








































































 
 

ekonomiforvaltning@boservice.hsb.se 

Bostadsrättskollen 2019/2020 
HSB Brf 50 Dagerman i Uppsala 

NYCKELTAL DEFINITION VARFÖR? RIKTVÄRDEN/SKALA

 

Sparande

228 kr/kvm
Årets resultat + summan av 
avskrivningar + summan av 
kostnadsfört/planerat underhåll per 
kvm total yta (boyta + lokalyta)

Ett sparande behövs för att klara
framtida investeringsbehov eller 
kostnadsökningar.

5 = > 250 kr/kvm 
4 = 201 250 kr/kvm 
3 = 151 200 kr/kvm 
2 = 100 150 kr/kvm 
1 = < 100 kr/kvm

 

Skuldsättning

4078 kr/kvm
Totala räntebärande skulder per 
kvm total yta (boyta + lokalyta)

Finansiering med lånat kapital är ett 
viktigt mått för att bedöma 
ytterligare handlingsutrymme och 
motståndskraft för 
kostnadsändringar och andra 
behov.

5 = < 2 000 kr/kvm
4 = 2 000 4 999 kr/kvm 
3 = 5 000 9 999 kr/kvm
2 = 10 000 15 000 kr/kvm
1 = > 15 000 kr/kvm

 

Räntekänslighet

5,9 %
1 procentenhets ränteförändring av 
de totala räntebärande skulderna 
delat med de totala årsavgifterna

Det är viktigt att veta om 
föreningens 
ekonomi är känslig för
ränteförändringar. Beskriver hur 
höjda räntor kan påverka 
årsavgifterna allt annat lika.

5 = < 4 %
4 = 4 7 %
3 = 7 10 %
2 = 10 20 %
1 = > 20 %

 

Energikostnad

222 kr/kvm
Totala kostnader för vatten + 
värme + el per kvm total yta (boyta 
+ lokalyta)

Ger en ingång till att diskutera 
energi- och resurseffektivitet i 
föreningen.

Ett riktmärke för en normal 
energikostnad är i dagsläget 
cirka 200 kr/kvm. Men 
många faktorer kan påverka 

både i byggnaden och 
externt, t ex energipriserna.

 

Årsavgift 

687 kr/kvm
Totala årsavgifter per kvm total 
boyta (Bostadsrättsytan)

Årsavgiften påverkar den enskilde 
medlemmens månadskostnad och 
värdet på bostadsrätten. Därför är 
det viktigt att bedöma om 
årsavgiften ligger rätt i förhållande 
till de andra nyckeltalen om det 
finns en risk att den är för låg.

Bör värderas utifrån risken 
för framtida höjningar.
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