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VI BYGGER FÖR ALLA

VD har ordet
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När vi summerar 2016 kan jag konstatera att 
året som helhet ser mycket positivt ut. 
   Intresset för Uppsalas expansion och ny-
byggartakt har varit stort under året. I maj 
besökte finansminister Magdalena Andersson, 
tillsammans med kommunstyrelsens ordförande 
Marlene Burwick, HSB Uppsala, och fick en 
rundvandring i ett av våra pågående nypro-
duktionsprojekt. 
   Självklart gläds vi åt den starka marknaden, 
samtidigt är vi uppmärksamma på eventuella 
omvärldstecken som tyder på en något tuffare 
framtid. HSB Uppsalas markportfölj är be-
tydande men behöver fortsatt förstärkas för 
att möta den kommande efterfrågan på bo-
stadsmarknaden. En bra försäljning och stabil 
ekonomi ger oss möjlighet att investera för 
framtiden. Målet är att uppföra cirka 150 
bostäder per år de kommande åren. Vårt 
starka varumärke är grundläggande för att vi 
ska kunna bygga mer. I den hårda konkurrensen 
om byggrätterna är vår styrka långsiktigt 
ansvarstagande och att vi är en etablerad 
aktör. Vi letar ständigt efter nya vägar för 
leverans av attraktiva bostadsrätter till alla, 
oavsett bakgrund. Inte minst till våra med-
lemmar. 
   Under våren genomfördes ett omfattande 
arbete med att säkerställa att vår verksamhet 
lever upp till de nya kraven i kvalitets- och miljö-
standarderna, ISO 9001 och 14001, vi kan nu 
som första HSB-förening stoltsera med upp-

graderade certifikat.
   Under året har HSB Uppsalakoncernen 
investerat i flera digitala tjänster. Dels för att 
kunna möta framtidens krav från kunder och 
medlemmar och dels för att effektivisera våra 
arbetsrutiner.
   Värt att nämna är också att vårt dotterbolag, 
Upplands Boservice AB, fortsatt utvecklats i 
en positiv riktning. Inom koncernen har vi ett 
väletablerat samarbete, särskilt när det gäller 
förvaltning. En samverkan med andra region-
föreningar på nationell nivå har varit central. 
Bättre service och smartare lösningar är målet 
med samarbetet.
   För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs 
ett bra samarbete med alla våra medarbetare 
likväl som bra villkor i övrigt. Vi har en ex-
tremt låg sjukfrånvaro, vilket jag tror kan 
härledas till de goda villkor vi erbjuder och 
den personalpolitik vi bedriver. Investeringar 
inom detta område är viktigt för att locka till 
sig samt behålla kompetenta medarbetare.
   Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack för 
det engagemang som både medarbetare och 
medlemmar har visat under året! Det är här-
ligt att få vara delaktig i en organisation som 
arbetar med att bygga ett hållbart samhälle, 
skapa medlems- och kundnytta, och som 
framförallt har en långsiktig syn på verksam-
heten. Gemensamt skapar vi rätt förutsätt-
ningar för det goda boendet.

”
Gemensamt skapar vi 
rätt förutsättningar för 
det goda boendet.

Göran Jaxéus
Verkställande Direktör



HSB brf 69 Soluppgången samt HSB brf 76 Gryningsljuset.



UTGÅNGSPUNKTER FÖR EN 
HÅLLBAR VERKSAMHET

Tänk dig en organisation som jobbar med utgångspunkterna: engagemang, 
trygghet, hållbarhet, omtanke och samverkan, för att du och dina grannar  
ska bo bra. En organisation där alla kan vara med och bestämma. Den 
organisationen heter HSB. Sedan 1923 (1933 i Uppsala) har vi verkat för  
att skapa det goda boendet. Det är här möjligheterna bor.

Så beskriver vi oss själva och det är så vi arbetar; 
vi ägs och finns till för våra medlemmar. Inga 
vinster tas ut, allt investeras i nya bostäder till 
nytta för våra medlemmar. Vår förenings grund-
idé är att tillhandahålla ett tryggt och prisvärt 
boende genom sparande, byggande och för-
valtning, vilket skapar värde för både våra 
medlemmar, det sammanhang vi är verksamma 
i och HSB-organisationen i stort. 

STRUKTUR
För att tydliggöra medlems- respektive affärs-
perspektivet har vi organiserat verksamheten i 
olika juridiska personer. Affärsverksamheten 
bedrivs till största delen genom det helägda 
dotterbolaget Upplands Boservice AB. I HSB 
Uppsala ek. för. finns i huvudsak funktioner 
för: koncernledning, medlemsverksamhet, 
nyproduktion, ägande och förvaltning av 
hyresfastigheter, samt tillhandahållande av 
förvaltartjänster. Nyproduktionen av bostäder 
bedrivs genom ett samarbetsavtal med HSB 
ProjektPartner AB.

MARKNAD
HSB Uppsalas enskilda medlemmar och HSB 
bostadsrättsföreningar utgör basen för verk-
samheten. Den affärsdrivande service- och 
förvaltningsverksamheten riktar sig till bo-
stadsrättsföreningar, andra fastighetsägare 
och övriga aktörer på fastighetsmarknaden. 
Våra geografiska verksamhetsområden är: 
Uppsala, Knivsta, Enköping, Håbo, Tierp, 
Älvkarleby och Östhammars kommuner.

GEMENSAMMA STYRDOKUMENT
HSB-rörelsen har vissa gemensamma styr-
dokument. Ett är HSBs kod för förenings-
styrning. Redovisning av arbetet med koden 
görs i Föreningsstyrningsrapporten som ingår  
i denna handling. Ett annat styrdokument är 
HSBs varumärkesriktlinjer, som anger ramarna 
för hur varumärket HSB får användas. Ett 
tredje styrdokument är HSBs kompass, som 
innehåller gemensamma mål och fokus- 
områden för HSB. Dessa styrdokument utgör 
ett av underlagen vid upprättandet av HSB 
Uppsalas verksamhetsplan.

UPPLANDS BOSERVICE AB 
Bildat: 1995.
Nettoomsättning 2016: 163,60 mkr.
Anställda vid årsskiftet 2015/2016: 154.
I HSB Uppsala koncernen sedan 1995.

Den tekniska fastighetsförvaltningen omfattar flertalet förekommande arbeten med anknytning till fastighetsskötsel. 
Däri ingår allt från löpande drift- och skötselåtgärder till ombyggnader av våtrum, kök och tvättstugor.  
   Den ekonomiska uppdragsförvaltningen omfattar i princip alla administrativa tjänster som erfordras för att förvalta 
bostäder och andra fastigheter.  
   Företagets ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008 respektive miljöcertifierat enligt  
ISO 14001:2004.

HSB UPPSALAS KONCERNBOLAG

Utgångspunkter för en hållbar verksamhet
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ANDEL KVINNOR OCH MÄN
Anställda inom koncernen.

Kvinnor, 23 % Män, 77 %

ÅRET I KORTHET

16,6% 16,6%16,9% 15,6% 15,9%
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Här redovisas nyckeltal för verksamhetsåret 2016 gällande HSB Uppsala- 
koncernen. Uppgifter från tidigare år redovisas i grå grafik.

NETTOOMSÄTTNING, mkr
Summan av alla intäkter under året.
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ANTAL BOSPARARE

Andelen av koncernens tillgångar som är  
finansierade med egna medel.
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FÖRENINGSVERKSAMHET

MEDLEMSUTVECKLING OCH BOSPARANDE
HSB Uppsala är sina medlemmar och vi när-
mar oss 20 000 till antalet. Och i likhet med 
antalet medlemmar ökar också den andelen av 
dessa som bosparar. Per sista december var 
antalet medlemmar 19 517 stycken och antalet 
bosparare 4 476. En ökning med 4,8 procent, 
respektive 12,9 procent jämfört med föregå-
ende år. Uppsala är en av de städer i Sverige 
som växer mest per capita, vilket delvis kan 
förklara ökningen. 
   Mot bakgrund av ett ökat behov av digital 
samordning inom hela HSB, implementerades 
under året ett helt nytt medlemssystem.

MEDLEMSAKTIVITETER OCH SOCIALT  
ANSVARSTAGANDE
Mellan tre och fyra tusen medlemmar har 
deltagit vid årets medlemsaktiviteter. I särklass 
populärast är sommarens musikevenemang i 
Parksnäckan. Utöver vår egen medlemsexklu-
siva kväll erbjöds våra medlemmar biljetter till 
ett femtontal välbesökta spelningar.
   Vi har också fortsatt med stadsvandringarna 
i Uppsala och Enköping. Biokvällar, Öppen 
hamn och Funbo plantskola är exempel på 
ytterligare medlemsaktiviteter som genomförts 
under året.
   Vår Forzasatsning i samarbete med Uppsala 
Stadsmission med syfte att tillvarata gamla 
kläder har fortgått. Totalt hade över tio ton 
kläder samlats in vid årsskiftet, dessutom har 
satsningen utvidgats och omfattar nu även 
Enköping där vi samverkar med Hela Människan. 
   Att ta ett socialt ansvar och stötta lokala 
kultur- och idrottsprojekt har alltid varit en 
viktig del av vår verksamhet. Almtuna IS, Ronja-
bollen, IF Thor och Jul på Uplands är exempel 
på verksamheter vi stödjer.

KURSVERKSAMHET OCH DIALOG
Summerar man sista raden på en bostadsrätts-
förenings balansräkning med överlåtelsevärdet 
på samtliga lägenheter inser man vad som ligger 
i vågskålen när man på föreningsstämman väljer 
styrelse och övriga funktionärer. Det är ett stort 
ansvar som vilar på ledamöterna i en styrelse.  
Att bostadsrättsföreningens förtroendevalda ges 
goda förutsättningar att utföra sitt arbete är a 
och o. Vi erbjuder kvalificerade utbildningar 
som ger styrelseledamöter kunskap och stöd i 
deras förtroendeuppdrag. Kursutbudet omfattar 
grundkurser, funktionskurser och specialkurser. 
Ett exempel är underhållsplanen som är ett unikt 
verktyg när det gäller att planera och budgetera 
det framtida underhållet i bostadsrättsföreningen.
   Under året har vi besökt samtliga föreningar i 
Gimo och Tierp samt enskilda föreningar i 
Östhammar, Bålsta och Enköping. Vårt mål är 
att utveckla en ny plattform för dialog med 
styrelserna i bostadsrättsföreningarna.
   Samarbetet mellan HSB-föreningarna i Upp-
sala, Mälardalen, Dalarna och Värmland har 
intensifierats under året; en kollaboration som 
möjliggör erfarenhetsutbyte inom alla verksam-
hetsområden. Och till följd av detta anordnades 
bland annat en styrelsekonferens i Tällberg där 
omkring 300 förtroendevalda från de fyra  
regionföreningarna deltog.

STADGAR
Under 2016 trädde en rad ändringar i Lagen om 
ekonomiska föreningar i kraft. Lagen säger 
uttryckligen att om föreningens stadgar strider 
mot lag så ska nya stadgar antas. I samband med 
lagändringar uppdateras HSBs normalstadgar 
för bostadsrättsföreningar, nu gäller 2011 års 
normalstadgar, version 5. Arbetet med att stötta 
våra bostadsrättsföreningar i processen att anta 
nya stadgar är en central del av vår verksamhet.

Kursverksamhet, nytt medlemssystem, ökat antal medlemmar och bosparare, 
medlemsaktiviteter och en hel del annat – mycket har hänt under året.

Föreningsverksamhet
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NYPRODUKTION

ÖKAD PRODUKTIONSTAKT OCH  
SVÄNGNINGAR PÅ MARKNADEN
Produktionen av nya lägenheter har fortsatt 
varit stor. I och med att Brf 402 Hamnen och 
brf 48 Börjetull byggstartades var det som mest 
538 lägenheter i produktion under året. Att 
jämföra med föregående år när samma siffra 
var 319. Vid årets slut hade tre projekt – brf 73 
Rosendalen, brf 85 Bröndbo samt brf 65 Flint-
stenen – avslutats vilket innebar att det totala 
antalet lägenheter i produktion per sista dec-
ember var 323.
   Expansionen av Uppsala fortsätter; bostads-
hus byggs i alla delar av staden för att möta 
kommunens prognos om 50 000 nya invånare 
de kommande 15 åren. Men samtidigt finns 
indikationer, som delvis kan härledas till nya 
amorteringskrav, på en viss avmattning avseende 
försäljningen av nyproducerade bostäder. En 
tendens som talar för att beslutet att säljstarta 
hela kvarteret Ågatan i en etapp istället för två 
var välgrundat.

FORTSATT KONKURRENSUTSATT
Det tilltagande bostadsbyggandet har lett till 
att vi idag upplever en hårdare konkurrens-
situation beträffande byggrätter, byggherrar 
och entreprenadbranschen. Med anledning av 
det finner vi det extra viktigt att fortsätta jobba 

för en god geografisk spridning avseende vart 
vi bygger, men också vem vi bygger för. Att 
tillhandahålla bostäder på olika platser med 
olika prisintervall är essentiellt för att tillgodose 
våra medlemmars behov och utvecklingen av 
Uppsala.

SAMHÄLLSBYGGARE MED  
HÅLLBARHET I FOKUS
Vi söker ständigt nya utvecklingsmöjligheter 
och går i bräschen för att få fart på byggandet 
och råda bot på bostadsbristen, varför vi under 
året medverkat i en av kommunen anordnad 
markanvisningstävling gällande ett område i 
Ulleråker. Tillsammans med PEAB och Kärn-
hem utarbetas ett förslag (att flera aktörer 
samverkar är en förutsättning för att delta i 
tävlingen) som omfattar cirka 270 lägenheter 
där en tredjedel är tänkt att tillfalla HSB Upp-
sala. Värt att nämna är att tävlingsbidraget som 
framläggs måste uppfylla en rad kommunala 
krav med bäring på hållbarhet. Bland annat 
måste en mobilitetsplan ingå; en slags rörlig-
hetsplan som innefattar bil- och cykelpool, 
laddningsstolpar och kollektivtrafikkort för 
lägenhetsköparen. 
   Förhoppningen är att tävlingsdeltagandet 
ska mynna ut i ett markanvisningsavtal under 
våren 2017.

Det goda boendet har varit den bärande idén i HSBs verksamhet sedan organis- 
ationen grundades 1923. En av de viktigaste uppgifterna är att bygga bostäder till 
medlemmarna. HSB Uppsalas produktion av bostäder bedrivs genom HSB 
Produktion i Uppsala HB. Bolaget ägs till 50 procent vardera av HSB Uppsala 
och HSB Produktion AB.  

Nyproduktion
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VÅRA PROJEKT

ROSENDAL
Projektet brf 73 Rosendalen (81 lägenheter, 
samtliga sålda) har gått enligt tidplan. Sista 
inflyttningen skedde i månadsskiftet april/maj 
och fastigheten färdigställdes utvändigt under 
juni månad.

NORRA LUTHAGEN
Den första etappen i Norra Luthagen, brf 85 
Bröndbo (54 lägenheter, samtliga sålda), blev 
färdiginflyttad under sommaren och fastig-
heten var utvändigt helt färdigställd under 
tidig höst. 
   Etapp två, brf 48 Börjetull (61 lägenheter), 
byggstartades enligt plan i april. Ett första 
spadtag för att förkunna detta togs tillsam-
mans med kommunstyrelsens ordförande 
Marlene Burwick, HSB Uppsalas ordförande 
Lena Rönnberg samt köpare. Per sista decem-
ber var 56 av 61 lägenheter sålda. Inflyttning 
förväntas kunna ske med start kvartal fyra 
2017.

ÅSIKTEN
Etapp ett av Åsikten-projektet, brf 401 Ågatan 
(48 lägenheter, samtliga sålda), går enligt plan 
och inflyttningen kommer att ske under juni 
2017, då samtliga köpare flyttar in.
   Gällande etapp två, brf 402 Hamnen, togs 
planenligt ett första spadtag i februari. Vid 
årsskiftet var 148 av 158 lägenheter sålda. 
Planerad inflyttning sker med start juni 2018 
och sträcker sig fram till juni 2019. Projektet 
omfattar totalt nio trapphus.

STENHAGEN
Den första etappen av två i Stenhagen, brf 65 
Flintstenen (80 lägenheter, samtliga sålda), 
blev under maj månad färdigställd i och med 
att samtliga köpare flyttat in.
   I den andra etappen, brf 49 Stenyxan (56 
lägenheter, samtliga sålda,) flyttade 28 av 56 
köpare in under kvartal fyra. Resterande in-
flyttningar är planerade till kvartal två 2017.
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FÖRVALTNINGSTJÄNSTER

HSB Uppsalas förvaltningsenhet erbjuder tjänster inom fastighetsförvaltning,
i första hand till bostadsrättsföreningar, men tjänster erbjuds också till externa 
fastighetsägare. Våra uppdragsgivare utgörs till största delen av medlemsfören-
ingar i HSB Uppsala men också privata bostadsrättsföreningar, andra kommersi-
ella verksamheter samt HSB Uppsalas egna fastigheter.

LÅNGSIKTIGT OCH TRYGGT
Våra förvaltningstjänster vägleder och säker-
ställer fastighetsägare och bostadsrättsföre-
ningars långsiktiga välmående. I uppdraget 
ingår: att vara kundens rådgivare och rapportör 
gällande löpande arbete, upprätta avtal för 
fastighetens drift – renhållning, fastighets-
skötsel, lokalvård, bredband, etc. – samt att 
administrera uthyrning av lokaler och att vara 
kontaktperson gentemot entreprenörer.

ÅRET SOM GÅTT
En fortsatt hög nyproduktionstakt, i kombina-
tion med gott samarbete mellan HSB Uppsala 
och Upplands Boservice AB, har lett till ett 
ökat antal förvaltningsuppdrag. Under året 
har åtta nya bostadsrättsföreningar, varav sex 
HSB-föreningar, valt att skriva förvaltnings-
avtal. Totalt sett innebär det en ökning med 
728 förvaltade lägenheter jämfört med före-
gående år. När antalet uppdragsgivare blir fler 
ökar också arbetsbelastningen, varför vi under 
året har tillsatt två nya förvaltartjänster.

KOMPETENS, KOMMUNIKATION OCH  
UTVECKLING
Den utbildningssatsning med målsättningen 
att samtliga förvaltare på HSB Uppsala ska vara 
diplomerade har under året slutförts i och 
med två nya diplomeringar.
   Att bättre tillgodose kundens behov är ständ-
igt i fokus därför är digitaliseringsarbetet 
alltjämt en viktig process i vilken HSB Portalen 
kommer att spela en betydelsefull roll komm-

ande år. Digitaliseringsarbetet är också en 
central del i den fortlöpande insatsen för att 
strömlinjeforma förvaltarnas arbetsmodell. 
Målet är ett unisont arbetssätt som underlättar 
för förvaltarna att bistå varandra vid frånvaro.

FRAMTIDA MÅL OCH UTMANINGAR
Den långsiktiga målsättningen är att bli den 
största aktören med flest nöjda kunder på 
förvaltningsmarknaden i Uppsala län. En 
målsättning som kräver professionalitet och 
kompetens i alla led, därför är det viktigt att 
inte växa för snabbt på bekostnad av befintliga 
kunder. God kompetens, styrning och sam-
verkan är förutsättningarna för att växa och 
samtidigt tillgodose befintliga kunders behov 
på ett så bra vis som möjligt.

KUNDSTATUS
I dagsläget har vi uppdrag åt 74 bostadsrätts-
föreningar där vi förvaltar 7 441 lägenheter.

Förvaltningstjänster

HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 201612

7 441 
 
 
 
Antalet bostadsrättslägenheter som HSB 
Uppsala förvaltar i dagsläget.



Fastighetsförvaltare vid våra hyresfastigheter i Enköping.



EGNA FASTIGHETER

Syftet med att äga fastigheter är att kunna erbjuda våra medlemmar boende även 
i hyresrätt, och därmed attrahera fler medlemmar, samt att ge HSB Uppsala en 
tillfredsställande avkastning på investerat kapital.  

Våra egna fastigheter är belägna i Uppsala och 
Enköping och består huvudsakligen av uthyr-
ningsbar bostadsyta. Uthyrningen sker i första 
hand till föreningens bosparande medlemmar. 
På det här sättet kan HSB Uppsala tilltala nya 
kategorier medlemmar. 
   Fastighetsbeståndet består av 1 115 bostads-
lägenheter med en sammanlagd uthyrningsbar 
yta på 73 167 kvadratmeter. I Uppsala bytte 57 
stycken lägenheter hyresgäster under det 
gångna året och i Enköping bytte 66 stycken.
   Fastigheterna rymmer även uthyrningsbara 
lokaler med en totalyta på 15 466 kvadratmeter.

KVALITET
Vår ambition är att ha attraktiva lägenheter 
med nöjda hyresgäster. För att mäta hur be-
låtna våra hyresgäster är, och vilka förbättrings-
områden vi ska prioritera, genomförs vart 
tredje år en enkätundersökning bland de 
boende. Utifrån undersökningen tas en hand-
lingsplan fram, i syfte att tillmötesgå de för-
bättringsförslag som framkommer. 2014 genom- 
fördes den senaste undersökningen och HSB 
Uppsala fick högt betyg som hyresvärd. 
   Enkäten visade att information och belys-
ning är prioriterade områden. Införandet av 
digitala informationstavlor i trapphusen fort-
går, liksom arbetet med att förbättra inom- och 
utomhusbelysning med energioptimerade 
ljuskällor.
   Nästa enkätundersökning kommer att  
utföras under 2017.

KÄLLSORTERING
Arbetet med att införa källsortering i hyres-
fastigheterna i Enköping fortsatte under året. 

Sedan 2014 finns fungerande källsorterings-
system i alla fastigheter i Uppsala.

UNDERHÅLL
Byte av tak har utförts på tre av våra fyra fastig-
heter på Sernanders väg i Uppsala under året. 
Där påbörjades även byte av golvmattor och 
målning av korridorer. 
   Därutöver har sedvanligt löpande under-
hållsarbete, bland annat renovering av lägen-
heter, utförts.  
 
UTVECKLING
Verksamhetsanpassning av våra kommersiella 
lokaler i Uppsala på Märstagatan och Vallon-
gatan har slutförts under 2016. 
   Under året fattades beslut om byte av teknisk 
plattform för uthyrning av våra hyresrätter. 
Arbetet med att implementera förändringen 
påbörjades.
   För att uppnå klimatavtalets mål med sänkta 
koldioxidutsläpp krävs ett kontinuerligt arbete 
med att minska energiförbrukningen i våra 
fastigheter. Energioptimering i våra fastigheter 
fortlöper.
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Antalet hyreslägenheter i HSB Uppsalas 
bestånd. 

Hyresfastighet på Kungsgatan i Uppsala.
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EGNA FASTIGHETER

Uppsala Bostäder Lokalyta

Löten 4:3 Ferlinsgatan 1-23 194

Kvarngärdet 29:4 S:t Persgatan 38 21

Fålhagen 6:2 Botvidsgatan 14 22 53

Dragarbrunn 26:5 Östra Ågatan 35 17 208

Fålhagen 21:3 Hj. Brantingsgatan 15 8

Luthagen 63:3 Kyrkogårdsgatan 39 24 275

Luthagen 67:7 Sysslomansgatan 25 33 709

Kungsängen 8:4 Östra Ågatan 65 20 124

Flogsta 16:1 Sernanders väg 13-16 224 916

Dragabrunn 5:5 Kungsgatan 10 23

Fålhagen 23:6 Frodegatan 20-30, Torkelsgatan 9, 11, 62 623
Österängsgatan 4, 6A-B

Boländerna 9:12 Märstagatan 4-6, Knivstagatan 5 4 050

Librobäck 9:2 Vallongatan 1 7 702

EGNA EXPLOATERINGSFASTIGHETER

Storvreta 1:93 Lena-Årby 3 : 4, 1, 3, 4 Fullerö 23 : 13, 7

Storvreta 1:94 Lena-Årby 4 : 4 Tierp 87 : 5

Storvreta 3:15 Lena-Årby 4 : 7 Tierp 132 : 3

Enköping

S:t Ilian 7:1, 15:4 S:t Larsgatan 9-21 137 628

Långgatan 7-11

Fjärdhundragatan 8-12

S:t Olofsgatan 16-18

Skyttegatan 2-4

Salagatan 7-9

Vårfrugatan 5A-7B

Galgvreten 37:1 Örtagatan 6-16 330 178

37:2, 37:3, 39:1, 39:2 Fabriksgatan 7-13

Summa egna fastigheter, Uppsala och Enköping 1 115 15 466 m2



KVALITET OCH MILJÖ

Hållbarhet är en av HSB-organisationens kärnvärden. Att ständigt stäva efter att 
minimera vår klimatpåverkan är en naturlig och viktig del i HSB Uppsala-koncernens 
löpande arbete.

CERTIFIERING AVSEENDE KVALITETS- 
OCH MILJÖLEDNING
Hösten 2015 publicerades nya utgåvor av 
standarderna för ledningssystem enligt ISO 
9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). HSB 
Uppsala har sedan tidigare certifierat sig i 
enlighet med dessa standarder, men för att 
behålla certifieringen ställdes nu högre krav 
för att möta de nya – tuffare – standarderna. 
Ledningen genomförde under våren 2016 ett 
omfattande arbete med att se till att verksam-
heten lever upp till de nya kraven i standard-
erna. Resultatet blev att HSB Uppsala, som 
första HSB-regionförening, lyckades upp- 
gradera certifikaten.

KLIMAT
HSB Uppsala har tillsammans med övriga 
HSB-regionföreningar satt upp ett klimatmål 
att till år 2023 minska utsläppen av koldioxid-
ekvivalenter per uppvärmd kvadratmeter med 
50 procent jämfört med nivåerna som upp-
mättes 2008. En koldioxidekvivalent är en 

mängd av en växthusgas omräknat till den 
mängd koldioxid som ger samma klimatpå-
verkan. Som exempel motsvaras 1 kg metan  
av 21 kg koldioxid.
   För att uppnå detta mål har hela HSB Upp-
sala-koncernen vidtagit ett flertal förbättrings-
åtgärder. Till exempel används enbart förnyel-
sebar el i samtliga HSB Uppsalas hyresfastig- 
heter. Dotterbolaget Upplands Boservice AB 
har under 2016 övergått till ett fossilfritt och 
förnyelsebart bränsle – HVO – och de köper 
ständigt in fler eldrivna fordon och handverktyg. 
   Vi arbetar också kontinuerligt med att minska 
energiförbrukningen i våra fastigheter, genom 
fortlöpande energioptimering.
   Minskningen av koldioxidutsläppen ska ske 
stegvis via ett antal uppsatta delmål. År 2016 
var målet att utsläppen ska ha minskat med 30 
procent. Några definitiva resultat på hur vi 
lyckats får vi inte förrän hösten 2017, men då 
vi under 2015 reducerat utsläppen med 42,5 
procent känner vi oss trygga med att 2016 års 
mål är uppnått.
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NYBYGGNATION
När HSB Uppsala bygger nya bostäder är målet 
alltid att byggnaden ska klassas som minst nivå 
Silver enligt certifieringssystemet Miljöbygg-
nad. Detta innebär att byggnaden är bättre än 
vad lagen kräver inom områden som bland 
annat energianvändning, sund innemiljö och 
giftfria byggmaterial. Syftet med Miljöbyggnad 
är att skapa miljömässigt hållbara fastigheter, 
med en tydlig uppföljning av byggnationen 
och lägre driftkostnader. Under 2016 certifi-
erades ett av HSB Uppsalas projekt för Miljö-
byggnad Silver: brf 401 Ågatan. Dessutom 
verifierades att brf 76 Gryningsljuset är nivå 
silver, en kontrollmätning som görs två år efter 
uppförandet.

KÄLLSORTERING
Att källsortera avfall i så stor utsträckning som 
möjligt är viktigt då det både spar på natur-
resurser och bidrar till en bättre miljö. Således 
är det angeläget för HSB Uppsala att se till att 
göra det enkelt för våra hyresgäster att sortera 
sitt avfall på bästa sätt. Sedan 2014 finns därför 
ett källsorteringssystem i alla fastigheter i Uppsala. 
Arbetet med att införa källsortering även i 
hyresfastigheterna i Enköping har tidigare på-
börjats och fortsatte under året. 
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MEDARBETARE

HSB Uppsalas verksamhet och ekonomiska resultat är beroende av att 
medarbetarna i koncernen trivs, utvecklas och kan göra en god arbetsinsats. 
Det långsiktiga målet är kompetenta och engagerade medarbetare. För att 
uppnå detta mål krävs bland annat en bra arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat, 
engagerade ledare, ändamålsenliga personalförmåner samt möjligheter till 
delaktighet. 

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
HSB Uppsala och dess dotterbolag Upplands 
Boservice AB strävar efter att vara attraktiva 
arbetsgivare som lockar rätt kompetens. 
   Under 2016 har vi genomfört ett internt 
förbättringsarbete avseende arbetsmiljö och 
jämställdhet utifrån nya föreskrifter om orga-
nisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetet med 
att implementera detta i verksamheten pågår. 
Vi har också arbetat fram en modell för ledar-
utveckling innehållande gemensamma chefs-
träffar för koncernens chefer och ledare som 
kommer att testas under 2017. Syftet är att ge 
stöd och ändamålsenlig information till personal-
ansvariga chefer, men också att ge möjlighet 
för ledningen att få viktig input om verksam-
heten och de behov som finns.
     En modell har också tagits fram som syftar 
till att föryngra och lättare kunna rekrytera till 
uppdraget som HSB-ledamot, både på kort 
och lång sikt.
  Vi deltar i olika samarbeten och nätverk 
inom HSB och fastighetsbranschen som syftar 
till att locka rätt personer till branschen samt 
att marknadsföra våra arbetsplatser. 
   Vi har under 2016 fortsatt att satsa på perso-
nalen i form av friskvårdsmöjligheter, förmåner, 
sociala aktiviteter samt hälsoundersökningar. 
En fortsatt viktig målsättning är att sänka 
sjukfrånvaron inom koncernen, framförallt 
vad gäller långtidssjukfrånvaron, här bör vi 
sannolikt undersöka nya vägar för att lyckas.
   En betydelsefull del inom HR är det koncern-
övergripande arbetet med personalpolitik och 
det utvecklingsarbete som är kopplat till med-
arbetarna. Största andelen anställda finns inom 
dotterbolaget, och flera specialistfunktioner 

arbetar koncernövergripande inom områdena 
IT, kvalitet- och miljö, personal/HR samt 
kommunikation och marknadsföring.
  Vid Upplands Boservice har en omfattande 
digitalisering av arbetssätten skett, vilket kommer 
kräva ytterligare stöd ute i de olika verksam-
heterna under kommande år.
   Under våren genomfördes en mycket upp-
skattad koncernövergripande personaldag i 
samband med dotterbolagets jubileum. Dagen 
innehöll både inspiration, gemensam utveckling 
och teambildande aktiviteter.
   
FÖRÄNDRINGAR AV LEDARBEFATTNINGAR 
INOM KONCERNEN
Inför pensionering av vår fastighetschef rekry-
terades Mats Jonsson, tidigare verksamhets-
kontroller och VD för Upplands Boservice AB, 
till befattningen. Nytillträdd VD för Upplands 
Boservice AB är Johan Aspman, tidigare drift-
chef för Upplands Boservice AB i Uppsala.

HR-ARBETET VID HSB UPPSALA
Ett generationsskifte har skett under några år, 
och tre nya förvaltare började sin anställning 
under 2016. Den utbildningssatsning som 
genomförts inom förvaltningsavdelningen har 
resulterat i att samtliga nu är diplomerade 
förvaltare.
   Vidare har man arbetat med att hitta gemen-
samma arbetssätt och system för att öka effektiv-
iteten, samt minska sårbarheten på förvaltnings-
avdelningen. 
   Den fysiska arbetsmiljön och ökad trivsel i 
lokalerna har haft fortsatt fokus, liksom inrikt-
ningen på ett professionellt och modernt 
kundmottagande. 

Medarbetare
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Värt att nämna är att det blir allt vanligare 
med besök och telefonsamtal från icke svensk-
talande, varför de som arbetar vid kundcentret 
bland annat fått en specialutbildning i engelska.
   Omarbetningar och uppdateringar av samt-
liga befattningsbeskrivningar vid moder- 
bolaget HSB Uppsala har genomförts. Något 
som förhoppningsvis skapar bättre tydlighet, 
vilket efterlysts i våra medarbetarundersök-
ningar.

PERSONALFAKTA OCH HÄLSOLÄGE
Genomsnittligt antal anställda inom HSB 
Uppsalakoncernen har under året varit 184 
stycken, uppdelade enligt följande:
   HSB Uppsala: 24,84 anställda varav samtliga 
tjänstemän. Könsfördelningen var 17,29 män 
(69,6 procent) och 7,55 kvinnor (30,4 procent), 
vilket innebär en viss utjämning av könsfördel-
ningen jämfört med föregående år. Genom-
snittsåldern var 46 år (43,5 år bland kvinnor 
och nästan 47 år bland män). Inom ramen för 
HSB Uppsalas verksamhet finns koncernled-
ning, egna fastigheter, förvaltningsavdelning, 
medlemsavdelning, kundcenter/administratörer 
och några specialistfunktioner inom IT, kom-
munikation samt HR. Utöver dessa har i  
någon mån tidigare anställda anlitats som 
internkonsulter för ett antal uppdrag på  
timbasis. Personalomsättningen har varit 10 
procent under 2016.
   Upplands Boservice AB: Drygt 159 genom-
snittligt anställda under året, varav cirka 65 
fastighets-skötare, 63 inom teknik (snickare, 
VS, elektriker, ventilationstekniker, reparatörer, 
målare), samt ett 30-tal tjänstemän inklusive 
chefer/arbetsledare. Av tjänstemännen arbetar 

cirka 25 stycken med ekonomisk förvaltning, 
hyresavisering, ordermottagning- och/eller 
driftassistans, det vill säga direkt ut mot kund. 
Av de 159 anställda under året finns cirka 50 
vid driftenheten i Enköping och cirka 110 i 
Uppsala. Totalt sett är 78,50 procent män och 
21,50 procent kvinnor, varav nästan samtliga 
finns i tjänstemannagruppen. Medelåldern är 
cirka 45 år.
   Sjukfrånvaron vid HSB Uppsala var under 
2016 0,86 procent av den arbetade tiden, en 
minskning jämfört med föregående år (1,26), 
och alltjämt ett lågt tal, vilket är positivt. 
   Upplands Boservice hade en sjukfrånvaro på 
7,31 procent av arbetad tid, tyvärr en ökning 
från 5,7 föregående år.
Driftenheterna skiljer sig något på så sätt att 
Enköping har en något högre sjukfrånvaro 
(7,92) och Uppsala något lägre (7,01), men 
positivt är att korttidssjukfrånvaron upp till 14 
dagar ligger markant under 3 procent vid båda 
enheterna (2,68 respektive 2,42). Att långtids-
sjukfrånvaron är så pass hög (4,40 procent sett 
till båda driftenheterna), förklaras med att det 
varit problem som ligger utanför arbetsgivarens 
kontroll och rehabiliteringsmöjligheter inom 
gruppen kollektivanställda, exempelvis långa 
väntetider till operationer. Män över 50 år är 
den grupp där långtidssjukfrånvaron är som 
högst. Fortsatt satsning och översyn av före-
byggande friskvård, rehabilitering och till viss 
del förbättrade rutiner planeras.

Medarbetare
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FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 

Styrningen av HSB Uppsala sker via föreningsstämman, styrelsen och verkstäl-
lande direktören i enlighet med lagen om ekonomiska föreningar, föreningens 
stadgar och HSBs kod för föreningsstyrning.

FÖRENINGSSTÄMMA
HSB Uppsalas högsta beslutande organ är 
föreningsstämman, som väljer föreningens 
styrelse. Till föreningsstämmans uppgifter hör 
också att bland annat fastställa föreningens 
balans- och resultaträkningar, att besluta om 
disposition av resultatet av verksamheten samt 
att besluta om ansvarsfrihet för styrelseleda-
möter och VD. Föreningsstämman väljer också 
HSB Uppsalas revisorer. 
   Den ordinarie föreningsstämman 2016 hölls 
den 12 maj på Clarion Hotell Gillet. Vid stäm-
man deltog 82 personer varav 40 var fullmäktige-
representanter eller suppleanter för bostads-
rättsföreningarna och två för fria gruppen/ 
bospararna. 
   Motion inkom till föreningsstämman 2016 
gällande utveckling av sparformerna för HSBs 
bosparande, med uppdrag till HSB Uppsalas 
styrelse att driva frågan gentemot HSB Riks-
förbund. Motionen bifölls och styrelsen har 
agerat i enlighet med motionen.
   Vid stämman var samtliga styrelsens leda-
möter närvarande. Dessutom var VD och en av 
föreningens revisorer närvarande. Protokoll 
från föreningsstämman publicerades inom tre 
veckor efter stämman.

VALBEREDNING
Vid föreningsstämman 2016 utsågs en valbe-
redning med uppgift att bereda och framlägga 
förslag för föreningsstämman avseende val av 
styrelseledamöter och revisor samt styrelse- 
och revisionsarvode. Valberedningen samman-
träder vid behov, dock minst en gång per år. 
   Valberedningen består av: Agneta Gille, 
sammankallande, Monica Östman samt Chris-
ter Andersson. 
   Valberedningen har arbetat i enlighet med 
den instruktion som fastställdes vid stämman 
2016. Redovisning av valberedningsarbetet har 
lämnats på föreningens hemsida. Valbered-
ningen har upprättat sitt förslag utifrån bland 

annat en bedömning av i vilken grad den 
nuvarande styrelsen uppfyller de krav som 
kommer att ställas mot bakgrund av förening-
ens framtida situation. Valberedningen har 
vidare tagit del av styrelsens utvärdering, samt 
genomfört egna intervjuer med såväl sittande 
styrelseledamöter, som nya kandidater.

STYRELSE
HSB Uppsalas styrelse beslutar i frågor som rör 
föreningens strategiska inriktning: investeringar, 
finansiering, organisationsfrågor, förvärv och 
avyttringar, och viktigare policyer. Styrelsens 
arbete regleras bland annat av lagen om eko-
nomiska föreningar, föreningens stadgar,  
HSBs kod för föreningsstyrning och HSBs 
kompass, samt den arbetsordning som  
styrelsen fastställt. 
   Föreningsstämman 2016 beslutade att styrel-
sen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. 
Tre ledamöter kvarstod sedan stämman 2015, 
varför stämman hade att utse tre ledamöter för 
en period av två år. Stämman beslutade att utse 
Anna Ahlin, Gunnar Hallemark samt Christer 
Olofsson genom omval, samt genom fyllnads-
val på ett år utse Johanna Norberg. Dessutom 
utsågs vid föreningsstämman Lena Rönnberg 
till styrelsens ordförande för en period av ett 
år. Förutom detta ingår i styrelsen två ledamö-
ter utsedda av de anställda. Styrelsen konstitu-
erade sig den 12 maj 2016.

STYRELSENS ERSÄTTNING
Föreningsstämman fastställde också styrelsens 
arvoden. Till styrelsens ordförande utgår ett 
årligt arvode om 88 600 kronor, till övriga 
ledamöter 17 720 kronor. Sammanträdes- 
arvodet uppgår till 1 329 kronor per bevistat 
sammanträde. Ersättning för förlorad arbets-
förtjänst kan erhållas efter särskild framställan. 
Stämman beslutade även att ledamöter som 
deltar vid särskilda uppdrag kan erhålla ersätt-
ning efter beslut av styrelsen.

Föreningsstyrningsrapport (granskas ej av föreningens revisorer)
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STYRELSENS ARBETSORDNING,  
SAMMANTRÄDEN OCH OBEROENDE
Styrelsens arbete utgår från en årligen fast-
ställd arbetsordning som reglerar styrelsens 
inbördes arbetsfördelning, beslutsordning 
inom föreningen, styrelsens mötesordning 
samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsens 
arbete följer en fast planering för att säker-
ställa styrelsens behov av information och en 
lämplig arbetsfördelning mellan styrelse och 
VD. De på styrelsen ankommande kontroll-
frågorna handhas av styrelsen i dess helhet i 
samband med sammanträdena. Dessutom 
rapporteras varje år de iakttagelser från 
granskningen och de bedömningar av före-
ningens interna kontroll, som föreningens 
revisorer gjort. 
   Under 2016 har styrelsen haft sex samman-
träden. Följande sammanställning redovisar 
styrelsens sammansättning efter stämman 
2016, vissa uppgifter om ledamöterna, år för 
inval, närvaro vid styrelsesammanträden under 
2016 och uppgift om oberoende enligt koden. 
   HSB Uppsalas styrelse uppfyller under 2016 
kodens krav att majoriteten av ledamöterna 
ska vara oberoende i förhållande till fören-
ingen och ledningen.

EXTERNA REVISORER
En av HSB Uppsalas revisorer, jämte suppleant, 
väljs av föreningsstämman. Därutöver utser 
HSB Riksförbund en revisor.
   HSB Uppsalas stämmovalda revisor är  
Liselotte Herrlander, Herrlander Revision AB, 
med Leif Broberg, PwC, som suppleant. Båda 
valdes första gången 2011. 
   Den stämmovalda revisorn och revisors- 
suppleanten är auktoriserade revisorer och 
har båda en lång erfarenhet av revision inom 
bostadssektorn. Utöver revisionsuppdraget har 
ingen av revisorerna något uppdrag för fören-
ingen. Revisorerna granskar styrelsens och 
VD:s förvaltning av föreningen och kvaliteten i 
föreningens redovisningshandlingar.
   Revisorerna rapporterar resultatet av sin 
granskning till medlemmarna genom revisions-
berättelsen, vilken framläggs på förenings-
stämman. Därutöver lämnar revisorerna  
detaljerade redogörelser till styrelsen en gång 

per år. Närmare upplysningar om ersättning 
till revisorerna finns i not 7 i verksamhets-
berättelsen.

VD OCH FÖRENINGS-/KONCERNLEDNING
VD leder verksamheten i enlighet med den 
fastställda arbetsordningen mellan VD och 
styrelse, samt enligt styrelsens instruktioner. 
VD ansvarar för att hålla styrelsen informerad 
samt att styrelsen har nödvändiga och så full-
ständiga beslutsunderlag som möjligt. VD 
deltar i styrelsens sammanträden. VD har 
dessutom en kontinuerlig dialog med styrel-
sens ordförande för information om förening-
ens och koncernens utveckling och finansiella 
ställning. Frågor som rör VD:s anställnings-
villkor, ersättningar och förmåner bereds av 
styrelsens ordförande och beslutas av styrelsen. 
   Till VD utsågs i maj 2013 Göran Jaxéus, född 
1961. Göran anställdes vid HSB Uppsala 2008 
som verksamhetscontroller och VD för två av 
dotterbolagen. VD har inga väsentliga upp-
drag utanför föreningen. 
   Vid föreningsstämman 2016 redovisade 
ordföranden gällande principer för ersätt-
ningar och övriga anställningsvillkor för VD. 
Principen är att endast direkt månadslön, en 
bilförmån utgår samt att VD har från 61 år och 
8 månader, fram till 65 års ålder, komplette-
rande ålderspension utöver KTP-planen som 
innebär att 80 procent av lönen kan erhållas i 
pension. 
   Ytterligare information om ersättningar till 
VD finns på sidan 34 i verksamhetsberättelsen. 
VD och övriga i företagsledningen har formella 
möten inför varje styrelsemöte och ett antal 
informella möten för att gå igenom före- 
gående månads resultat, uppdatera prognoser 
och planer samt diskutera strategifrågor. 
   HSB Uppsalakoncernen består av HSB  
Uppsala och ett dotterbolag. Detta redovisas i 
årsredovisningen sidan 24. Rapporteringen 
sker löpande på månadsbasis. Dotterbolagets 
styrelse består av medlemmar ur HSB Uppsalas 
företagsledning samt ledamöter ur HSB Upp-
salas styrelse. Ordförandeposten innehas av 
HSB Uppsalas VD. 
   Beslut om verksamhetens inriktning tas i 
första hand vid fastställandet av den årliga
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verksamhetsplaneringen, inklusive handlings-
planer. Verksamhetsplanen utgör ett underlag 
för budgetarbetet. Dotterbolagets verksam-
hetsplan baseras ytterst på ägardirektiv, vilka 
meddelas från HSB Uppsalas styrelse i sam-
band med dotterbolagets bolagsstämma.
   Styrelsen har ansvaret för att det finns ett 
effektivt system för internkontroll och risk-
hantering. Till VD har delegerats ansvaret att 
skapa goda förutsättningar för att arbeta med 
dessa frågor. Medlemmarna i företagsled- 
ningen har detta ansvar inom sina respektive 
områden. Befogenheter och ansvar är definierade 
i policyer, riktlinjer, befattningsbeskrivningar 
samt instruktioner för attesträtter.

EFTERLEVNADEN AV HSB-RÖRELSENS 
GEMENSAMT UTARBETADE STYRDOKUMENT
HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styr-
dokument består av HSBs kod för förenings-
styrning, HSBs kompass och HSBs varumärkes-
riktlinjer. 
   Beträffande HSBs kod för föreningsstyrning 
utgör föreliggande dokument en samlad 
redovisning av efterlevnaden. Sammanfatt-
ningsvis gäller att HSB Uppsala följer HSBs 
kod för föreningsstyrning. De avsteg från HSBs 
kod för föreningsstyrning som gjorts redovisas 
i efterföljande tabell. 
   I denna handlings första del framgår hur 
HSB Uppsala arbetar med styrdokumenten 
inom föreningens olika verksamhetsområden.

REPRESENTATION I HSB RIKSFÖRBUND 
OCH HSB PROJEKTPARTNER AB
Enligt HSB Riksförbunds stadgar ska års- 
stämman utövas som ordinarie HSB-stämma 
varje ojämnt år och som ordinarie årsmöte 
varje jämnt år. 
   Vid årsmötet den 11 maj 2016 var HSB Upp-
sala representerade. Föreningen var också 
representerad vid HSB ProjektPartner ABs 
årsmöte. HSB Uppsala har även varit represen-
terat i flera av de nätverk som finns inom 
HSB-rörelsen.

FÖRENINGENS INTERNA KONTROLL OCH 
FINANSIELLA RAPPORTERING
Styrelsen ansvarar, enligt HSBs kod för förenings-
styrning, för den interna kontrollen. Styrelsens 
arbetsordning och VD-instruktionen anger 
vilka ärenden som kräver styrelsens godkän-
nande eller bekräftelse. Detta återspeglas i sin 
tur i dotterbolagets arbetsordning och VD-
instruktion. Vid styrelsesammanträden är 
verkställande direktören och i förekommande 
fall föreningens ledningsgrupp föredragande i 
ärenden som kräver styrelsens behandling. 
   Verkställande direktören ansvarar för att 
styrelsen får ett sakligt, utförligt och relevant 
informationsunderlag för att kunna fatta väl 
underbyggda beslut samt att styrelsen hålls 
löpande informerad om utvecklingen av kon-
cernens verksamhet och finansiella ställning. 
Därutöver redovisar HSB Uppsalas revisorer, 
resultatet av sin löpande granskning och bok-
slutsgranskning i form av två PM. De synpunkter 
som framkommer åtgärdas i respektive kon-
cernenhet. 
   Basen för den interna kontrollen avseende 
den finansiella rapporteringen utgörs av kon-
cernens finanspolicy, verksamhetsplaner och 
attestinstruktioner. Den finansiella rapporte-
ringen görs vid varje styrelsemöte. En utökad 
rapportering med resultatuppföljning och 
årsprognoser görs tertialvis. 
   HSB Uppsala har utformat sin interna kon-
troll så att såväl regelbundna resultatanalyser 
genomförs på övergripande nivåer, som mer 
rutinbetonade kontroller såsom avstämningar, 
attester och liknande genomförs för att före-
bygga, upptäcka och korrigera fel och avvikel-
ser. HSB Uppsalas hantering av risker såsom 
kreditrisk, marknadsrisk och finansieringsrisk 
redovisas till styrelsen i enlighet med vad som 
föreskrivs i, av styrelsen antagen, finanspolicy. I 
dagsläget bedöms den interna kontrollen vara 
god och ändamålsenlig för en organisation av 
HSB Uppsalas storlek.

SAMMANTAGET UPPFYLLER HSB UPPSALA KRAVEN ENLIGT HSBs KOD FÖR
FÖRENINGSSTYRNING MED FÖLJANDE UNDANTAG:

1.2.10 Om det är motiverat av medlemskretsens sammansättning, ska protokollet även över-
sättas till annat språk än svenska. Kommentar: Protokollet har inte översatts till annat språk, 
då detta ej ansetts erforderligt.

Föreningsstyrningsrapport (granskas ej av föreningens revisorer)
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STYRELSE

Lena Rönnberg
Född: 1953.  
Utbildning/arbetslivs-
erfarenhet: Jur. kand., 
notariemeritering. 
Anställd vid Uppsala  
universitet, handelsrätt. 
Ordförande i landstings-
fullmäktige, landstinget 
Uppsala län samt ord-
förande i Gamla Uppsala 
Buss AB.  
Uppdrag i föreningen: 
Ordförande. 
Invald år: 2009.  
Närvaro: 5 av 6  
sammanträden.  
Oberoende*: Ja.

Johanna Norberg 
Född: 1981.  
Utbildning/arbetslivs-
erfarenhet: Jur. kand. 
Anställd vid Uppsala
universitet, Företags- 
ekonomiska institutionen, 
Handelsrätt. Ledamot av 
kollektivtrafiknämnden 
samt ledamot av förvalt-
ningsnämnden på Öst- 
göta Nation. Sommelier.
Invald år: 2016.  
Närvaro: 3 av 3.  
Oberoende*: Ja.

Torsten Skatt
Född: 1951. 
Utbildning/arbetslivs-
erfarenhet: Bank-
aspirant- och kameral ut-
bildning. Arbetat som 
ekonomichef på Uppsala 
Vatten, budgetchef på 
Uppsala kommun samt 
olika ekonombefattningar. 
Invald år: 2011. 
Närvaro: 6 av 6  
sammanträden. 
Oberoende*: Ja.

Houssein Alali
Född: 1981. 
Uppdrag i föreningen: 
Arbetstagarrepresentant 
Unionen
Närvaro: 1 av 6  
sammanträden. 

Stefan Sjöberg
Född: 1967. 
Uppdrag i föreningen: 
Arbetstagarrepresentant 
Fastighetsanställdas 
förbund 
Närvaro: 4 av 6  
sammanträden. 

Gunnar Hallemark
Född: 1951.  
Utbildning/arbetslivs-
erfarenhet: Före detta 
trafik- och ordnings- 
polis i Dalarna och i 
Uppsala län. 
Uppdrag i föreningen:
HSB-ledamot. 
Invald år: 2010. 
Närvaro: 6 av 6 
sammanträden. 
Oberoende*: Ja

Christer Olofsson
Född: 1951.  
Utbildning/arbetslivs-
erfarenhet: Många  
olika befattningar inom 
försvarsmakten, bland 
annat ställföreträdande 
chef på Flygtaktiskt  
Kommando samt chef 
för flygflottiljen på F16. 
Invald år:  2012. 
Närvaro: 6 av 6  
sammanträden.  
Oberoende*: Ja.

Göran Johansson
Född: 1948.  
Utbildning/arbetslivs-
erfarenhet: Högskoleut-
bildad yrkesofficer. Flera 
olika befattningar bland 
annat utbildare, kassa-
chef, intendent.  
Uppdrag i föreningen:
Vice ordförande och 
HSB-ledamot.  
Invald år: 2009,  
tidigare suppleant.  
Närvaro: 6 av 6  
sammanträden.  
Oberoende*: Ja. 

Anna Ahlin
Född: 1967.  
Utbildning/arbets- 
livserfarenhet: Teknisk 
utbildning. Studier i  
ledarskap och företags-
ekonomi. Olika  
befattningar i tillverk-
ningsindustrin. Numera 
SHEQ chef Atlas Copco 
Industrial Technique AB.  
Invald år: 2010.  
Närvaro: 5 av 6  
sammanträden.  
Oberoende*: Ja. 

* Oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. Icke oberoende bland annat vid ledamotskap i mer än tolv år.

Styrelse
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

MEDLEMMAR
HSB Uppsala ägs av sina medlemmar; enskilda 
medlemmar och bostadsrättsföreningar. Anta-
let enskilda medlemmar vid årets utgång 
uppgår till 19 517 (18 619). Utöver enskilda 
medlemmar är 114 (110) bostadsrättsföre-
ningar medlemmar.

ORGANISATION OCH VERKSAMHET  
Koncernen består av moderföreningen HSB 
Uppsala ek. för. samt det helägda dotterbo-
laget Upplands Boservice AB. HSB Uppsala är 
verksamma i kommunerna: Uppsala, Knivsta, 
Enköping, Håbo, Tierp, Älvkarleby och Öst-
hammar. Förutom nyproduktion av lägenheter 
har koncernen koncentrerat sin verksamhet 
på medlemsverksamhet, teknisk och adminis-
trativ förvaltning, fastighetsservice och förvalt-
ning av egna fastigheter.  
   Produktion av nya bostäder sker i bolaget 
HSB Produktion i Uppsala HB, vilket ägs till 
hälften av HSB Uppsala ek. för. och det natio-
nella produktionsbolaget HSB Produktion AB.

FASTIGHETSBESTÅND  
Den 31 december omfattade HSB Uppsalas 
fastighetsbestånd 29 (29) fastigheter. 18 (18) 
av dessa utgjorde fastigheter med huvud- 
sakligen bostäder och 2 (2) var fastigheter 
med huvudsakligen lokaler. Resterande  
fastigheter bestod av exploateringsmark.  
   Inga nya fastigheter har förvärvats under 
året. Total uthyrningsbar yta för samtliga 
fastigheter var vid årsskiftet 88 633 kvadrat-
meter (88 633 kvadratmeter) och det bokförda 
värdet uppgick till 526 mkr (516 mkr).

FINANSIERING  
Den genomsnittliga räntesatsen för ränte-
bärande lån den 31 december var 1,76 procent 
(1,81 procent). Totalt uppgick lånen till 374 
mkr (378 mkr), varav 87 mkr (125 mkr) hade 
en bindningstid på mer än ett år. Genomsnittlig 

räntebindningstid för samtliga lån uppgick till 
0,92 år (0,92 år).  
   Moderföreningen har tecknat swapavtal på 
nominellt 224 mkr (236 mkr) för att långsik-
tigt räntesäkra en del av låneportföljen med 
rörlig ränta och samtidigt ha möjlighet att 
ändra bindningstiderna.  
   Genomsnittlig nettoränta för swapavtalen på 
balansdagen är 2,77 procent (2,55 procent) 
med en genomsnittlig bindningstid på 4,37 år 
(5,15 år).  
   HSB Uppsala innehar tillsammans med HSB 
Produktion AB aktier i ett antal intresseföretag. 
Innehaven ingår som ett led i framtida bostads-
bebyggelse.  
   HSB Uppsala finansierar innehaven till 50 
procent och har per årsskiftet lämnat reverslån 
på totalt 25,8 mkr (16,3 mkr) till intresseföretag.

INLÅNING FRÅN FÖRVALTADE KUNDER 
Förvaltade kunders avistamedel uppgick hos 
Upplands Boservice AB till 173 mkr (133 mkr) 
och säkerställs genom att motsvarande belopp 
finns på separat bankkonto i bolaget. Därmed är 
100 procent av avistamedlen omedelbart åter-
betalningsbara. Enligt HSBs kod för förenings-
styrning ska minst 80 procent av avistamedlen 
kunna återbetalas inom fem bankdagar.  
   Bunden inlåning från förvaltade kunder be-
stod av 336 mkr (331 mkr) varav kortfristig 
inlåning uppgick till 329 mkr (324 mkr). 
   HSB Uppsala har säkerställt inlåningen genom 
att tillgängliggöra 241 mkr (229 mkr) för utbetal-
ning inom högst en vecka, vilket motsvarar 76 
procent (69 procent) av inlånade medel.  
   Tillgängliga medel fördelade sig på avista-  
kassa- och bankmedel, 150 mkr (113 mkr), 
kortfristiga placeringar, 27 mkr (52 mkr), out-
nyttjad checkkredit 64 mkr (64 mkr). Dessutom 
fanns outnyttjat belåningsutrymme i egna fastig-
heter med cirka 187 mkr (171 mkr).  
   HSB Uppsala är sedan juni 2008 registrerat  
hos Finansinspektionen som inlåningsföretag.

Styrelsen och VD för HSB Uppsala ek. för. med organisationsnummer: 717600-
4641 och med säte i Uppsala, avger härmed årsredovisning för koncernen och 
föreningen för verksamhetsåret 2016. (Siffror inom parentes avser föregående år)
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HSB Uppsalas dotterbolag Upplands Boservice 
AB har sedan den 2 november 2011 tillstånd 
att tillhandahålla betaltjänster. Detta innebär 
att bolaget i detta avseende är ett betalnings-
institut och står under Finansinspektionens
tillsyn.

INVESTERINGAR OCH RESULTAT
Koncernens investeringar i inventarier upp-
gick till 3 984 tkr (3 248 tkr). För moderföre-
ningen uppgick investeringarna i inventarier 
till 1 630 tkr (58 tkr). Investeringarna i fastig-
heter uppgick till 22 988 tkr (27 181 tkr),
varav 22 988 tkr (25 575 tkr) avser moderföre-
ningens investeringar. Koncernens invester-
ingar i immateriella anläggningstillgångar 
uppgick till 1 406 tkr (1 012 tkr).
   Koncernens rörelseresultat uppgick till 3 814 
tkr (30 389 tkr). Resultatet före skatt uppgick 
till 15 219 tkr (24 579 tkr). För moderföre-
ningen uppgick rörelseresultat till 992 tkr  
(30 220 tkr). Föreningens resultat före skatt 
uppgick till 4 540 tkr (23 351 tkr).

VÄRDERINGAR AV TILLGÅNGAR
Det bedömda marknadsvärdet för samtliga 
fastigheter har beräknats till 753 mkr (737 
mkr). Värderingen har gjorts internt enligt 
avkastningsbaserad metod. Vid beräkningen 
har driftnettot för respektive fastighet använts 
med korrigering av reparations- och under-
hållskostnader till ett schablonvärde per  
fastighet. Som avkastningskrav har generellt 
fem procent använts för fastigheterna i cen-
trala Uppsala, sex procent på övriga fastigheter 
i Uppsala och sju procent i Enköping.
   I årets resultat har föregående års gjorda 
nedskrivningar i finansiella tillgångar återförts 
med 46 tkr. Tillgångarna består av placeringar 
med olika bindningstider, som på balansdagen 
har värderats under det nominella värdet. Det 
totala marknadsvärdet av finansiella tillgångar 
överstiger det bokförda värdet med 696 tkr 
(693 tkr).
   Reservering för osäkra fordringar har gjorts 
med netto -562 tkr (70 tkr) och uppgår per 
balansdagen till 2 638 tkr (3 200 tkr).
   Övriga tillgångar bedöms ha ett marknads-
värde motsvarande det bokförda värdet.

RISKER I VERKSAMHETEN
HSB Uppsala arbetar utifrån en upprättad 
riskinventering som löpande ska identifiera 
och värdera risker i verksamheten för att sedan 
bedöma eventuella åtgärder. Finanspolicyn 
reglerar finansverksamheten för HSB Uppsala 
som fastställs årligen av styrelsen. De finansi-
ella risker som HSB Uppsala är utsatta för 
definieras som marknadsrisk, finansieringsrisk 
och ränterisk.
 
Marknadsrisk
Marknadsrisk uppstår vid t.ex. en vikande 
marknad och/eller förändringar av lag- och 
myndighetskrav. För att minska risken inom 
nyproduktion produceras samtliga projekt i ett 
gemensamt ägt bolag med HSB Produktion
AB. Försäljningsrisker hanteras även med stöd 
av garanti hos Stiftelsen HSBs Garantifond.
 
Finansieringsrisk
Finansieringsrisk uppstår vid svårigheter att 
återfinansiera förfallet lån eller om återfinans-
iering endast kan ske till kraftigt ökade kost-
nader. HSB Uppsala arbetar kontinuerligt 
med sin likviditet och har förutom befintlig 
likviditet även utrymme att låna mer utifrån 
bankens fastställda värderingar på fastigheterna.

Ränterisk
Ränterisk avser den resultateffekt som en 
bestående ränteförändring har på föreningens 
finansnetto. Upplåningen som är räntebärande 
medför att föreningen exponeras för ränterisk. 
En förändring av räntenivån med +/- en
procentenhet vid antagandet om oförändrad 
lånevolym skulle påverka föreningens ränte-
kostnad med 3,7 mkr. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER  
VERKSAMHETSÅRET 
Under 2016 färdigställdes tre nyproduktions-
projekt: HSB Brf 65 Flintstenen, HSB Brf 73 
Rosendalen samt HSB Brf 85 Bröndbo. I den 
senaste hyresgästundersökningen framkom 
önskemål om dels mer frekvent information 
från HSB Uppsala samt dels förbättrad utom-
husbelysning i anslutning till våra fastigheter. 

HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 2016
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FEM ÅR I SAMMANDRAG, KONCERNEN

2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning, Mkr 243,1 262,1 244,6 267,2 262,8

Resultat efter finansiella poster, Mkr 15,2 24,5 2,0 -1,5 4,4

Balansomslutning, Mkr 1 117,9 1 067,5 964,3 889,3 900,0

Eget kapital, Mkr 185,3 170,1 149,8 149,9 149,6

Avkastning på eget kapital, % 8,6 15,3 1,4 -0,9 3,0

Avräkningslikviditet, % 70,2 66,4 57,5 58,0 62,0

Soliditet, % 16,6 15,9 15,6 16,9 16,6

Justerad soliditet, % 40,8 37,9 37,4 36,8 35,2

Medeltal anställda 184 189 186 206 197

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i förhållande till det genomsnittliga egna kapitalet.

Avräkningslikviditet: Summan av kassa, bank, avräkningsfordringar samt korta och långa placeringar i  
förhållande till avräkningsskulder och inlåning från förvaltade företag.

Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

Justerad soliditet: Eget kapital inklusive övervärden i förhållande till balansomslutning inklusive övervärden  
minus likvida medel.

EGET KAPITAL

Koncernen Andelskapital Bundna reserver Fria reserver Summa

Enligt årsredovisning 2015 11 628 13 481 145 023 170 132

Nettoförändring 503 503

Förskjutning mellan fritt och bundet 
eget kapital

11 032 -11 032 0

Årets resultat 14 682 14 682

12 131 24 513 148 673 185 317

HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 2016

Förvaltningsberättelse

Ett arbete med installation av digitala informations-
tavlor i trapphusen påbörjades i slutet av året. 
Likaså arbetet med att förbättra utomhusbelys-
ningen. Även inomhusbelysningen ersattes med 
energioptimerade ljuskällor i delar av vårt
fastighetsbestånd. Liksom de senaste åren har 
betydande belopp lagts på underhåll och 
förbättring av våra fastigheter.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Medlemsantalet och antal bosparare förväntas 
öka under 2017. HSB Uppsala har under de 
senaste åren uppvisat en god tillväxt. För de 
närmaste åren bedömer vi denna utveckling 
fortsatt positiv. Vi är övertygade om att efter-
frågan på nya bostäder i Uppsala fortsätter  
även i framtiden. Flera säljstarter väntas de 
kommande åren.
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EGET KAPITAL forts.

Moderföreningen Andelskapital Bundna reserver Fria reserver Summa

Enligt årsredovisning 2015 11 628 9 801 133 227 154 656

Nettoförändring 503 503

Vinstdisposition 942 -942 0

Årets resultat 4 616 4 616

12 131 10 743 136 901 159 775

Förslag till disposition av föreningens resultat

Koncernens fria egna kapital uppgår enligt koncernbalansräkningen till 148 673 tkr varav årets vinst är 14 682 tkr.  

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderföreningen

Balanserad vinst 132 285 473,39

Årets vinst 4 616 397,64

Sammanlagda medel 136 901 871,03

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

Till reservfonden avsätta 231 000,00

I ny räkning balansera 136 670 871,03

Sammanlagda medel 136 901 871,03

Föreningens och koncernens ställning vid årets slut och resultatet av årets verksamhet framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer och noter.

HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 2016
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RESULTATRÄKNING (tkr)

1 JANUARI – 31 DECEMBER KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

Not 2016 2015 2016 2015

Nettoomsättning 3 243 103 262 062 118 099 143 547

Kostnad för sålda tjänster 5 -221 329 -216 244 -109 677 -108 473

Bruttoresultat 21 774 45 819 8 422 35 074

Administrationskostnader 7 -20 205 -19 336 -8 483 -7 213

Övriga rörelseintäkter 2 340 3 906 1 053 2 358

Övriga rörelsekostnader -95 0 0 0

Rörelseresultat 4, 6 3 814 30 389 992 30 220

Resultat från andelar i intresseföretag 19 213 2 850 10 657 1 425

Resultat från övriga finansiella 
anläggningstillgångar 8 5 572 2 586 5 572 2 586

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 1 000 2 838 1 259 3 187

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -14 380 -14 084 -13 940 -14 067

Resultat efter finansiella poster 15 219 24 579 4 540 23 351

Skatt på årets resultat 11 -537 -4 461 76 -4 513

ÅRETS RESULTAT 14 682 20 117 4 616 18 838



TILLGÅNGAR Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Nyttjanderätt 12 2 065 1 082 0 0

Materiella anläggningstillgångar  

Byggnader och mark 13 527 132 517 539 525 781 516 027

Inventarier 14 9 726 8 946 1 971 870

Installationer i annans fastighet 15 8 145 8 771 2 287 2 465

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar

16 194 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 17 0 0 100 100

Andelar i intresseföretag 18 60 576 89 397 49 606 86 983

Fordringar hos intresseföretag 19 25 800 16 300 25 800 16 300

Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 41 951 39 552 41 951 39 552

Andra långfristiga fordringar 21 4 574 5 475 4 574 5 475

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 680 163 687 061 652 070 667 771

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Lager och förråd 125 692 0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 27 852 17 403 2 897 403

Skattefordran 5 236 2 352 4 290 1 226

Fordringar hos koncernföretag 0 0 25 763 26 928

Fordringar hos intresseföretag 30 813 25 545 30 813 25 545

Klientmedel 172 896 132 708 0 0

Övriga fordringar 717 1 210 464 212

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 15 593 30 376 4 177 14 691

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 27 133 52 088 27 133 52 088

Kassa och bank 157 392 118 065 150 992 112 784

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 437 757 380 439 246 529 233 876

SUMMA TILLGÅNGAR 1 117 920 1 067 500 898 599 901 648

BALANSRÄKNING (tkr)
KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 2016
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Balansräkning

KONCERNEN MODERFÖRENINGEN

BALANSRÄKNING (tkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Andelskapital 12 131 11 628 12 131 11 628

Bundna reserver/Reservfond 24 513 13 481 10 743 9 801

Fritt eget kapital

Fria reserver/Balanserat resultat 133 991 124 906 132 285 114 389

Årets resultat 14 682 20 117 4 616 18 838

SUMMA EGET KAPITAL 185 317 170 133 159 775 154 657

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 23 3 397 2 984 2 613 2 633

Övriga avsättningar 24 120 50 0 0

SUMMA AVSÄTTNINGAR 3 517 3 034 2 613 2 633

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 25 369 673 373 853 369 673 373 853

Inlåning förvaltade företag 7 553 7 713 7 553 7 713

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 25 4 180 4 073 4 180 4 073

Leverantörsskulder 15 222 16 313 5 445 7 796

Skulder till intresseföretag 1 396 0 1 396 0

Övriga kortfristiga skulder 26 502 544 463 322 330 549 333 116

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 28 518 29 059 17 415 17 809

SUMMA SKULDER 929 086 894 333 736 211 744 359

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 117 920 1 067 500 898 599 901 648
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr)
Not 2016 2015 2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 15 219 24 579 4 540 23 351

Avskrivningar som belastar resultatet 12–15 17 370 16 195 13 941 13 159

Vinst (-)/förlust (+) vid försäljning av inventarier 3 -450 0 0

Övriga poster som ej ingår i kassaflödet 40 968 56 -883

32 632 41 292 18 537 35 627

Betald skatt -3 064 -1 393 -3 064 -1 319

Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 29 568 39 899 15 473 34 308

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/minskning (+) av varulager mm 567 124 0 0

Ökning (-)/minskning (+) av fordringar -15 674 -134 357 28 619 -7 953

Ökning (+)/minskning (-) av skulder 39 093 59 329 -3 808 -68 465

KASSAFLÖDE FRÅN DEN  
LÖPANDE VERKSAMHETEN 53 554 -35 006 40 284 -42 110

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av nyttjanderätt 12 -1 406 -1 012 0 0

Investeringar i fastigheter 13 -22 988 -27 181 -22 988 -25 575

Inköp av inventarier 14 -3 984 -3 248 -1 630 -58

Investering i annans fastighet 15 0 -128 0 0

Försäljning av inventarier 165 225 0 0

KASSAFLÖDE FRÅN  
INVESTERINGSVERKSAMHETEN -28 213 -31 344 -24 618 -25 633

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning (-)/minskning (+) av finansiella anläggningstillgångar 17 823 -11 545 26 379 -10 121

Förändring av långfristig skuld till kreditinstitutet -4 180 24 819 -4 180 24 819

Ökning (+)/minskning (-) av långfristig inlåning/upplåning -160 -190 -160 -190

Ökning (+)/minskning (-) av andelskapital 503 209 503 209

KASSAFLÖDE FRÅN  
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 13 986 13 293 22 542 14 717

Årets kassaflöde 39 327 -53 057 38 208 -53 026

Likvida medel vid årets början 118 065 171 122 112 784 165 810

Likvida medel vid årets slut 30 157 392 118 065 150 992 112 784

31
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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BOKSLUTSKOMMENTARER  
OCH NOTER

Följande avskrivningsplaner har tillämpats Nyttjandeperiod

Mark -

Stomme, grund 120 år

Stammar, värme, fasad, fönster, yttertak, badrum 50 år

El, hiss, köksinredning 40 år

Ventilation, styr- och övervakning 25 år

Markanläggning 20 år

Inre ytskikt 15 år

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enligt med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget 
annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärden minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar.
   Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar görs linjärt med 20 % av tillgångarnas anskaffningsvärde per år.
   Fastigheternas betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder och därför har fastigheternas 
bokförda värden fördelats på väsentliga komponenter. Komponenternas återstående nyttjandeperioder och tidpunkter samt 
utgifter för eventuella utförda åtgärder på väsentliga komponenter har beaktats såväl som ackumulerade avskrivningar. Den 
genomsnittliga avskrivningen uppgår till 2 % av anskaffningsvärdet. Skattemässigt görs maximalt tillåtna avskrivningar.

Avskrivning på maskiner och inventarier sker linjärt med 20 % av tillgångarnas anskaffningsvärden per år.  
Avskrivning på installationer i annans fastighet sker linjärt med 5 - 6 % av tillgångarnas anskaffningsvärde per år.

LEASINGAVTAL
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. Leasingavgiften har redovisats linjärt över leasingperioden.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv betraktas som en 
transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och skulder. Från och med förvärvstid-
punkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade dotterföretagets resultat, tillgångar och skulder. Dotterföretag är 
företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har ett bestäm-
mande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen.
   Intresseföretag konsolideras enligt kapitalandelsmetoden. Med intresseföretag avses bolag där koncernen kontrollerar 
20-50 procent av rösterna eller där koncernen i övrigt har ett betydande inflytande. Kapitalandelsmetoden innebär att det 
bokförda värdet av aktierna i intresseföretag förändras med koncernens andel i intresseföretagens resultat minskat med 
erhållen utdelning. Den successiva vinstavräkning som omnämns i not 2 har också inverkan till vilket värde intresseföretagen 
redovisas.
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Not 3 Nettoomsättning per rörelsegren (tkr)

Koncern Moderförening

Rörelsegren  2016  2015 2016 2015

Förvaltning 133 324 131 008 12 597 12 187

Egna fastigheter 89 761 88 260 91 763 90 169

Nyproduktion 7 523 30 008 7 523 30 008

Övrigt 12 495 12 786 6 216 11 183

243 103 262 062 118 099 143 547

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper forts.

Not 2 Väsentliga uppskattningar och bedömningar.
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   Koncernredovisningen omfattar moderföreningen och det till 100 procent ägda bolaget Upplands Boservice AB samt intresse-
företagen Guntor Utveckling AB, Torgun Utveckling AB, Dragarblick Utveckling AB, Hastor Utveckling AB, Åsikten Utveckling AB, 
Skeppet Holding AB, Bäckenprojekt Utveckling AB och HSB Produktion i Uppsala HB.

INTERNPRISSÄTTNING
Inom koncernen tillämpas marknadsbaserad prissättning vid köp och försäljning mellan företagen.

KASSAFLÖDESANALYS
En kassaflödesanalys innehåller uppgifter om räkenskapsårets förändringar av företagets likvida medel. Räkenskapsårets 
kassaflöden ska hänföras till löpande verksamhet, investeringsverksamhet eller finansieringsverksamhet. Kassaflödesanalysen 
upprättas enligt indirekt metod.

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra 
viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentlig justering av de 
redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de 
redovisade beloppen i denna årsredovisning. Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer som under rådande förhållanden kan anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar 
används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. 
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen. Det slutliga utfallet kan komma att avvika från nuvarande uppskattningar 
och bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs 
samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår.

SUCCESSIV VINSTAVRÄKNING AV PROJEKT
Resultat från nyproduktion avräknas i moderföreningen i takt med att arbetet utförs, s k successiv vinstavräkning. Principen  
om successiv vinstavräkning bygger på synsättet att prestationen fullgörs i takt med utförandet av respektive projekt. Resultat i 
projekten redovisas period för period i takt med dess upparbetning vilket ger en direkt koppling mellan den ekonomiska 
rapporteringen och den verksamhet som bedrivits under perioden.

INKOMSTSKATTER OCH UPPSKJUTEN SKATT
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt förändringar i uppskjuten 
skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt gällande skatteregler och skatte-
satser. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.
   Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den mån de förväntas kunna 
nyttjas.
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Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Medeltal anställda 184 189 25 27

varav män 142 148 17 19

Könsfördelning inom styrelsen

Antal styrelseledamöter 15 15 9 9

varav män 10 10 6 6

Könsfördelning ledande  
befattningshavare

Antal verkställande direktörer 2 2 1 1

varav män 2 2 1 1

Löner och andra ersättningar

VD och styrelse 1 650 1 528 1 632 1 505

Övriga anställda 68 800 68 353 13 171 13 165

70 450 69 881 14 803 14 670

Sociala kostnader

VD och styrelse 775 703 770 697

Övriga anställda 22 269 22 004 4 423 3 955

23 044 22 707 5 193 4 652

Pensionskostnader

VD och styrelse 953 869 953 869

Övriga anställda 3 637 3 565 1 200 825

Till VD i moderföreningen har utgått lön och ersättningar om 1 400 000 kr (1 326 000 kr) samt bilförmån till ett värde om 
81 975 kr (81 176 kr). Vid uppsägning från företagets sida gäller ett års uppsägningstid samt avgångsvederlag mot- 
svarande tolv månadslöner. Vid uppsägning från VD:s sida gäller sex månaders uppsägningstid. VD har, från 61 år och 8 
månader fram till 65 års ålder, kompletterad ålderspension utöver KTP-planen som innebär att 80 procent av lönen kan 
erhållas i pension.
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Not 5 Operationella leasingavtal (tkr)

Kostnadsförda leasingavgifter 
Koncern Moderförening

 2016  2015 2016 2015

Framtida leasingavgifter 
med förfallodatum inom 

-1 år 2 901 3 276 12 76

1 år–5 år 4 597 3 605 341 405

Under året kostnadsförda leasingavgifter 3 746 3 485 264 297

Leasingavtalen avser fordon samt viss kontorsutrustning 

Not 6 Inköp och försäljning mellan koncernföretag (tkr)

Moderförening

2016 2015

Inköp 32 394 34 682

Försäljning 6 201 5 398

38 595 40 080

Intäktsförda leasingavgifter 

Framtida leasingavgifter 
med förfallodatum inom 

-1 år 1 788 4 916 1 788 4 916

1 år–5 år 28 692 10 006 28 692 10 006

5 år- 26 212 165 26 212 165

Posten avser intäkter från lokalhyresgäster i moderföreningens fastigheter. Hyresavtal avseende bostäderoch garage ingås 
normalt tillsvidare, där hyresgästen har möjlighet att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.

Koncern Moderförening

 2016  2015 2016 2015

BoRevision i Sverige AB,  
revisionsuppdrag

150 156 150 156

Herrlander Revision AB,
revisionsuppdrag

86 76 11 11

BDO Revision,
övriga tjänster

0 46 0 0

236 278 161 167

Not 7 Arvoden och andra ersättningar till revisorer (tkr)
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Not 9 Ränteintäkter och liknande resultatposter (tkr)

Koncern Moderförening

2016  2015  2016 2015

Ränteintäkter swapavtal 152 141 152 141

Ränteintäkter koncernföretag 0 0 265 355

Övriga ränteintäkter 642 2 436 636 2 430

Återföring av nedskrivning av kort-
fristiga placeringar

46 0 46 0

Föreningsavgäld 160 261 160 261

1 000 2 838 1 259 3 187

Not 8 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar (tkr)

Koncern Moderförening

2016  2015  2016 2015

Utdelning HSB ProjektPartner AB 3 162 2 570 3 162 2 570

Återföring nedskrivning av bostadsrätt 2 400 0 2 400 0

Ränteintäkter 10 16 10 16

5 572 2 586 5 572 2 586

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015  2016 2015

Räntekostnader inteckningslån -6 925 -6 632 -6 925 -6 632

Räntekostnader swapavtal -6 378 -5 783 -6 378 -5 783

Nedskrivning kortfr. placering 0 -46 0 -46

Övriga räntekostnader -1 077 -1 623 -637 -1 606

-14 380 -14 084 -13 940 -14 067
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Not 11 Skatt på årets resultat (tkr)

Koncern Moderförening

Redovisad skatt i resultaträkningen 2016 2015  2016 2015

Aktuell skatt -180 -3 116 0 -3 116

Förändring uppskjuten skatt -357 -1 345 76 -1 397

Summa redovisad skatt -537 -4 461 76 -4 513

Den genomsnittliga effektiva skattesatsen är 13 % för koncernen och 16 % för moderföreningen.

Koncern Moderförening

Avstämning av effektiv skattesats 2016 2015  2016 2015

Resultat före skatt 15 219 24 579 4 540 23 351

Skatt enligt gällande skattesats, 22 % -3 348 -5 407 -999 -5 137

Skatteeffekt av

Ej skattepliktiga intäkter 2 002 1 864 1 844 1 756

Ej avdragsgilla kostnader -108 -834 -107 -747

Skattemässig justering byggnad 20 2 -20 2

Förändring av underskottsavdrag -718 1 011 -718 1 011

Övrigt 1 972 249 0 0

Skatt på årets resultat i  
resultaträkningen                                                       

-180 -3 116 0 -3 116

Uppskjuten skatt -357 -1 345 76 -1 397

Summa redovisad skatt -537 -4 461 76 -4 513

Effektiv skattesats 4 % 18 % -2 % 19 %

Koncern 

 2016  2015

Ingående anskaffningsvärde 1 214 202

Nyanskaffningar 1 406 1 012

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde

2 620 1 214

Ingående avskrivningar -132 -1

Årets avskrivningar -423 -131

Utgående ackumulerade  
avskrivningar

-555 -132

Utgående planenligt 
restvärde

2 065 1 083

Not 12 Nyttjanderätt (tkr)
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Not 13 Byggnader och mark (tkr)

Koncern Moderföreningen

 2016  2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 686 778 659 597 685 172 659 597

Inköp 22 988 27 181 22 988 25 575

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde

709 766 686 778 708 160 685 175

Ingående avskrivningar -169 239 -156 385 -169 145 -156 385

Årets avskrivningar -13 395 -12 854 -13 234 -12 760

Utgående ackumulerade  
avskrivningar

-182 634 -169 239 -182 379 -169 145

Utgående planenligt 
restvärde

527 132 517 539 525 781 516 027

Varav mark 59 506 59 216 59 506 59 216

Taxeringsvärde 2016 2015

Byggnad 548 697 518 359

806 318 726 197

Det bedömda marknadsvärdet för samtliga fastigheter har beräknats till 753 mkr (737 mkr).Värderingen har gjorts internt 
enligt avkastningsbaserad metod. Vid beräkningen har driftnettot för respektive fastighet använts med korrigering av  
reparations- och underhållskostnader till ett schablonvärde per fastighet. Som avkastningskrav har generellt fem procent 
använts för fastigheter i centrala Uppsala, sex procent på övriga fastigheter i Uppsala och sju procent i Enköping.

Not 14 Inventarier (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 37 749 36 021 5 197 5 139

Inköp 3 984 3 248 1 630 58

Försäljningar/utrangeringar -7 991 -1 520 -3 255 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 33 742 37 749 3 572 5 197

Ingående avskrivningar -28 803 -27 006 -4 327 -4 106

Försäljningar/utrangeringar 7 713 793 3 255 0

Årets avskrivningar -2 926 -2 590 -529 -221

Utgående ackumulerade 
avskrivningar -24 016 -28 803 -1 601 -4 327

Utgående planenligt  
restvärde

9 726 8 946 1 971 870

I moderföreningen ingår avskrivningar med 21 (13) tkr i administrationskostnader.
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Not 15 Installationer i annans fastighet

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 11 378 12 299 3 561 3 561

Inköp 0 128 0 0

Omklassificering 0 -1 049 0 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

11 378 11 378 3 561 3 561

Ingående avskrivningar -2 607 -1 987 -1 096 -918

Årets avskrivningar -626 -620 -178 -178

Utgående ackumulerade  
avskrivningar

-3 233 -2 607 -1 274 -1 096

Utgående planenligt  
restvärde

8 145 8 771 2 287 2 465

Koncern 

 2016  2015

Ingående anskaffningsvärde 0 0

Årets investering 194 0

Under året genomförda omfördelningar 0 0

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärde

194 0

Utgående planenligt 
restvärde

194 0

Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar (tkr)

 Moderförening

2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 100 100

Förvärv 0 0

Utgående anskaffningsvärde 100 100

Företag
Org. 

nummer
Säte

Eget 
kapital

Resultat
Antal 

andelar
Kapital- 

andel i %
Bokfört 
värde

Upplands 
Boservice AB

556129-
2763

Uppsala 11 891 -25 100 100 100

Not 17 Andelar i koncernföretag (tkr)
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Not 18 Andelar i intresseföretag (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 89 397 5 586 89 863 4 597

Årets anskaffning 2 515 101 431 2 515 101 431

Återbetalt -43 340 -16 184 -51 944 -15 970

Utdelning 0 -4 500 0 0

Resultat från andelar i intresseföretag 10 609 3 064 8 604 -195

Omföring till skuld 1 395 0 1 395 0

Utgående anskaffningsvärde 60 576 89 397 50 433 89 863

Ingående nedskrivningar 0 0 -2 880 0

Nedskrivning 0 0 -10 -2 880

Återförd nedskrivning 0 0 2 063 0

Utgående nedskrivning 0 0 -827 -2 880

Utgående bokfört värde 60 576 89 397 49 606 86 983

Företag
Organisations-
nummer

Säte
Eget 
kapital

Resultat
Antal 
andelar

Kapital-
andel 
i %

Bokfört 
värde

Guntor Utveckling AB 556689-9455 Stockholm -1 881 -32 291 500 50 21 269

Torgun Utveckling AB 556789-3135 Uppsala 419 -3 50 50 209

Dragarblick 
Utveckling AB

556823-7514 Uppsala 6 259 46 250 50 3 128

Hastor Utveckling AB 556787-6221 Uppsala 9 425 1 020 50 50 4 712

Åsikten Utveckling AB 556908-8817 Uppsala 32 740 8 020 250 50 16 370

Bäckenprojekt 
Utveckling AB

556929-8580 Uppsala 29 695 9 250 50 14 848

Skeppet Holding AB 556985-7609 Uppsala 82 -1 500 50 40

HSB Produktion i 
Uppsala HB

969770-5938 Uppsala -2 792 17 208 1 50 0

60 576

Moderförening
Organisations-
nummer

Säte
 Eget 
kapital

 Resultat
 Antal 
andelar

Kapital-
andel 
i % 

Bokfört 
värde 

Guntor Utveckling AB 556689-9455 Stockholm -1 881 -32 291 500 50 15 595

Torgun Utveckling AB 556789-3135 Uppsala 419 -3 50 50 209

Dragarblick 
Utveckling AB

556823-7514 Uppsala 6 259 46 250 50 3 125

Hastor Utveckling AB 556787-6221 Uppsala 9 425 1 020 50 50 1 394

Åsikten Utveckling AB 556908-8817 Uppsala 32 740 8 020 250 50 14 394
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Not 18 Andelar i intresseföretag (tkr) forts.

Moderförening
Organisations-
nummer

Säte
 Eget 
kapital

 Resultat
 Antal 
andelar

Kapital-
andel 
i % 

Bokfört 
värde 

Bäckenprojekt 
Utveckling AB

556929-8580 Uppsala 29 695 9 250 50 14 848

Skeppet Holding AB 556985-7609 Uppsala 82 -1 500 50 41

HSB Produktion i 
Uppsala HB

969770-5938 Uppsala -2 792 17 208 1 50 0

49 606

Not 19 Fordringar hos intresseföretag (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 16 300 86 954 16 300 86 954

Årets lämnade lån 40 500 32 958 40 500 32 958

Årets amorteringar -31 000 -103 612 -31 000 -103 612

25 800 16 300 25 800 16 300

Not 20 Andra långfristiga värdepappersinnehav (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärde 42 823 42 823 42 823 42 823

Utgående anskaffningsvärde 42 823 42 823 42 823 42 823

Ingående nedskrivning -3 271 -3 271 -3 271 -3 271

Återförd nedskrivning 2 399 0 2 399 0

Utgående nedskrivning -872 -3 271 -872 -3 271

Utgående bokört värde 41 951 39 552 41 951 39 552

Andelsbevis HSB Riksförbund 3 929 3 929 3 929 3 929

Aktier HSB ProjektPartner AB 25 004 25 004 25 004 25 004

Andelar HSB Vind Umeå 70 70 70 70

Andel Konsumentföreningen Uppsala 1 1 1 1

Andelar i Fonus 11 11 11 11

Insatser i Mälarskog ek. för. 13 13 13 13

Insatser OK Uppland ek. för. 1 1 1 1

Bostadsrätt HSB Brf 352 Rådhuset 0 0 0 0

Bostadsrätter HSB Brf 79 Kungsängstorg 12 854 10 454 12 854 10 454

Bostadsrätter HSB Brf Prinsen 70 70 70 70

41 951 39 552 41 951 39 552
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Not 21 Andra långfristiga fordringar (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Uppskjutna skattefordringar 1 501 1 445 1 501 1 445

Anslutningslån Enköpings värmeverk 0 220 0 220

Övriga fordringar 3 216 3 953 3 216 3 953

Nedskrivningar -143 -143 -143 -143

4 574 5 475 4 574 5 475

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Förutbetalda kostnader 3 441 2 875 2 634 1 926

Upplupna intäkter 12 152 27 501 1 543 12 765

15 593 30 376 4 177 14 691

Not 23 Uppskjuten skatteskuld (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Temporära skillnader i fastighetsbestånd 2 613 2 633 2 613 2 633

Övriga temporära skillnader 784 351 0 0

3 397 2 984 2 613 2 633

Not 24 Övriga avsättningar (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Garantiavsättning 120 50 0 0

 120 50 0 0

HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 2016



HSB UPPSALAS ÅRSREDOVISNING 2015 43

Bokslutskommentarer och noter

Not 25 Skulder till kreditinstitut (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Lån 369 673 373 853 369 673 373 853

 369 673 373 853 369 673 373 853

Outnyttjad checkräkningskredit 64 400 64 400 64 400 64 400

Räntebindningstid Genomsnittsränta Andel av lån Skuldbelopp

2017 77 % 283 118

2018 11 % 40 342

2019 3 % 12 314

2020 9 % 33 899

Totalt 1,76 % 100 % 369 673

Av skulder till kreditinstitut förfaller 0 tkr (0 tkr) senare än fem år efter balansdagen.

Ränteswapar uppgår till nominellt 224 000 tkr (236 000 tkr). En förtidsinlösen av dessa på balansdagen skulle medföra 
en kostnad på 19 212 tkr (19 244 tkr). Genomsnittlig nettoränta för swapavtalen på balansdagen är 2,77 (2,55) procent 
och genomsnittlig bindningstid är 4,37 (5,15) år.

Not 26 Övriga kortfristiga skulder (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Klientmedel 172 896 132 708 0 0

Inlåning förvaltade företag 328 960 323 636 328 960 323 636

Övriga skulder 688 6 978 1 589 9 480

502 544 463 322 330 549 333 116

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Upplupna semesterlöner 10 023 9 955 2 965 2 892

Upplupna löner 447 476 47 51

Upplupna sociala avgifter 3 674 3 553 1 331 1 200

Upplupna räntor 719 1 221 719 1 221

Inbetalda förskottshyror 8 057 8 248 8 057 8 248

Övrigt 5 598 5 606 4 296 4 196

28 518 29 059 17 415 17 808
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Not 28 Ställda säkerheter (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Fastighetsinteckning ställda  
för skulder till kreditinstitutet

414 323 414 323 414 323 414 323

Värdepappersdepå för skulder 
till kreditinstitutet

1 122 1 122 1 122 1 122

415 445 415 445 415 445 415 445

Not 30 Likvida medel (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Kassa och bank 157 392 118 065 150 992 112 784

Övriga kortfristiga placeringar 0 0 0 0

157 392 118 065 150 992 112 784

Not 31 Vinstdisposition (tkr)

Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderföreningen

Balanserad vinst 132 285 473,39

Årets vinst 4 616 397,64

Sammanlagda medel 136 901 871,03

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att:

Till arvsfonden avsätta 231 000,00

I ny räkning balansera 136 670 871,03

Sammanlagda medel 136 901 871,03

Not 29 Eventualförpliktelser (tkr)

Koncern Moderförening

2016 2015 2016 2015

Borgensförbindelser 1 119 066 469 454 1 119 066 469 454

Övriga ansvarsförbindelser 278 046 254 674 276 950 253 649

Garantiförbindelse bostadsrättsföreningar 22 900 22 450 22 900 22 450

1 420 012 746 578 1 418 916 745 553

Garantiförbindelse har lämnats avseende nyproduktion i HSB Brf 48 Börjetull, HSB Brf 49 Stenyxan, HSB Brf 401 Ågatan och 
HSB Brf 402 Hamnen. Koncernen och moderföreningen har dessutom åtagande att förvärva bostadsrätten till bostads- 
lägenhet som inte är såld vid färdigställandet av Bostadsrättsföreningens hus, varigenom betalning av insats, upplåtelse- 
avgift och årsavgift för sådan bostadsrätt garanteras. Garantin gäller i 7 år från färdigställandet.
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Härmed försäkras att koncernredovisningen/årsredovisningen upprättats i enlighet med bokföringsnämndens allmänna 
råd och god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat samt att koncern-
förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Uppsala den 31 mars 2017

Lena Rönnberg
Ordförande

Göran Johansson
Vice ordförande

Torsten Skatt

Johanna Norberg Christer Olofsson Anna Ahlin

Gunnar Hallemark Göran Jaxéus
Verkställande direktör

Houssein Alali
Arbetstagarledamot 
Utsedd av Unionen

Stefan Sjöberg
Arbetstagarledamot 
Utsedd av Fastighetsanställdas  
Förbund

 

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning och koncernredovisning har avgivits den 3 april 2017.

Liselotte Herrlander 
Auktoriserad revisor

Jörgen Götehed 
Utsedd av HSB Riksförbund

Bokslutskommentarer och noter



HSB Brf 65 Flintstenen. Illustration.

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i HSB Uppsala ek för, org.nr. 717600-4641 

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN
 
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen för HSB Uppsala 
ek för för år 2016. Föreningens årsredovisning 
ingår på sidorna 24-45 i den tryckta versionen 
av detta dokument.
   Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
och koncernredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av fören-
ingens finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2016 och av dess finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningen och koncernredovisningens 
övriga delar.
   Vi tillstyrker därför att föreningsstämman 
fastställer resultaträkningen och balans- 
räkningen för föreningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisions-
sed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standar-
der beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till fören-
ingen enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.
   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för den andra informationen. 
Den andra informationen består av information 
om verksamheten och föreningsstyrnings- 
rapport sidorna 6-23 i den tryckta versionen av 
detta dokument (men innefattar inte årsredo-
visningen och koncernredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende denna).

   Vårt uttalande avseende årsredovisningen 
och koncernredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.
   I samband med vår revision av årsredo- 
visningen och koncernredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identi-
fieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kun-
skap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. 
   Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen 
att den andra informationen innehåller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR 
Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-
lagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.
   Vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan- 
den som kan påverka förmågan att fortsätta 
verksamheten och att använda antagandet  
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verk- 
ställande direktören avser att likvidera fören-
ingen, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta.

REVISIONSBERÄTTELSE
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Revisionsberättelse

REVISORS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen och koncern-
redovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög 
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsent-
liga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen.
   Som del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

identifierar och bedömer vi riskerna för  
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra 
en grund för våra uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentlig-
heter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

skaffar oss en förståelse av den del av förening-
ens interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte för att uttala oss om effektivi-
teten i den interna kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och verkställande direktören använder antagan-
det om fortsatt drift vid upprättandet av årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
heten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen och koncern-
redovisningen återger de underliggande trans-
aktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.
 
Vi måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inrikt-
ning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som vi identifierat.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR, 
ANDRA FÖRFATTNINGAR SAMT STADGAR

UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direk-
törens förvaltning för HSB Uppsala ek för för 
år 2016 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust.
   Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar 
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
och beviljar styrelsens ledamöter och verkställ- 
ande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed  
i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  
DIREKTÖRENS ANSVAR  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 
till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de 
krav som föreningens verksamhetsart, omfatt-
ning och risker ställer på storleken av fören-
ingens egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.
   Styrelsen ansvarar för föreningens organisa-
tion och förvaltningen av föreningens angelägen-
heter. Detta innefattar bland annat att fort-
löpande bedöma föreningens ekonomiska 
situation och att tillse att föreningens organisa-
tion är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och föreningens ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att föreningens bokföring ska fullgöras i över-
ensstämmelse med lag och för att medelsför-
valtningen ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, 
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är 
att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig 
grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i 
något väsentligt avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot föreningen, eller

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till 
dispositioner av föreningens vinst eller förlust, 
och därmed vårt uttalande om detta, är att med 
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är 
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.
   Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
men ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot före-
ningen, eller att ett förslag till dispositioner av 
föreningens vinst eller förlust inte är förenligt 
med lagen om ekonomiska föreningar.   
   Som en del av en revision enligt god revisions-
sed i Sverige använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvalt-
ningen och förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 
professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha sär-
skild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som 
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med lagen om ekonomiska föreningar.

Uppsala den 3 april 2017

Liselotte Herlander 
Auktoriserad revisor

Jörgen Götehed 
Utsedd av HSB Riksförbund
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Auktoriserad revisor
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