöcertifieringen är ett led i HSBs 

strategi att minska koldioxidutsläppen med 50 % från år 2008 fram till 

år 2023.

  Med vår långa erfarenhet och samlade kompetens skapar och 

möjliggör vi det goda boendet för medlemmarna och deras familjer. 

För femte året i rad har byggbranschens marknadsanalysföretag Prog-

noscentret mätt och analyserat kundnöjdhet bland svenska bostadskö-

pare. Pålitligheten är något som uppskattas i hög grad av HSBs kunder 

där vi sedan förra årets mätning ökat vårt resultat för pålitlighet från 67 

till 75. Det motsvarar en total ökning av NKI (Nöjd Kund Index) från 70 

till 76 på en skala 1–100.

  För att uppnå vårt mål att producera en (1) ny bostadsrättsförening 

per år i Umeå så måste vi föra en aktiv dialog med kommunen om mark-

tilldelning samt hitta utvecklingsprojekt i befintliga fastigheter.   Ett ex-

empel på ett sådant projekt är vår fastighet Njord 20 på Kungsgatan i 

centrala Umeå där vi planerar för att ersätta nuvarande Saga teatern 

med en ny hög byggnad som kan inrymma såväl lokaler för kultur, kon-

tor som bostäder.

SANDÅKERN
Sandåkern är en central stadsdel där Umeå kommun gör en storsatsning 

på att skapa ett hållbart byggande och boende både socialt, ekonomiskt 

och ekologiskt – något som också kännetecknar vår nyproduktion i 

området. Den sista augusti 2013 var det inflyttning i Umeås för närva-

rande högsta bostadshus, det 15 våningar höga huset i brf Utsikten 1 på 

Sandåkern. Föreningen har byggts i två etapper och består av ytterliga-

re ett hus (10 våningar) med inflyttning den sista februari 2014. Med 

ett klimatsmart tankesätt redan från början får bostäderna en hållbar 

utformning när det gäller miljö och energi. Bland annat är det flexibla 

värmesystemet utformat så att framtida uppvärmningsmöjligheter ska 

kunna användas.

HSB kommer under 2014 att fortsätta byggnationerna i området där 

nästa projekt blir brf Utsikten 2 - granne med de två höghusen. Den 

nya föreningen kommer att bestå av två hus på fyra våningar som byggs 

runt en innergård som blir föreningens egen lilla oas. Husen innehåller 

totalt 60 lägenheter som kan anpassas efter den boendes behov. Här har 

vi skapat mycket lägenhet på en yta som gör att priset blir lite mindre. 

Säljstart för den nya föreningen är under mars 2014 och vi börjar bygga 

så snart 30 procent av lägenheterna i det första huset är sålda.

STADSLIDEN
Under hösten 2014 planerar vi för säljstart av vårt nästa stora bostads-

projekt i Umeå, Stadsliden, där HSB tillsammans med Peab har HSB 

förvärvat mark. Det nya området ligger inte långt från Mariehems cen-

trum i anslutning till service, skolor och på gångavstånd till universitetet 

och sjukhuset. Dessutom har man Nydalasjöns friluftsområden precis 

runt knuten. I det nya området som kommer att byggas som ett samar-

betsprojekt med Peab kommer cirka 500-600 nya bostäder att produce-

ras under en tioårsperiod. 

Som bosparande medlem får man förtur till våra nybyggda bostäder i hela 
landet. Dessutom får man möjlighet att påverka hela HSB, nu och i framtiden. 

NYA BOSTÄDER
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HSB Umeå äger idag 7 fastigheter med totalt 233 lägenheter och ett 

tjugotal lokaler. Fyra av fastigheterna ägs av moderföreningen medan 

tre ägs av HSB Umeås helägda dotterbolag Fastighets AB Tegelhörnan. 

Även om det framför allt är bostadsrätten som tillhör vår kärnverksam-

het så finns det tillfällen då en hyresrätt passar våra medlemmar bättre. 

Eftersom vi har en ambition att kunna erbjuda Det Goda Boendet till 

våra medlemmar så fyller våra egna fastigheter en viktig funktion. Den 

förtur till hyresrätter som våra medlemmar har gäller i Umeå men också 

på många andra orter runt om i landet och är en attraktiv medlemsför-

mån.

Energiåtgärder
HSB Umeå vill fungera som en förebild i arbetet med att minska koldi-

oxidutsläppen genom minskad energianvändning och genom att använ-

da stor del förnyelsebar energi i vår verksamhet. Vi arbetar därför aktivt 

med energieffektiviseringsåtgärder i vårt eget fastighetsbestånd genom 

till exempel fastighetsstyrning av värme och ventilation, något som visat 

sig ge goda resultat framför allt genom minskad fjärrvärmeförbrukning.  

  Vi ser också till möjligheten att förädla våra befintliga fastigheter för 

att öka driftsnettot, höja fastigheternas marknadsvärde och resultatet 

för koncernen. Ett exempel är det ombyggnationsprojekt som genom-

fördes under 2011/2012 då vi tog tillvara vinds- och förrådsutrymmen 

i våra fastigheter Njord 20 och Dyckerten för att skapa nya lägenheter. 

Nästa stora projekt kommer att innebära en fortsatt utveckling av fast-

igheten Njord 20 där vi vill ersätta nuvarande Sagateatern med en ny 

hög byggnad – en byggnad som kan inrymma både bostäder och lokaler.

VÅRA HYRESRÄTTER 
- en uppskattad medlemsförmån

Att HSB Umeå äger egna fastigheter innebär många fördelar, dels ekonomiskt eftersom det 
är en stabil långsiktig placering, men också genom att vi kan erbjuda förtur till en bostad för 
de medlemmar som inte vill eller kan köpa en egen bostad.

VAD BEDÖMS I MILJÖBYGGNAD?

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som utgår från svenska 

bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. I Miljöbygg-

nad bedöms en byggnad med avseende på de tre områdena energi, 

inomhusmiljö och material. Byggnader premieras som utformas, 

projekteras och byggs

- för låg energianvändning.

- för god innemiljö vad gällande ljud, luftkvalitet, termiskt klimat 

och dagsljus.

- med bra material och kunskap om vilka byggvaror som används.

Alla indikatorer vägs samman i ett betygsverktyg och ger fastighe-

ten någon av de tre valörerna Brons, Silver eller Guld.

ETT KLIMATSMART BOENDE

- Välisolerat klimatskal, väggar och tak och bra värmeisolerade 

fönster

- Kök och tvättavdelning har energisnåla maskiner

- Tillgång till källsortering i närområdet

- Hög värmeåtervinning på ventilationen, FTX aggregat.

- Så kallat femledarsystem för elen som minimerar exponeringen 

av elektriska och magnetiska fält i bostaden

- Miljödatabas där vi kontrollerar de material som byggs in i huset 

så att vi alltid arbetar med material utan miljöfarliga kemikalier.

EGNA FASTIGHETER
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KOMPETENS
Eftersom omvärldens krav och förväntningar hela tiden förändras måste 

också vår verksamhet hela tiden utvecklas. När vi i kundenkäten ställt 

frågan vilka faktorer som anses vara viktigast vid val av förvaltare kom 

personalens kompetens högst upp på listan, tätt följt av personalens ser-

vicekänsla och bemötande. Vår personal får redan idag höga betyg i kun-

denkäten men för att vi ska kunna bibehålla detta höga betyg är det vik-

tigt att medarbetarna får möjlighet att fördjupa sin kompetens så att vi 

kan möta varje kunds specifika krav och förväntningar. Dessutom ställs 

myndighetskrav på utbildning för att vi ska kunna bedriva vissa delar av 

vår verksamhet, t ex i heta arbeten.  En ny tjänst vi kommer att kunna 

erbjuda våra kunder är takskottning av låga tak, t ex garage. Därför har 

våra fastighetsskötare under året genomgått en utbildning i taksäkerhet. 

INTERN KOMMUNIKATION
Varje höst åker hela personalen iväg på en tvådagars personalkonferens. 

Varje personalkonferens har ett tema med inslag av utbildning förutom 

att vi diskuterar frågor som är aktuella i organisationen. Resultatet av 

diskussionerna fungerar sedan som ett viktigt underlag för verksamhets-

planeringen inför kommande år. 

  Vi har under året infört gemensamma månadsmöten för all personal 

då vi samlas en gång i månaden för att gå igenom vad som är på gång i or-

ganisationen och följer upp verksamheten mot våra uppsatta mål. Dess-

utom genomförs regelbundna arbetslagsträffar och på det individuella 

planet hålls årliga medarbetar- och lönesamtal. 

  Under 2014 kommer HSB Umeå att ansluta sig till HSBs gemen-

samma intranät. Det nya intranätet kommer att bli en viktig kommu-

nikationskanal internt i organisationen samtidigt som det även ger hela 

personalen möjlighet att ta del av vad som är på gång på riksplanet och 

skapa kontaktytor mot andra HSB-föreningar.

JÄMSTÄLLDHET OCH VÄRDEGRUND
Vår värdegrund fungerar som gemensamma spelregler för hur vi agerar 

och vad vi förmedlar, både medvetet och omedvetet, till både kunder, 

arbetskamrater och andra intressenter. Varje individ har ansvar för att 

värdegrunden efterlevs. Att vi är lyhörda och behandlar våra kunder med 

respekt är en förutsättning för vår verksamhet men det är också viktig att 

alla tillsammans verkar för att skapa en arbetsmiljö som bygger på för-

troende och respekt. Ingen inom HSB Umeås verksamhet ska utsättas för 

någon form av kränkande särbehandling. Under året har vår jämställd-

hets och mångfaldsplan uppdaterats – ett projekt som drevs inom ramen 

för Skyddskommittén. 

SJUKFRÅNVARON FORTSÄTTER SJUNKA
Vi har under de senast åren arbetat aktivt med åtgärder för att få ner 

sjukfrånvaron, dels genom förebyggande friskvårdsaktiviteter men också 

genom att arbeta aktivt med att utreda långtidssjukskrivningar.  Det är 

ett arbete som gett resultat. Den senaste femårsperioden har den totala 

sjukfrånvaron sjunkit från över 10 procent till att nu ligga på en mer ac-

ceptabel nivå på 3,0 procent.

Medarbetarna
HSB Umeå vill kunna erbjuda hjälp med alla delar av förvaltningen till bostadsrättsföreningar och 
andra kunder. För att vi ska kunna uppnå detta måste vi ha en bred kompetens bland våra medarbe-
tare	som	består	av	bland	annat	ekonomer,	energiingenjörer,	förvaltare,	fastighetsskötare	med	flera.	
Vi vill att våra medarbetare ska ha ett proaktivt synsätt, vara engagerade och se möjliga nya affärer 
i vardagen som skapar ett ökat kundvärde och vinst för HSB. 

MEDARBETARNA
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BAKGRUND
Denna rapport är upprättad enligt riktlinjerna i HSBs kod för förenings-

styrning. Koden är utformad för HSB-rörelsen och utgår från Svensk 

kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värdering-

ar. Syftet med koden är att få ett verktyg som i praktiken kan säkerställa 

en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. 

Koden innebär bland annat att årsredovisningen kompletteras med 

denna föreningsstyrningsrapport som beskriver hur HSB Umeå till-

lämpat koden under räkenskapsåret 2013. HSBs Kod praktiseras enligt 

principen ”följ eller förklara” vilket innebär att om HSB Umeå i något 

avseende avviker från koden ska skälen för avvikelsen redovisas i fören-

ingsstyrningsrapporten.

  Föreningsstyrningsrapporten för 2013 har i likhet med tidigare år 

inte granskats av föreningens revisorer och utgör inte en del av de for-

mella årsredovisningshandlingarna. 

  Till grund för styrning av koncernen ligger förutom föreningens 

stadgar och dotterbolagets bolagsordning även lag om ekonomisk för-

ening, aktiebolagslagen, samt andra tillämpliga lagar och regler. HSB 

Umeå arbetar även i enlighet med interna styrdokument för HSB-rö-

relsen vilka är: HSB Kompassen, HSBs värderingar, HSB Varumär-

kesriktlinjer samt de synsätt inom finans, utveckling, kvalitet, miljö, 

information och kompetensutveckling som har antagits av HSBs för-

bundsstämma.

TILLÄMPNING AV KODEN
HSB Umeå följer Koden med undantag för nedanstående punkter:

  1.2.6 Val av ordförande. Då styrelsen internt bedöms ha den bästa 

kännedomen om gruppens kompetens och vilka arbetsformer som ska 

tillämpas har stämman beslutat att styrelsen även fortsättningsvis skall 

konstituera sig själv och utse ordförande.

  3.1.3 Suppleanter. HSB Umeå har valt att göra avsteg från koden 

och behålla dessa i föreningens styrelse. Genom att de närvarar vid sty-

relsens sammanträden skapar de ett ökat engagemang och insyn i för-

eningens verksamhet. Suppleanterna tillför också styrelsen en bredare 

kunskapsbas genom sina olika erfarenheter.

  På föreningens hemsida finns en särskild avdelning ”Föreningsstyr-

ning där information som rör formella krav på verksamheten publiceras.

FULLMÄKTIGE
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Fören-

ingsstämmans befogenheter utövas helt av fullmäktige. Ledamöter och 

suppleanter till fullmäktige väljs av varje bostadsrättsförenings årsstäm-

ma samt vid bosparargruppens årsmöte enligt ett grundtal som beslu-

tats av fullmäktige. Grundtalet för antal ombud per bostadsrättsfören-

ing är 150 och för bospargruppen är grundtalet 200. Till bospargruppen 

räknas samtliga medlemmar och bosparare i HSB Umeå som inte bor i 

en HSB bostadsrätt. HSB Umeås fullmäktige består av sju ledamöter.

VALBEREDNINGEN OCH DESS ARBETE
Den av föreningsstämman utsedda valberedningen består av tre ordina-

rie ledamöter och en suppleant; Stig-Erik Renkonen (sammankallande), 

Gunvor Lövgren, Ewa Frohm och Per-Edwin Thomasson (suppleant).

  Valberedningen presenteras på föreningens hemsida och i en bul-

letin till samtliga bostadsrättsföreningar. Här informeras också om hur 

nomineringarna ska göras och tidpunkt för inlämnande av förslag till 

kandidater. Valberedningen presenterar sina förslag på stämman och 

lämnar en redogörelse för hur arbetet har gått till

  Valberedningen arbetar utifrån en av stämman antagen instruktion 

för valberedningen.  

  Valberedningens verksamhet inför årsstämman 2014 startar tidigt 

på hösten då man planerar verksamheten inför stämman. Valberedning-

en genomför en analys för att bedöma i vilken grad den nuvarande sty-

relsen uppfyller de krav som kommer att ställas till följd av föreningens 

verksamhetsmässiga läge och framtida inriktning. Valberedningen fast-

ställer kravprofiler för de nya ledamöter som eventuellt behöver rekry-

teras och kommunicerar med HSB Umeås ordförande. Valberedningen 

har även intervjuat alla nominerade samt ställt en fråga till alla som är i 

tur att avgå om de står till valberedningens förfogande.

    Valberedningen har som mål att besöka styrelsen i 3 bostadsrättsför-

HSBs KOD  
FÖR  
FÖRENINGS-
STYRNING 

FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT
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eningar per person och år för att informera om valberedningens arbete 

och betydelsen av att föreningarna bidrar i det viktiga uppdraget att hit-

ta nya kandidater till HSB Umeås styrelse. 

STYRELSEN OCH DESS ARBETSFORMER
HSB Umeås styrelse utses av föreningens ägare vid föreningsstämman i 

maj på en mandattid av ett eller två år. Styrelsen består av nio ledamöter 

och fyra suppleanter varav två ledamöter och två suppleanter är arbets-

tagarrepresentanter som utses av personalen. VD ingår inte i styrelsen.

  Majoriteten av de stämmovalda styrelseledamöterna är oberoende i 

förhållande till föreningen och ledningen. Uppgifter om styrelsen redo-

visas på sidan 19.

  Styrelsen har som främsta uppgift att säkra ägarnas intressen. 

Det innebär att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt fastställda 

styrdokument och mål och är hälsosamt lönsam. Styrelsens storlek och 

sammansättning ger utrymme för olika kompetenser, erfarenheter, bak-

grund och kön. Styrelsen förnyas med hänsyn till utvecklingen av fören-

ingens verksamhet och behovet av kontinuitet i styrelsearbetet. För att 

vara valbar krävs medlemskap i föreningen och andelsägande.

  Styrelsen arbetar efter ett fastlagt program för året och har under 

året haft åtta sammanträden. Varje mötestillfälle har sina, för årscykeln, 

fastställda ärenden. Förutom ordinarie styrelsesammanträden genom-

förs varje höst särskilda strategidagar där bland annat en analys av för-

eningens ställning genomförs och framtidsfrågor diskuteras. Resultatet 

bryts ner i kommande års affärsplan och budget.

  Styrelsen fastställer instruktioner för VDs arbete. VD ska svara för 

den löpande förvaltningen av koncernen. VD ansvarar vidare för att sty-

relsen erhåller ett så sakligt, utförligt och relevant beslutsunderlag som 

erfordras för att kunna fatta väl underbyggda beslut.

  Styrelsen beslutar om lön och andra ersättningar till VD. Dessa 

finns redovisade i årsredovisningen.

UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE
Styrelsen gör årligen en utvärdering av sitt eget arbete. Ledamöterna 

får enskilt, via en anonym webbenkät, svara på frågor om kompetens, 

engagemang etc. Resultatet av undersökningen presenteras och disku-

teras i styrelsen.

REVISORER
Vid fullmäktigesammanträdet utses den ena av HSB Umeås revisorer. 

Det senaste året har detta varit Malin Blom, Ernst & Young. HSB Riks-

förbund utser utöver denna BoRevision till revisor. Malin Blom har när-

varat vid stämman, presenterat sig och lämnat en redogörelse för hur 

revisorernas arbete bedrivits.

INTERN REVISION
Föreningen har ingen formell internrevision skild från den övriga orga-

nisationen. Styrelsens bedömning är att ytterligare en kontrollinstans 

utöver de nuvarande kontrollfunktionerna inte är ekonomiskt motive-

rad. Styrelsens arbetsutskott träffar minst en gång per år de valda revi-

sorerna för en genomgång av föreningens verksamhet. En gång per år, 

normalt under hösten, genomför BoRevision en granskning av förening-

ens internkontroll. 

INTERN KONTROLL OCH RAPPORTERING
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att HSB Umeå har en till-

fredsställande intern kontroll. Detta har delegerats till VD.

  En god intern kontroll är en av grunderna för ett effektivt styrel-

searbete. Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa en tydlig 

roll- och ansvarsfördelning och utgör ett styrdokument för dess arbete. 

Arbetsordningen genomgår en årlig översyn och en ny årsplan tas fram. 

Varje år upprättas även en treårig affärsplan som VD sedan omsätter i 

en ettårig handlingsplan. Beslut om affärsplan och handlingsplan tas i 

samband med att budgeten fastställs. 

  Föreningsledningen rapporterar regelbundet till styrelsen. VD an-

svarar för att nödvändiga interna kontroller som krävs för att hantera 

väsentliga risker i verksamheten genomförs. 

  Kontrollaktiviteter för säkerställande av korrekt finansiell rappor-

tering är av förebyggande och upptäckande natur. Till grund för kon-

trollaktiviteterna finns dokument som beskriver rutiner inom inköp, 

produktion, försäljning och lönehantering.

  Styrelsen erhåller varje kvartal uppföljning av gällande handlings-

plan. På styrelsens agenda återfinns en stående rapporteringspunkt där 

föreningens ekonomi redovisas. Syftet är att ledamöterna alltid ska kän-

na sig väl informerade om det aktuella ekonomiska läget. Den finansiella 

rapporteringen och uppföljningen till styrelsen består av:

- Budget för kommande år 

- Årsbokslut samt analyser av utfall

- Delårsbokslut med analyser av utfall, budgetuppföljning 

 samt prognos för innevarande år

- Finansrapport per kvartal  

Namn   26/2 19/3 23/4 21/5 9/9 22/10 19/11 12/12
Erik Selander  x x x x x x x x
Bertil Sawert  x x x x   x x  
Håkan Ottosson  x x x x x  x x
Mikael Hedlund  x x x x x x x x
Britt-Marie Lundström  x x x Avgått
Janet Ågren  x x x x x x x x
Bjarne Johanneson  x   x  x x x
Olle Karlsson   x x x x x x x 
Kent Nilsson   x
Monica Sandberg   x  x  x  x
Kristina Svensson      x  x
Dan-Olof Hammar  x x  x x x x x
Sune Nilsson  x x x x 
Maria Gripenhoftner   x x x x x x x

DELTAGANDE VID STYRELSESAMMANTRÄDEN
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Olle Karlsson
Ordförande sedan 2012 
Invald i styrelsen 1991 
Född 1949 
Marknadsansvarig på Nordea 
Utbildning/Erfarenhet: 
Handelsgymnasium, bankutbildningar 
Övriga uppdrag: HSB-ledamot, ordförande i 
brf Logen

Håkan Ottosson
Styrelseledamot 
Invald i styrelsen 2006 
Född 1975 
Konsult 
Utbildning/erfarenhet: Tekniker, It-konsult och 
projektledare,	Yrkesofficer 
Övriga uppdrag: HSB-ledamot, rRevisor i 
It-förening

Erik Selander
Vice ordförande 
Invald i styrelsen 1999 
Född 1945 
Pensionär 
Utbildning/Erfarenhet: 
Gymnasielärare, Byggnadsingenjör, Facklig 
ombudsman, Scenmästare och intendent 
Övriga uppdrag: HSB-ledamot

Janet Ågren
Styrelseledamot 
Invald i styrelsen 2011 
Född 1978 
Politisk sekrterare i Umeå kommun 
Utbildning/Erfarenhet: Miljö pol.mag ex. 
Övriga uppdrag: HSB-ledamot, Ledamot i 
Polisstyrelsen Västerbotten, ledamot i Soci-
alnämnden, ersättare i Kommunfullmäktige

Kent Nilsson
Suppleant - personalrepresentant Fastighets-
anställdas förbund 
Invald i styrelsen 2011 
Född 1965 
Fastighetsskötare

Bertil Sawert
Styrelseledamot 
Invald i styrelsen 2006 
Född 1951 
Universitetsadjunkt 
Utbildning/Erfarenhet: Arbetsterapeut 
Övriga uppdrag: Ordförande i  
brf Biologigränd, HSB-ledamot

Maria Gripenhoftner
Suppleant 
Invald i styrelsen 2012 
Född 1969 
Fil kand. juridikstud 
Utbildning/Erfarenhet: Ledarskap, specialpe-
dagogik, juridik, förvaltning, bank och revision 
Övriga uppdrag: Flertal styrelser och råd, 
bl.a. Röda Korsets Umeåkrets

Monica Sandberg
Styrelseledamot - personalrepresentant 
Unionen 
Invald i styrelsen 2011 
Född 1970 
Kundcenter HSB Umeå 
Övriga uppdrag: HSB-Ledamot

Mikael Hedlund
Styrelseledamot 
Invald i styrelsen 2009 
Född 1972 
Egen företagare 
Utbildning/Erfarenhet:	Certifierad	styrelseledamot,	
Yrkesofficer/kaptensutbildning.	Övriga	uppdrag:	 
HSB-ledamot, Ordförande i HSB Vind Umeå

Sune Nilsson
Suppleant 
Invald i styrelsen 2011 
Född 1945 
Pensionär 
Utbildning/erfarenhet: Polis 
Övriga uppdrag: HSB-Ledamot

Bjarne Johannesson
Styrelseledamot - personalrepresentant 
Fastighetsanställdas förbund 
Invald i styrelsen 2003 
Född 1960 
Fastighetsskötare

Dan-Olof Hammar
Suppleant 
Invald i styrelsen 2012 
Född 1945 
Pensionär 
Utbildning/Erfarenhet:	Yrkesofficer,	
högskoleutbildning ekonomi 
Övriga uppdrag: HSB-ledamot

Kristina Svensson
Suppleant - personalrepresentant Unionen 
Invald i styrelsen 2011 
Född 1958 
Förvaltningsassistent HSB Umeå

HSB UMEÅ STYRELSE

Ej med på bild
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Föreningens ledning
STYRELSE
Olle Karlsson, ordförande
Erik Selander, vice ordförande
Håkan Ottosson, sekreterare
Mikael Hedlund
Bertil Sawert
Sune Nilsson
Janet Ågren
Björn Dahlberg, verkställande direktör
Bjarne Johannesson, personalrepresentant för 
Fastighetsanställdas Förbund
Monica Sandberg, personalrepresentant för 
Unionen

SUPPLEANTER
Dan Olof Hammar
Maria Gripenhoftner
Kenth Nilsson, representant för Fastighetsan-
ställdas Förbund
Kristina Svensson, personalrepresentant för 
Unionen

VERKSAMHETEN
HSB Umeå ekonomisk förening bildades 1933. 
Verksamheten består i att erbjuda bra bostäder 
samt effektiva och prisvärda förvaltningstjäns-
ter. Vårt verksamhetsområde är södra Väster-
botten. Föreningen ägs av sina 8 471 (8 207) 
medlemmar, varav 5 409 (5 367) bor i bostads-
rätt och resterande andel är bosparare eller 
enskilda medlemmar. Antalet medlemmar har 
ökat med 264 (101) stycken. Antalet bostads-
rättsföreningar i drift är 60 (59) stycken förde-
lade över Umeå och Vännäs kommun.

KONCERNFÖRHÅLLANDE
Föreningen äger samtliga aktier i Fastighets 
AB Tegelhörnan. Bolaget äger fastigheterna 
Dyckerten 5, Njord 20 och Njord 24 i centrala 
Umeå. Fastigheterna i dotterbolaget förvaltas i 
sin helhet av föreningen. 
    Föreningen är medlem och andelsägare med 
22,3 (22,3) % i HSB Vind Umeå Ek förening 
samt äger 50% i Bergåsliden i Umeå AB och 
50% i Stadsliden Utveckling AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER  
UNDER ÅRET
HSB Umeå har tillsammans med HSB Produk-
tion AB bildat ett gemensamt handelsbolag, 
HSB Produktion i Umeå HB, för framtida ny-
produktion inom HSB Umeå verksamhetsom-
råde. 
    HSB Umeå är även indirekt ägare till ett 
markområde på Stadsliden. HSB Umeå och 
HSB Produktion AB äger 50% var i Bergåsliden 
i Umeå AB. Bergåsliden i Umeå AB och PEAB 
Bostad AB äger 50% var i Stadsliden Utveck-
ling AB som förvärvat fastigheten Umeå Stads-
liden 6:3. 

    Inflyttning har skett under hösten 2013 i Brf 
Utsikten 1 på Sandåkern, 53 lägenheter förde-
lade på 15 våningar. HSB Umeå har förvärvat 
10 lediga lägenheter i huset. Förvärvet är fi-
nansierat av ett ränte- och amorteringsfritt lån 
via Stiftelsen HSB Garantifond. Under året har 
bygget pågått på Sandåkern av Brf Utsikten1 
andra hus på 10 våningar. Inflyttning sker den 
28 februari 2014. 
    Detaljplanearbetet pågår på Stadsliden och 
beslut från kommunen väntas. En byggstart 
planeras till 2014-2015 beroende på mark-
nadsläget.
     HSB Umeås tjänster inom entreprenad- och 
energiområdet har mottagits med ett stort in-
tresse bland våra kunder. HSB kommer att för-
stärka organisationen under 2014 för att svara 
upp mot kundernas behov. 
      HSB Umeå ser över sina energianläggningar 
på egna fastigheter.  Målet är att på ett kost-
nadseffektivt sätt säkerställa värme- och varm-
vattenleveransen till våra boenden.
    HSB Umeå har undertecknat IT-avtal med 
HSB GIT där man förbinder sig till att nyttja 
gemensamt upphandlade IT–stöd för fastig-
hetsförvaltning, Intranät och IT-drift. 

NYPRODUKTION
Pågående nyproduktionsprojekt är Sandåkern. 
Där pågår bygget av ett 10 våningars hus med 
planerad inflyttning 28 februari 2014. Under 
våren 2014 beräknas byggstart av Brf Utsikten 
2. I första etappen skall det byggas ett 
4 våningars hus med totalt 30 lägenheter och 
inflyttning hösten 2015. Totalt uppgår Brf Ut-
sikten 2 till 60 lägenheter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
ÅRETS UTGÅNG
HSB Umeå har per 2014-03-07 en osåld lägen-
het av tidigare 10 förvärvade lägenheter på Brf 
Utsikten 1.
    Byggnadsnämnden i Umeå kommun bevilja-
de i januari 2014 HSB Umeå (via sitt dotterbo-
lag Fastighets Aktiebolaget Tegelhörnan) plan-
besked gällande nybyggnad 12 -14 våningar 
inom fastigheten Njord 20.  
 HSB Umeå har tecknat ett 40-tal ramavtal 
med leverantörer där man till rätt pris och med 
rätt kvalitet ska erbjuda sina tjänster till såväl 
HSB Bostadsrättsföreningarna som till HSB 
Umeå.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA  
UTVECKLING
Vi ser en fortsatt pressad lönsamhet i våra 
förvaltningstjänster och bedömer att konkur-
renssituationen kommer att vara fortsatt hård. 
Vi fortsätter utveckla organisationen, våra 
tjänster och ökar takten i vårt erbjudande av 

energitjänster, samordnad upphandling samt 
digitala tjänster. En översyn av organisation 
och bemanning har genomförts under 2013. 
Det har bl.a. inneburit att vissa strategiska 
kompetenser ska rekryteras till föreningen un-
der 2014.
    Vi kommer även att fortsätta vårt arbete med 
att utveckla våra egna hyresfastigheter i syfte 
att förbättra driftnettot. 
   Den tidigare kreditåtstramning som varit 
från bankerna gällande bostadsbyggande har 
lättat. Idag går det att erhålla både byggnads-
kreditiv och lån om än deras säljkrav innan 
byggstart är onödigt höga. Vi ser därför posi-
tivt på möjlighet till finansiering av kommande 
nyproduktioner.

RESULTATUTVECKLING  
OCH FINANSIELL STÄLLNING
KONCERNEN
Koncernen redovisar en omsättning på 70 155 
(56 663) kkr. Resultatet efter finansnetto upp-
går till  2 277 (1 603) kkr och efter skatt 1 767 
(1 172) kkr. 

HSB UMEÅ
Omsättningen för HSB Umeå uppgår till 59 
729 (46 588) kkr och resultat efter finansnet-
to till -290 (-733) kkr. Resultat efter skatt är -1 
207 (-1 512) kkr. 

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV 
FÖRENINGENS RESULTAT

Styrelsen föreslår att till förfogan stående 

medel   
- balanserat resultat                17 754 212 kronor
- erhållet koncernbidrag        2 184 000 kronor
- årets resultat -1 207 446 kronor 
                                                                                      
Totalt 18 730 766 kronor 

Disponeras så att
- i ny räkning balanseras 
  18 730 766 kronor
                                                                                     
Summa 18 730 766 kronor
 
Ytterligare upplysningar beträffande resultat 
och ställning finns i efterföljande resultat- och 
balansräkning med tillhörande tilläggsupplys-
ningar
    Koncernens fria egna kapital uppgår till  
20 545 518  kr varav 1 767 227 kr är hänförligt 
till årets verksamhet.
    Koncernens och moderföreningens resultat 
och ställning per balansdagen framgår av efter-
följande resultat- och balansräkningar, kassa-
flödesanalyser samt tilläggsupplysningar.

Förvaltningsberättelse 2013
Styrelsen och VD för HSB Umeå ekonomisk förening, 794000-1022, får härmed avge årsredovisning för för-
eningens och koncernens verksamhet år 2013.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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     Not          
    
Nettoomsättning    1          
Kostnad för sålda varor och tjänster  2          

Bruttoresultat     
   
Försäljningskostnader             
Administrationskostnader             
Övriga rörelsekostnader             

Rörelseresultat              

   
Resultat från andelar i intresseföretag            
Ränteintäkter från andelar i intresseföretag 4          
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5          
Räntekostnader och liknande resultatposter          

Resultat efter finansiella poster           

Bokslutsdispositioner             
Uppskjuten skatt   

Årets resultat             

 

2013

70 155
-59 134

11 021

-263
-2 988

-

7 770

-14
244
646

-6 369

2 276

-509

1 767

2013

59 729
-54 320

5 408

-263
-2 953

-

2 192

-14
244
579

-3 291

-290

-647
-270

-1 207

RESULTATRÄKNING

2012

56 663
-46 484

10 179

-305
-2 747

-683

6 444

-
-

1 395
-6 237

1 602

-431

1 172

2012

46 588
-41 614

4 974

-305
-2 697

-683

1 289

-
-

1 320
-3 342

-733

-652
-128

-1 512

      Koncernen (kkr)   HSB Umeå Ek För (kkr)
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     Not  

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark   6          
Maskiner och inventarier   7          

      
   

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag   8   
Andelar i intresseföretag   9          
Övriga andelar    10          
Uppskjuten skattefordran    11          
Fordringar hos intresseföretag   12          
Andra långfristiga fordringar   13          

               

Summa anläggningstillgångar            
   

Omsättningstillgångar   
Varulager     

Bostadsrätter    14          
Handelsvaror              
               
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar              
Skattefordringar              
Fordringar hos intresseföretag             
Fordringar hos koncernföretag           
Övriga fordringar             

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15         
 

Kassa och bank 

               
SUMMA TILLGÅNGAR             
  

           

 

    

 

      
            

BALANSRÄKNING

2013

158 149
2 463

160 612

7 908
13 200

329
4 757
4 031

30 244
190 837

20 530
17

20 547

9 162
211

244

334
2 063

12 012

937
33 497

224 334

2012

160 906
1 975

162 880

7 783
13 199

599
-

13 796
35 378

198 258

-
11
11

9  547
192

-

54
2 171

11 964

2 626
14 601

212 859

2013

77 445
2 463

79 908

3 500
7 908

13 200
329

4 757
983

30 676
110 584

20 530
17

20 547

9 049
211

244 
2 832

173
1 894

14 402

2
34 951

145 535

2012

79 353
1 975

81 328

3 500
7 783

13 199
599

-
10 808

35 889
117 217

-
11
11

9 540
192

- 
4 167

53
2 054

16 008

1 215
17 234

134 451

      Koncernen (kkr)   HSB Umeå Ek För (kkr)
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EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital    16  
 
Bundet eget kapital   
Andelskapital           
Reservfond           
Bundna reserver           
         
   
Fritt eget kapital   
Fria reserver         
Balanserad vinst           
Årets resultat           
              
Summa eget kapital          

Obeskattade reserver   17
Ackumulerade avskrivningar utöver plan          

Avsättningar     18       
   
Långfristiga skulder   
Checkräkningskredit   19          
Övriga skulder till kreditinstitut  20       
            
Kortfristiga skulder   
Skulder till kreditinstitut          
Leverantörsskulder           
Skulder till intresseföretag   21       
Övriga skulder           
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22       
  
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER          
  
Poster inom linjen   
Ställda säkerheter    23       
Ansvarsförbindelser    23       
   

   

BALANSRÄKNING

2013

7 692
1 576 
6 781 

16 049
 

18 788 

1 767
20 546 
36 595

2 896

1 093
147 301 

148 393

2 253
3 947

13 484
3 661

13 105 
36 450

224 334

183 973
28 145

2012

7 541
1 576 
5 933 

15 050
 

18 454

1 172
19 626 
34 677

2 482

-
153 953 

153 935

2 625
3  232

173
2 301

13  434 
21 765

212 859

183 798
11 017

2013

7 691
1 576 

9 267 

 
19 938
-1 207

18 731 
27 998

6  537

983

1 093
75 591 

76 684

1 677
3 110

13 484
3 441

11 621 
33 333

145 535

110 773
73 703

2012

7  540
1  576 

9 116 

 
19 267
-1 512

17 754 
26 871

5 890

808

-
82 118 

82 119

1 578
2 944

173
2 044

12 025 
18 764

134 451

110 598
83 881

      Koncernen (kkr)  HSB Umeå Ek För (kkr)
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Den löpande verksamheten   
Rörelseresultat               
Övriga finansiella intäkter             
Utdelningar           
Räntekostnader           

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet    
Avskrivningar, nedskrivningar och rearesultat        
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten        
före förändringar av rörelsekapitalet   
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital   
Förändringar av varulager          
Förändringar av kortfristiga fordringar          
Förändringar av kortfristiga placeringar         
Förändringar av rörelseskulder         
Förändring i rörelsekapital          
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten        
    
Investeringsverksamheten   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar        
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar        
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar        

Kassaflöde från investeringsverksamheten        
    
Finansieringsverksamheten 
Erhållet koncernbidrag          
Förändringar av långfristiga fordringar         
Förändringar av långfristiga skulder           
Förändringar av andelskapital          

Kassaflöde från finansieringsverksamheten        
    
Årets kassaflöde           
    
Likvida medel vid årets början          
Likvida medel vid årets slut          
Tillkommande outnyttjad del av checkkredit        

KASSAFLÖDESANALYS

2013

7 828
307 
579 

-6 369

4 006

6 351

- 20 537
3 471

-
-11 165

- 5 901
 

450

-1 931

-1 931

9 765
-10 124

151

-208

-1 689

2 626
937

8 907

2012

6 444
934 
461 

-6 237

4 401

 
6 003

- 10
876
195
771

1 832
 

7 835

-4 981

-4 981

-186
-2 209

-4

-2 398

455

2 113
2 626

10 000

2013

2 192
240 
579 

-3 291

2 629

 
2 349

- 20 537
1 606

-
14 569

-4 362
 

-2 013

-83
-1 136

-125 

-1 344

2 184
5 068

-5 259
151

2 143

-1 214

1 215
2

8 907

2012

1 289
859 
461 

-3 342

3 139

 
2 406

- 10
814
195

2 111
3 110

 
5  516

-1 797
-
- 

-1 797

1 660
-127

-4 035
-3

-2 505

1 213

2 
1 215

10 000

      Koncernen (kkr)  HSB Umeå Ek För (kkr)
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Redovisnings- och  
värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen, samt tillämpliga allmänna råd, re-
kommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden med undantag för BFNAR 2008:1 
samt BFNAR 2012:1 (K2 respektive K3)

Intäktsredovisning
Intäkterna består huvudsakligen av ersättning för utförda tjänster samt hyresintäkter vilka förskottsbetalas. Ersättning för administrativa och 

tekniska tjänster faktureras kvartalsvis i förskott och hyrorna aviseras månadsvis i förskott. Intäktsredovisning sker den period som ersättning-

en avser, i enlighet med BFNAR 2003:3.

Anläggningstillgångar
Byggnader är upptagna till anskaffningsvärden med avdrag för planenliga avskrivningar. Planenliga avskrivningar görs på byggnadernas an-

skaffningsvärde med  0,4 - 2,7 % beroende på fastighetens ålder.  Maskiner och inventarier tas upp till anskaffningsvärde med avdrag för pla-

nenliga avskrivningar varierande mellan 3 och 8 år.

Övriga tillgångar och skulder
Fordringar är upptagna till de belopp de beräknas inflyta. Skulder är upptagna till nominella belopp.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00 angående koncernredovisning. Bokfört vär-

de för aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagets egna kapital varvid skillnadsbeloppet har tillförts koncernens fastigheter som 

koncernmässigt övervärde, vilket avskrives enligt plan. Detta har för koncernen inneburit att obeskattade reserver fördelas mellan latent skat-

teskuld och bundet kapital i koncernbalansräkningen. I konsekvens härmed förs årets obeskattade reserver efter avdrag för latent skatt direkt 

till årsresultatet i koncernredovisningen.

Redovisning av skatter
Redovisningen av aktuella skatter sker enligt BFNAR 2001:1. Upppskjuten skatt skall redovisas avseende alla temporära skillnader mellan re-

dovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är 

sannolikt att dessa kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Vid varje bokslutstillfälle prövas om redovisningen skall ske av uppskjut-

na skattefordringar som inte tidigare redovisats i balansräkningen.

Låneswapar
Koncernen har 7 st ränteswappar hos Nordea. Genom att kombinera ett lån med rörlig ränta med en ränteswap skapas ett fast ränteflöde på 

lånet vilket därmed kan jämföras med ett traditionellt lån med fast ränta. Risken med dessa ränteswappar är en ökad räntekostnad om de rörliga 

räntorna skulle understiga de genom ränteswappar fasta låneräntorna. Möjlighet finns dock att ränteswaparna utvecklas positivt (den rörliga 

räntan stiger) vilket skulle ge ett omvänt utfall. 

Koncernen har en total belåning i kreditinstitut med 149 554 kkr och har säkrat 116 000 kkr med ränteswappar. Räntan för dessa har under 2013 

uppgått till 1 802 kkr. 

Moderbolaget har en total belåning i kreditinstitut med 77 268 kkr vilket utgör 52% av koncernens belåning och har under 2013 belastats med 

52% (926 kkr) av swapräntekostnaden.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt RR 7, indirekt metod.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Not 1   Nettoomsättning

 Nettoomsättning per rörelsegren  

    

 Koncernen    

 Byggnadsverksamhet  

 Medlemsverksamhet  

 Administrativ förvaltning  

 Teknisk förvaltning  

 Fastigheter   

 Övrig verksamhet  

 Summa   

     

 Moderföreningen    

 Byggnadsverksamhet  

 Medlemsverksamhet  

 Administrativ förvaltning *  

 Teknisk förvaltning *  

 Fastigheter   

 Övrig verksamhet  

 Summa   

   

 * Inköp och försäljning mellan koncernföretagen    

 Förvaltningstjänster 

  

Not 2   Kostnad för sålda varor och tjänster  

  

 Koncernen    

 Medlems- och förvaltningskostnader 

 Fastighetsdrift, underhåll och fastighetsskatt 

 Avskrivning fastigheter 

 Avskrivning maskiner och inventarier 

 Summa 

     

 Moderföreningen    

 Medlems- och förvaltningskostnader 

 Fastighetsdrift, underhåll och fastighetsskatt 

 Avskrivning fastigheter 

 Avskrivning maskiner och inventarier 

 Summa 

  

Not 3   Personal, styrelse

 VD omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Vid uppsägning från företagets sida lämnas avgångsvederlag motsvarande  två  årslö  

 ner. VD har premiebaserad ålderspension från 65 år som uppgår till 27% av lön. Därutöver har VD möjlighet till pension  mellan 62 och 65, för  

 vilken avsättning har skett i föreningens balansräkning. Som säkerhet för åtagandet har pantsatts kapitalförsäkring med motsvarande belopp.  

 Totalt uppgår årets ålderspensionspremier till 371 419 kr.

 Dotterbolaget har inte någon anställd personal.

 

 Medelantalet anställda  

  Moderföreningen    

 Män 

 Kvinnor 

 Totalt 

     

 Könsfördelning inom företagsledningen inräknat suppleanter      

 Styrelsen, andel kvinnor

 Ledande befattningshavare, andel kvinnor  

 

 

2013

-

2 117 889

7 981 155

37 166 838

22 814 237

74 409

70 154 528

-

2 117 889

7 981 155

37 518 743

12 036 569

74 409

59 728 765

351 905

2012

1 203 387

1 957 084

7 522 837

23 903 025

21 987 925

97 498

56 662 756

1 203 387

1 957 084

7 522 837

24 164 055

11 642 915

97 498

46 587 776

261 030

46 204 744

8 855 767

3 426 696

646 664

59 133 871

46 204 744

5 477 214

1 991 696

646 664

54 320 318

33 140 791

8 912 944

3 295 189

1 134 994

46 483 918

33 140 791

5 362 391

1 975 502

1 134 994

41 613 678

22

18

40

33%

33%

21

21

42

33%

33%

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader    

 Styrelse och VD 

 Övriga anställda 

 Sociala kostnader styrelse och VD

 Sociala kostnader övriga anställda 

 Pensionskostnader styrelse och VD 

 Pensionskostnader övriga anställda 

 Summa 

  

Not 4   Ränteintäkter från intresseföretag  

  Moderföreningen    

 Ränteintäkter från Bergåsliden i Umeå AB 

  

Not 5   Ränteintäkter och liknande resultatposter  

  Koncernen    

 Ränteintäkter 

 Föreningsavgälder 

 Utdelning från HSB Projektpartner 

 Vinst avyttrade aktier 

 Summa 

     

 Moderföreningen    

 Ränteintäkter, övriga 

 Föreningsavgälder 

 Utdelning från HSB Projektpartner 

 Vinst avyttrade aktier 

 Summa 

     

Not 6   Byggnader och mark 

 Koncernen    

 Byggnader    

 Ackumulerade anskaffningsvärden:    

 -Vid årets början 

 -Nyanskaffningar 

 -Utrangeringar   

 Summa

     

 Ingående nedskrivningar 

     

 Ackumulerade avskrivningar:    

 -Vid årets början 

 -Utrangeringar 

 -Årets avskrivning 

 Summa

  

 Redovisat värde vid årets slut 

     

 Mark    

 -Vid årets början 

 Redovisat värde vid årets slut 

     

 Summa byggnader och mark 

  

 Övervärde i koncernredovisningen    

 -Ingående övervärden

 -Ingående avskrivningar 

 -Årets avskrivning 

 Summa övervärde i koncernredovisningen 

  

 Bokfört restvärde

     

 

2013

1 105 869

13 153 415

357 687

4 055 220

422 039

957 187

20 051 417

244 000

156 709

209 200

279 866

-

645 775

89 958

209 200

279 866

-

579 024

215 877 848

670 000

216 547 848

-4 769 500

-65 941 349

-

-3 368 697

-63 310 046

142 468 302

11 177 260

11 177 260

153 645 562

5 779 331

-1 218 000

-58 000

4 503 331

158 148 893

2012

1 045 612

13 545 600

327 582

3 984 988

467 572

682 841

20 054 195

-

606 404

233 645

461 396

93 770

1 395 215

531 501

233 645

461 396

93 770

1 320 312

204 001 240

13 778 383

-1 901 775

215 877 848

-4 769 500

-64 605 935

1 901 775

-3 237 189

-65 941 349

145 166 999

11 177 260

11 177 260

156 344 259

5 779 331

-1 160 000

-58 000

4 561 331

160 905 590

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Taxeringsvärde    

 Byggnader 

 Mark 

  Summa

 Vid den senaste (2013) individuella värderingen av koncernens fastigheter som gjordes av extern part    

 bedömdes marknadsvärdet uppgå till 260 mkr.    

        

 Moderföreningen    

 Byggnader    

 Ackumulerade anskaffningsvärden:    

 -Vid årets början 

 -Nyanskaffningar 

 Summa

  

 Ingående nedskrivningar 

  

 Ackumulerade avskrivningar:    

 -Vid årets början 

 -Årets avskrivning 

 Summa

  

 Redovisat värde vid årets slut 

    

 Mark    

 -Vid årets början  

 

 Redovisat värde vid årets slut 

     

 Taxeringsvärde:    

 Byggnad:    

 Flyttfågeln 4 

 Lappkastet 2 

 Krukan 17 

 Balder 9 

 Lyktgubben 1 

  

 Summa taxeringsvärde byggnad 

     

 Mark:    

 Flyttfågeln 4 

 Lappkastet 2 

 Krukan 17 

 Balder 9 

 Lyktgubben 1 

  

 Summa taxeringsvärde mark 

  

 Totalt taxeringsvärde 

 

 Vid den senaste (2013) individuella värderingen av koncernens fastigheter som gjordes av extern part bedömdes marknadsvärdet

 uppgå till 136 mkr.

Not 7   Maskiner och andra tekniska anläggningar

 Moderföreningen    

 Ackumulerade anskaffningsvärden:    

 -Vid årets början 

 -Nyanskaffningar 

 -Avyttringar och utrangeringar 

  Summa

  

 

2013

1 65 768 000

51 751 000

217 519 000

133 209 847

83 000

133 292 847

-4 769 500

-53 722 349

-1 991 696

-55 714 045

72 809 302

4 635 260

77 444 562

618 000

25 996 000

22 800 000

31 800 000

12 572 000

93 786 000

335 000

8 560 000

5 400 000

8 145 000

3 462 000

25 902 000

119 688 000

11 434 604

1 136 171

-157 618

12 413 157

2012

1 61 611 000

49 886 000

211 497 000

133 091 472

118 375

133 209 847

-4 769 500

-51 746 847

-1 975 502

-53 722 349

74 717 998

4 635 260

79 353 258

525 000

286 000

24 000 000

29 400 000

12 979 000

91 190 000

241 000

8 448 000

6 000 000

7 629 000

2 892 000

25  210 000

116 400 000

10 386 859

1 678 878

-631 133

11 434 604

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR



29

 Ackumulerade avskrivningar enligt plan:    

 -Vid årets början 

 -Avyttringar och utrangeringar 

 -Årets avskrivning enligt plan 

  Summa 

 

 Redovisat värde vid årets slut 

  

Not 8   Andelar i koncernföretag  

 Moderföreningen 

 Ackumulerade anskaffningsvärden 

  

 Specifikation av moderföreningens innehav av aktier och andelar i koncernföretag

 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

  

 Dotterföretag / Org nr / Säte 

 Fastighets Aktiebolaget Tegelhörnan, 556110-3242, Umeå  

  

Not 9   Andelar i intresseföretag

 Moderföreningen 

 Ackumulerade anskaffningsvärden:    

 -Vid årets början 

 -Förvärv   

 Redovisat värde vid årets slut

 Specifikation av moderföreningens innehav av aktier och andelar i intresseföretag

 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

    

 Andelar i HSB Vind ek. för. (1181st), 769619-4716,   Umeå        

 Andelar i Bergåsliden i Umeå AB (250 st), 556889-1542,   Umeå        

  Andelar i HSB Produktion i Umeå HB, 969764-7346,   Umeå      

    

Not 10   Övriga andelar

 Moderföreningen Antal 

 Aktier i HSB Projektpartner AB  

 Andelar i Nya HSBs Riksförbund ek. för.  

 Andelar i Begravningsföreningen Fonus  

 Andelar i OK Västerbotten  

 Andelar i Folkets Hus-föreningar  

  Redovisat värde vid årets slut 

   

Not 11   Uppskjuten skattefordran

 Moderföreningen har sedan en tid tillbaka underskott att utnyttja vid inkomsttaxeringen.

 Moderföreningen    

 Ingående uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 

 Justering av ingående fordran pga. ändrad skattesats från 26,3% till 22% 

 Årets förändring av uppskjuten skatt 

 Redovisat värde vid årets slut 

  

Not 12   Fordringar hos intresseföretag  

 Ackumulerade anskaffningsvärden: 

 -Tillkommande fordringar 

 Redovisat värde vid årets slut 

  

2013

-9 459 816

156 721

-646 664

-9 949 759

2 463 398

3 500 000

Antal

 i %

100

2013

7 782 600

125 000

7 907 600

Antal

andelar i %

22,2

50

50

2013

10 004 000

3 181 750

1 115

2 714

10 000

13 199 579

599 104

-

-270 226

328 878

-

4 757 000

4 757 000

2012

-8 927 414

609 592

-1 134 994

-9 459 816

1 974 788

3 500 000

Redovisat

värde

3 500 000

2012

7 782 600

7 782 600

Redovisat

värde

7 782 600

125 000

-

2012

10 004 000

3 181 750

1 010

2 654

10 000

13 199 414

726 862

-188 846

-8 912

599 104

-

-

-

Antal

2 501

77 009

1

2

10

Antal

andelar

1 000
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Not 13   Andra långfristiga fordringar  

  Koncernen    

 - Specialinlåning 

 - Kapitalförsäkring 

 - Fordran Umeå parkerings AB 

 Redovisat värde vid årets slut 

     

 Moderföreningen    

 - Specialinlåning 

 - Kapitalförsäkring 

 Redovisat värde vid årets slut 

  

Not 14   Varulager  

 Moderföreningen 

 Innehav av nyproducerade bostadsrätter  

 Handelsvaror 

  Redovisat värde vid årets slut

  

Not 15   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

 Koncernen 

 Ränta 

 Försäkringar och serviceavtal 

 Upplupna intäkter 

 Övrigt 

  Redovisat värde vid årets slut

 Moderföreningen    

 Ränta 

 Försäkringar ocn serviceavtal 

 Upplupna intäkter 

 Övrigt   

  Redovisat värde vid årets slut

  

Not 16   Eget kapital     

 Koncernen          

 Vid årets början 

 Vinstdisposition 

 Inträde/utträde 

 av medlemmar          

 Årets resultat   

 Vid årets slut 

           

 Moderföreningen          

 Vid årets början 

 Vinstdisposition 

 Inträde/utträde 

 av medlemmar          

 Koncernbidrag 

 Disposition enl. årsstämmobeslut          

 Årets resultat 

 Vid årets slut 

     

Not 17   Obeskattade reserver  

 Avskrivningar utöver plan, fastigheter 

 Av obeskattade reserver utgör 1 438 140 (1 295 800) uppskjuten skatt.

2013

-

983 000

3 048 269

4 031 269

-

983 000

983 000

 

20 530 000

17 328

20 547 328

37 100

578 548

1 343 513

103 537

2 062 698

37 100

513 088

1 343 513

-

1 893 701

Fria reserver

Balanserat 

resultat

18 454 530

323 761

18 788 291

19 266 645

-1 512 433

2 184 000

19 938 212

2013

6 537 000

2012

10 000 000

808 000

2 988 499

13 796 499

10 000 000

808 000

10 808 000

 

-

10 506

10 506

513 267

366 380

1 148 460

142 625

2 170 732

498 773

366 380

1 148 460

40 792

2 054 405

Årets 

resultat

1 171 621

-1 171 621

1 767 227

1 767 227

-1 512 433 

1 512 433 

 

 

-1 207 446

-1 207 446

2012

5 890 000

Bundna 

reserver

5 933 460

847 860

6 781 320

-

Reservfond

1 576 156

1 576 156

1 576 156

1 576 156

Andelskapital

7 540 350

150 950

7 691 300

7 540 350

150 950

7 691 300
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Not 18   Avsättningar  

 Koncernen   

 Latent skatteskuld 

 VD Pension  säkrad via kapitalförsäkring 

  Redovisat värde vid årets slut 

  

 Moderföreningen    
 VD Pension  säkrad via kapitalförsäkring 

Not 19   Checkräkningskredit  
 Beviljad kreditlimit

 Outnyttjad del 

 Utnyttjat kreditbelopp

  

Not 20   Skulder till kreditinstitut  
  Koncern    
 Amortering 1-5 år från balansdagen 

 Amortering, senare än fem år från balansdagen 

  Redovisat värde vid årets slut   

  
 Moderföreningen    
 Amortering 1-5 år från balansdagen 

 Amortering, senare än fem år från balansdagen 

  Redovisat värde vid årets slut 

  

Not 21  Skulder till intresseföretag  
 Moderföreningen    
 Skuld avseende bostadsrätter 

 Övriga kortfristiga skulder 

  Redovisat värde vid årets slut 

  

Not 22   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
  Koncernen    
 Upplupna löner, semesterlöner och komptid 

 Upplupna soc avgifter löner, semesterlöner och komptid 

 Upplupna räntekostnader 

 Förutbetalda hyror 

 Medlemsavisering 

 Fakturerade avtal 

 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  Redovisat värde vid årets slut 

     

 Moderföreningen    
 Upplupna löner, semesterlöner och komptid 

 Upplupna soc avgifter löner, semesterlöner och komptid 

 Upplupna räntekostnader 

 Förutbetalda hyror 

 Medlemsavisering 

 Fakturerade avtal 

 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 Redovisat värde vid årets slut 

Not 23   Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  
  Koncernen    
 Säkerheter för skulder och egna förpliktelser    

 För skulder till kreditinstitut  

 Uttagna pantbrev 

  

 För egna förpliktelser  

 Pantsatt kapitalförsäkring avseende VD-pension 

 Redovisat värde vid årets slut

 

 

2013

1 912 680

983 000

2 895 680

983 000

10 000 000

-8 907 449

1 092 551

 

9 012 000

138 288 869

147 300 869

6 708 000

68 883 147

75 591 147

13 251 833

231 733

13 483 566

2 528 260

1 163 749

972 000

1 651 556

1 362 750

4 130 802

1 296 275

13 105 392

2 528 260

1 163 749

712 000

778 610

1 362 750

4 130 802

944 550

11 620 721

182 990 412

983 000

183 973 412

2012

1 673 540 

808 000

2 481 540

808 000

10 000 000

-10 000 000

-

 

10 539 912

143 395 530

153 935 442

6 351 912

75 766 281

82 118 193

-

173 079

173 079

2 218 389

1 237 165

957 360

1 677 648

1 366 583

3 999 097

1 978 215

13 434 457

2 218 389

1 237 165

684 000

802 962

1 366 583

3 999 097

1 716 409

12 024 605

 

182 990 412

808 000

183 798 413
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 Ansvarsförbindelser    

 Borgensförbindelse för nyproduktion 

 Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag 

 Övriga borgensförbindelser 

  Redovisat värde vid årets slut 

 

 Moderföreningen    
 Säkerheter för skulder och egna förpliktelser    

 För skulder till kreditinstitut  

 Uttagna pantbrev 

  

 För egna förpliktelser  

 Pantsatt kapitalförsäkring avseende VD-pension 

  Redovisat värde vid årets slut

 Ansvarsförbindelser    

 Borgensförbindelse för nyproduktion 

 Borgensförbindelse till förmån för dotterbolag

 Borgensförbindelse till förmån för intresseföretag 

 Övriga borgensförbindelser

 Redovisat värde vid årets slut 

Avtal har träffats med de två senaste nyproducerade bostadsrättsföreningarna att ta över ansvaret för oplacerade eller återlämnade lägenheter fram till sju år 

efter första inflyttningen. Per bokslutsdagen äger HSB Umeå 10 bostadsrätter med anledning av detta avtal.

2013

1 860 000

26 000 000

285 000

28 145 000

 

109 790 412

983 000

110 773 412

1 860 000

45 558 000

26 000 000

285 000

73 703 000

2012

2 130 000

8 600 000

287 000

11 017 000

 

109 790 412

808 000

110 598 412

2 130 000

72 864 000

8 600 000

287 000

83 881 000

HSB Umeå Ekonomisk Förening

794000-1022

Underskrifter

Härmed försäkras att koncern- och årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, bokföringsnämndens allmänna råd 

och god redovisningsed 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 osä-

kerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står för.

Umeå den 18 mars 2014 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Rapport om årsredovisningen och koncernredo-
visningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för HSB 

Umeå ekonomisk förening för år 2013. Föreningens årsredovisning 

ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 20-32.

Styrelsens och verkställande direktörers ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning som ger 

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna 

kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nöd-

vändig för att upprätta en årsredovisning och en koncernredovisning 

som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredo-

visningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 

International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 

Dessa standareder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 

och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisning-

en och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-

bevis och belopp och annan information i årsredovisningen och kon-

cernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 

bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 

de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fören-

ingen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att 

ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 

att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. 

En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 

de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrel-

sens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 

liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredo-

visningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-

ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens och kon-

cernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess 

finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningsla-

gen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 

koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstryker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkning-

en och balansräkningen för föreningen och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 

har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande förening-

ens vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning för HSB Umeå ekonomisk förening för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner be-

träffande föreningens vinst eller förlust och det är styrelsen och verk-

ställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen 

om ekonomiska föreningar.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dis-

positioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på 

grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisions-

sed i Sverige.

 Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till disposi-

tioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om 

förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

 Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 

revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat vä-

sentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna 

bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 

ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 

handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovis-

ningslagen eller föreningens stadagar.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt försla-

get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Umeå den 27 mars 2014

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i HSB Umeå ekonomisk förening, org.nr 794000-1022

REVISIONSBERÄTTELSE
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KONCERNÖVERSIKT

KONCERNÖVERSIKT

EKONOMI 2013 2012 2011 2010 2009
Nettoomsättning mkr 70,15 56,66 60,25 58,00 58,44
Omsätning per anställd mkr 1,75 1,36 1,49 1,38 1,38
Resultat efter finansnetto mkr 2,28 1,60 2,00 -2,13 0,70
Justerat eget kapital (JEK) mkr 36,59 34,68 33,24 27,84 29,34
Soliditet % 16,31 16,29 15,62 14,79 15,39
Soliditet enl HSB Koden % 42,57 39,28 38,73 43,33 43,93
Räntabilitet på JEK % 6,22 4,62 5,87 -7,65 2,38
Räntabilitet på sysselsatt kap % 4,31 3,99 3,98 2,34 4,01
Räntabilitet på totalt kap % 3,85 3,68 3,66 2,13 3,86
Balanslikviditet % 91,90 67,08 72,04 54,37 69,58

VERKSAMHETSSTATISTIK
Antal bostadsrättsföreningar st 60 59 58 58 58
Färdigställda bostadsrättslägenheter st 53 30 0 0 0
Antal HSB bostadsrättlägenheter st 4510 4457 4427 4427 4427
Antal medlemmar st 8603 8228 8106 7684 7572
Överlåtna HSB-lägenheter st 452 434 471 469 485
Överlåtelser i % av antal lägenheter % 10,1 9,7 10,7 10,6 11,0
Överlåtelsevärden mkr 418,4 351,2 314,5 331,4 316,3
Genomsnitt överlåtelsevärde/lgh kkr 925,7 809,2 667,8 706,7 652,1

MEDARBETARE
Medeltalet anställda 40 42 41 42 42
Total sjukfrånvaro % 3,00 3,40 4,17 4,53 10,1

EGNA FASTIGHETER
Antal lägenheter st 233 233 231 222 222
Antal lokaler st 21 21 21 21 21

FÖRBRUKNINGSSTATISTIK
* Värme kWh/kvm 122,8 127,6 121,4 160,6 148,5
* Vatten kbm/kvm 1,63 1,50 1,59 1,41 1,42
* El vindkraft kWh/kvm 56,0 50,8 60,4 64,3 21,7
* El övrig kWh/kvm 0 3,6 3,9 0 43,4

Utsläpp CO2e     "ur Svante" ton 265,07 308,81 317,51 292,8 377,5



35

DEFINITIONER

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Rörelseresultat plus finansiella intäkter och minus finansiella 

kostnader

TOTALT KAPITAL
Summa anläggningstillgångar och summa omsättningstillgångar al-

ternativt summa eget kapital och summa skulder

EGET KAPITAL
Summan av fritt och bundet eget kapital vid årets slut.

JUSTERAT EGET KAPITAL
Eget kapital plus 78 % av obeskattade reserver vid årets slut

SOLIDITET
Eget kapital plus 78 % av de obeskattade reserverna i procent av det 

totala kapitalet

   Ger ett mått på företagets kapitalstyrka och förmåga att överleva 

förluster. Beräkning som visar i vilken omfattning tillgångarna är 

finansierade med eget kapital.

SOLIDITET ENLIGT HSBs KOD FÖR FÖRENINGS-
STYRNING
Eget kapital plus/minus över- eller undervärden skattejusterad divi-

derat med totalt kapital plus/minus över- eller undervärden minus 

likvida medel.

RÄNTABILITET PÅ JUSTERAT EGET KAPITAL
Resultat efter finansiella poster i procent av det justerade egna ka-

pitalet vid årets slut.

Ger ett mått på avkastningen på ägarnas kapital

GENOMSNITTLIGT SYSSELSATT KAPITAL
Totalt kapital minus icke räntebärande skulder vid årets början samt 

vid årets slut dividerat med två.

RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL
Resultat efter finansiella intäkter i procent av genomsnittligt syssel-

satt kapital.

Ger ett mått på avkastningen baserat på räntebärande kapitalbas.

RÄNTABILITET PÅ TOTALT KAPITAL
Resultat efter finansiella intäkter i procent av totalt kapital. Ger oss 

ett mått på avkastningen på de totala tillgångarna.

BALANSLIKVIDITET
Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

MEDELTALET ANSTÄLLDA
Beräknas genom att summera tjänster tillsvidareanställd personal. 

100 % är en tjänst 75 % är 0,75 och så vidare

SJUKFRÅNVARO I  % 
Samtliga anställdas sjukfrånvarotid (det vill säga alla personer med 

en sammanhängande anställning på minst tre månader) jämfört 

med den totala arbetstiden

LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO
Tiden för sjukskrivningsperioder som är minst 60 dagar.

DEFINITIONER      
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