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Ängelholmslokaler

2021/294
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2021/321
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Interpellation: CEMR Deklarationen 

Jämställdhetsarbetet i Ängelholms kommun utgår från CEMR deklarationen som är 
en europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och m11n på lokal och 
regional nivå samt diskrimineringslagen (2008:567). Den 14 januari 2009 beslutade 
kommunstyrel en att Ängelholms kommun ska underteckna CEMR deklarationen och 
därmed har kommunen förbundit sig an integrerajämst1Uidhetsperspektivet 
systemati kt i alla verksamheter. Enligt KR skall kommuner som undertecknat 
deklarationen upprlitta en handlingsplan senast två år e fler undertecknande!. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga Robin Holmberg, 
Kommunstyrelsens ordförande-: 

Vem representerar Ängelholms kommun i SKR:s j iimnstiilldhetsnätverk 

Hur har den praktiska implementeringen av CEMR gcnomfc.irts i kommunens 
alla verksnmbeter sedan 2009? 

Vilka resultat bar undertecknandet av deklnrationen medfort får 
jämställdhetsarbetet i Ängelholms k ommun? 

Var finns handlingsplanen som upprättades senast två li r efter undertecknandet 
att tillgå och hur har d en implementerats? 

~c:.;~\0 
Sara Gigja 
Vänsterpartiet Ängelholm 

21juni2021 



  SVAR           1 (3) 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00   engelholm.se 

Kommunstyrelsens ordförande 
Robin Holmberg 
0431-870 00 
robin.holmberg@engelholm.se 

 

Svar på interpellation från Sara Gigja (V) gällande 
CEMR-deklaration 

En interpellation har inkommit den 21 juni 2021 ställd till Robin Holmberg, kom-
munstyrelsens ordförande gällande ”Europeisk deklaration om jämställdhet mellan 
kvinnor och män på lokal och regional nivå” (CEMR-deklaration). 

Interpellationen innehåller följande frågor: 

1. Vem representerar Ängelholms kommun i SKR:s jämställdhetsnätverk? 
2. Hur har den praktiska implementeringen av CEMR genomförts i kommu-

nens alla verksamheter sedan 2009? 
3. Vilka resultat har undertecknandet av deklarationen medfört för jämställd-

hetsarbete i Ängelholms kommun? 
4. Var finns handlingsplanen som upprättades senast två år efter underteck-

nandet att tillgå och hur har den implementeras? 
 

Med anledning av ovanstående vill jag lämna följande svar på Sara Gigjas 
(V) frågor: 

1. Vem representerar Ängelholms kommun i SKR:s jämställdhetsnät-
verk? 

Kommunens mångfaldssamordnare har representerat Ängelholms kommun i 
SKR:s jämställdhetsnätverk t.o.m. augusti 2018. 

Från och med september 2018 är kommunens integrationssamordnare i kontakt 
med SKR:s jämställdhetsnätverk och bevakar frågan. 
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2. Hur har den praktiska implementeringen av CEMR genomförts i 
kommunens alla verksamheter sedan 2009? 

Jämställdhetsfrågan var en integrerad del av mångfaldsarbetet och CEMR-dekla- 
rationen var en integrerad del av mångfaldsplanen. Deklarationens sju artiklar har 
varit del av mångfaldsplanen och varje nämnd hade ansvar att redovisa sina aktivi-
teter inom minst en av artiklarna. Prioriterade artiklar var artikel: 6, 11, 13, 14, 15, 
18 och 20. (se mångfaldsplan) 

År 2018 ordnades en utbildning om CEMR-deklaration för chefer inom Ängel-
holms kommun. Närvaro var obligatorisk och samtliga chefer fick delta. 

Från och med september 2018 ansvarar varje nämnd för mångfaldsfrågor efter att 
reglementena för nämnderna reviderades. Förändringen innefattar även jämställd-
hetsfrågor som är en del av mångfaldsfrågor. 

3. Vilka resultat har undertecknandet av deklarationer medfört för jäm-
ställdhetsarbete i Ängelholms kommun? 

Tillsammans med diskrimineringslagen, skollagen och andra lagar som bevakar 
jämställdhet, är CEMR-deklarationen ett stöd i kommunens jämställdhetsarbete. 
Genom att vara del av mångfaldsplanen ingick CEMR-deklarationen i nämndernas 
årligrapportering av deras arbete med mångfaldsfrågorna.   

Från och med september 2018 har alla nämnder ett enskilt ansvar för mångfalds-
frågor efter att reglementena för nämnderna reviderades. Det innebär att nämn-
derna har fått ett större åtagande och ansvar för mångfalds- och jämställdhetsar-
betet. 

4. Var finns handlingsplanen som upprättades senast två år efter under-
tecknandet att tillgå och hur har den implementerats? 

CEMR-deklarationen var en integrerad del av mångfaldsplanen o implemente-
rades genom nämndernas arbete med mångfaldsfrågor och årlig rapportering 
av det arbetet (t.o.m. 2017). 
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Ängelholm 2021-08-27 

 
Robin Holmberg (M) 
kommunstyrelsens ordförande 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 155 Dnr. KS 2020/580, NOS 2021/24

Svar på uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att 
ta fram ett koncept för språkutbildning till 
omsorgspersonalen och starta upp det inom ramen 
för det statliga stödet till äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
I samband med Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och planår 2022-
2023 tilldelades Nämnden för omsorg och stöd uppdraget att ta fram ett koncept 
för språkutbildning till omsorgspersonal och starta upp det inom ramen för det 
statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapportering av uppdraget ska ske till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 3 juni 2021.
• Protokollsutdrag från Nämnden för omsorg och stöd den 18 maj 2021.
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-04-12
• Bilaga 1. Rapport - koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom 

huvuduppdrag Hälsa

Föredragande tjänsteperson
Planeringschef Ulrika Wattman föredrar ärendet.

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag från Lars Nyander (S), Maija Rampe (M), 
Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och 
Karl-Otto Rosenqvist (MP).

Patrik Ohlsson (SD) anhåller även om att få lov att bifoga en protokollsanteckning 
vilket medges.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

att godkänna återrapporteringen av uppdraget.

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar in protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna konstaterar att vi får allt fler indikationer nationellt på att det 
anställs medarbetare inom äldreomsorgen som har så stora brister när det gäller hur 
man behärskar det svenska språket i tal och skrift, att det uppdrag man anställts för 
äventyras. Detta gäller både kommunala och privata utförare.

Vår uppfattning är att våra äldre förtjänar att känna sig trygga, förstådda och väl 
omhändertagna i sin vardag, utefter sina behov. Det bästa sättet uppnå detta är att 
de som anställs för att utföra denna omsorg har en tillräckligt hög kompetens i det 
svenska språket redan när de påbörjar sin tjänst inom äldreomsorgen.

Vi väljer att bifalla förslaget till beslut eftersom vi trots allt ser det som ett steg på 
rätt väg, och är lämpligt inom de förutsättningar som råder.

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för omsorg och stöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 125 Dnr. KS 2020/580, NOS 2021/24

Svar på uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att 
ta fram ett koncept för språkutbildning till 
omsorgspersonalen och starta upp det inom ramen 
för det statliga stödet till äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
I samband med Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och planår 2022-
2023 tilldelades Nämnden för omsorg och stöd uppdraget att ta fram ett koncept 
för språkutbildning till omsorgspersonal och starta upp det inom ramen för det 
statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapportering av uppdraget ska ske till 
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 3 juni 2021.
• Protokollsutdrag från Nämnden för omsorg och stöd den 18 maj 2021.
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-04-12
• Bilaga 1. Rapport - koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom 

huvuduppdrag Hälsa

Yrkande
Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), Lars Nyander (S) och 
Linda Persson (KD) yrkar bifall till att godkänna återrapporteringen av uppdraget.

Patrik Ohlsson (SD) anhåller även om att få lov att bifoga ärendet en 
protokollsanteckning vilket medges.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige

att godkänna återrapporteringen av uppdraget.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) lämnar in protokollsanteckning: 

”Sverigedemokraterna konstaterar att vi får allt fler indikationer nationellt på att det 
anställs medarbetare inom äldreomsorgen som har så stora brister när det gäller hur 
man behärskar det svenska språket i tal och skrift, att det uppdrag man anställts för 
äventyras. Detta gäller både kommunala och privata utförare.

Vår uppfattning är att våra äldre förtjänar att känna sig trygga, förstådda och väl 
omhändertagna i sin vardag, utefter sina behov. Det bästa sättet uppnå detta är att 
de som anställs för att utföra denna omsorg har en tillräckligt hög kompetens i det 
svenska språket redan när de påbörjar sin tjänst inom äldreomsorgen.

Vi väljer att bifalla förslaget till beslut eftersom vi trots allt ser det som ett steg på 
rätt väg, och är lämpligt inom de förutsättningar som råder.

Beslutet ska expedieras till
• Nämnden för omsorg och stöd
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/580
Ytterligare dnr: NOS 2021/24
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-06-03

Svar på uppdrag att ta fram ett koncept för språkut-
bildning till omsorgspersonal och starta upp det inom 
ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
I samband med Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och planår 2022-
2023 tilldelades Nämnden för omsorg och stöd uppdraget att ta fram ett koncept 
för språkutbildning till omsorgspersonal och starta upp det inom ramen för det 
statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapportering av uppdraget ska ske till kom-
munfullmäktige.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och kansli daterat den 3 juni 2021.
• Protokollsutdrag från Nämnden för omsorg och stöd den 18 maj 2021.
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-04-12
• Bilaga 1. Rapport - koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom hu-

vuduppdrag Hälsa

 Utredning
Huvuduppdrag Hälsa har fått uppdrag att ta fram ett koncept för språkutbildning 
till omsorgspersonal inom äldreomsorg. I huvuduppdrag Hälsas verksamhetsplan 
och som prioriterat område för 2021, ingår att ge medarbetare som inte har svens-
ka språket som modersmål rätt förutsättningar. 

Ängelholms kommun och huvuduppdrag Hälsa har genom Vård och omsorgscol-
lege (VO-College) ett samverkansavtal med kommunerna Båstad, Örkelljunga, 
Klippan och Ängelholms sjukhus. Inom VO-College finns ett nationellt koncept 
för språkstöd och språkutveckling på arbetsplatsen med bland annat en utbildning 
för språkombud. 
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Tidigare projekt på nationell nivå har påvisat att språkstöd i vardagen bidrar till att 
skapa förutsättningar för bättre kommunikation och arbetsmiljö på arbetsplatsen. 

Huvuduppdrag Hälsa har sedan tidigare sju utbildade språkombud, inom särskilt 
boende och funktionsstöd, som har fått sin utbildning genom språkombudsutbil-
darna på Komvux i Ängelholm. Språkombudens roll är att stödja sina kollegor vid 
vardaglig muntlig och skriftlig språkanvändning men även att vara ett stöd i vardag-
liga situationer där kommunikationen har en avgörande betydelse. 

Vård och omsorg står inför stora rekryteringsbehov och en stor andel av våra 
framtida medarbetare kommer att ha svenska som andraspråk. Att enbart införa 
koncept för språkutbildning inom begränsade verksamhetsområden inom huvud-
uppdrag Hälsa bedöms därför inte relevant.

I rapporten presenteras förslag på hur huvuduppdrag Hälsa kan fortsätta det tidiga-
re påbörjade arbetet med språkombud kopplat till respektive arbetsplats. Förslaget 
innebär att ytterligare 52 språkombud utbildas under 2021 till en kostnad av 775tkr. 
Den årliga kostnaden för arbetet med språkombud i verksamheterna beräknas upp-
gå till 275 tkr. Kostnaderna kan täckas av det statliga stödet till äldreomsorgen.

 Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfull-
mäktige

Att godkänna återrapporteringen av uppdraget.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Nämnden för omsorg och stöd



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

NOS § 51 Dnr. NOS 2021/24,

Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram 
ett koncept för språkutbildning till 
omsorgspersonalen och starta upp det inom ramen 
för det statliga stödet till äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
I samband med Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och planår 2022-
2023 tilldelades Nämnden för omsorg och stöd uppdraget att ta fram ett koncept 
för språkutbildning till omsorgspersonal och starta upp det inom ramen för det 
statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapportering av uppdraget ska ske.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-04-12
• Bilaga 1. Rapport - koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom 

huvuduppdrag Hälsa
• Beslut Kommunfullmäktige 2020-11-23 dnr §218, 2020/229 och 2020/580

Yrkande
Sonny Rosén (L), Mikael von Krassow (S) och Yvonne Mollet-Bengtsson (S) yrkar 
bifall arbetsutskottets förslag: 
att godkänna återrapportering av uppdrag ”Koncept för språkutbildning till 
omsorgspersonal inom huvuduppdrag Hälsa”, 

att ge huvuduppdrag Hälsa i uppdrag att verkställa förslag på koncept för 
språkutbildning till omsorgspersonal enligt bifogad rapport och att starta upp det 
inom ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. 

Beslut
Nämnden för omsorg och stöd beslutar

att godkänna återrapportering av uppdrag ”Koncept för språkutbildning till 
omsorgspersonal inom huvuduppdrag Hälsa”, 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nämnden för omsorg och stöd
2021-05-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att ge huvuduppdrag Hälsa i uppdrag att verkställa förslag på koncept för 
språkutbildning till omsorgspersonal enligt bifogad rapport och att starta upp det 
inom ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. 

Protokollsanteckning
Stefan Pivré (SD) begär att få lämna en protokollsanteckning, som ordförande 
godkänner, se bilaga.



Ängelholm 2021-05-18

Protokollsanteckning till ärende gällande uppdrag att ta fram 
ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom ra-
men för det riktade statliga stödet till äldreomsorgen.
Nämnden för omsorg och stöd 20210518

Sverigedemokraterna konstaterar att vi får allt fler indikationer på att det anställs 
medarbetare inom äldreomsorgen som har så stora brister när det gäller hur man 
behärskar det svenska språket i tal och skrift att det uppdrag man anställs för äventyras.
Detta gäller både kommunala som privata utförare.

Vår uppfattning är att våra äldre förtjänar att känna sig trygga, förstådda och väl 
omhändertagna i sin vardag. En förutsättning för att detta skall vara möjligt är att de som 
anställs för att utföra denna omsorg har en tillräckligt hög kompetens i det svenska språket 
redan i samband med att man påbörjar en tjänst inom äldreomsorgen
 

För Sverigedemokraterna

Stefan Pivré (SD)



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se
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Planeringschef
Ulrika Wattman
469149
Ulrika.Wattman@engelholm.se

Till: Nämnden för omsorg och stöd
Diarienummer: NOS 2021/24
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-04-12

Svar på uppdrag att ta fram ett koncept för 
språkutbildning till omsorgspersonal och starta upp 
det inom ramen för det statliga stödet till 
äldreomsorgen

Ärendebeskrivning
I samband med Kommunfullmäktiges beslut om budget 2021 och planår 2022-
2023 tilldelades Nämnden för omsorg och stöd uppdraget att ta fram ett koncept 
för språkutbildning till omsorgspersonal och starta upp det inom ramen för det 
statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapportering av uppdraget ska ske.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Hälsa daterat 2021-04-12
• Bilaga 1. Rapport - koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom 

huvuduppdrag Hälsa
• Beslut Kommunfullmäktige 2020-11-23 dnr §218, 2020/229 och 2020/580

Utredning
Huvuduppdrag Hälsa har fått uppdrag att ta fram ett koncept för språkutbildning 
till omsorgspersonal inom äldreomsorg. I huvuduppdrag Hälsas verksamhetsplan 
och som prioriterat område för 2021, ingår att ge medarbetare som inte har 
svenska språket som modersmål rätt förutsättningar. 

Ängelholms kommun och huvuduppdrag Hälsa har genom Vård och 
omsorgscollege (VO-College) ett samverkansavtal med kommunerna Båstad, 
Örkelljunga, Klippan och Ängelholms sjukhus. Inom VO-College finns ett 
nationellt koncept för språkstöd och språkutveckling på arbetsplatsen med bland 
annat en utbildning för språkombud. 

Tidigare projekt på nationell nivå har påvisat att språkstöd i vardagen bidrar till att 
skapa förutsättningar för bättre kommunikation och arbetsmiljö på arbetsplatsen. 
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Huvuduppdrag Hälsa har sedan tidigare sju utbildade språkombud, inom särskilt 
boende och funktionsstöd, som har fått sin utbildning genom 
språkombudsutbildarna på Komvux i Ängelholm. Språkombudens roll är att stödja 
sina kollegor vid vardaglig muntlig och skriftlig språkanvändning men även att vara 
ett stöd i vardagliga situationer där kommunikationen har en avgörande betydelse. 

Vård och omsorg står inför stora rekryteringsbehov och en stor andel av våra 
framtida medarbetare kommer att ha svenska som andraspråk. Att enbart införa 
koncept för språkutbildning inom begränsade verksamhetsområden inom 
huvuduppdrag Hälsa bedöms därför inte relevant.

I rapporten presenteras förslag på hur huvuduppdrag Hälsa kan fortsätta det 
tidigare påbörjade arbetet med språkombud kopplat till respektive arbetsplats. 
Förslaget innebär att ytterligare 52 språkombud utbildas under 2021 till en kostnad 
av 775tkr. Den årliga kostnaden för arbetet med språkombud i verksamheterna 
beräknas uppgå till 275 tkr. Kostnaderna kan täckas av det statliga stödet till 
äldreomsorgen.

Förslag till beslut
Nämnden för omsorg och stöd föreslås

• Att godkänna återrapportering av uppdrag ”Koncept för språkutbildning 
till omsorgspersonal inom huvuduppdrag Hälsa”

• Att ge huvuduppdrag Hälsa i uppdrag att verkställa förslag på koncept för 
språkutbildning till omsorgspersonal enligt bifogad rapport och att starta upp 
det inom ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. 
  

Filippa Kurdve
Chef huvuduppdrag Hälsa

Ulrika Wattman
Planeringschef
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Beslutet expedieras till:
• Kommunfullmäktige
• Kommunala pensionärsrådet
• Kommunala handikapprådet
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Sammanfattning 

Huvuduppdrag Hälsa har fått uppdraget att ta fram ett koncept för språkutbildning 

till omsorgspersonal inom äldreomsorg. I huvuduppdrag Hälsas verksamhetsplan 

och som prioriterat område för 2021, ingår att ge medarbetare som inte har svenska 

språket som modersmål rätt förutsättningar.  

Tidigare projekt på nationell nivå har påvisat att språkstöd i vardagen bidrar till att 

skapa förutsättningar för bättre kommunikation och arbetsmiljö på arbetsplatsen.  

Ängelholms kommun och huvuduppdrag Hälsa har genom Vård och 

omsorgscollege (VO-College) ett samverkansavtal med kommunerna Båstad, 

Örkelljunga, Klippan och Ängelholms sjukhus. Inom VO-College finns ett 

nationellt koncept för språkstöd och språkutveckling på arbetsplatsen med bland 

annat en utbildning för språkombud. Huvuduppdrag Hälsa har sedan tidigare sju 

utbildade språkombud som har fått sin utbildning genom språkombudsutbildarna 

på Komvux i Ängelholm.   

Vård och omsorg står inför stora rekryteringsbehov och en stor andel av framtida 

medarbetare kommer att ha svenska som andraspråk. Att enbart införa koncept för 

språkutbildning inom begränsade verksamhetsområden inom huvuduppdrag Hälsa 

bedöms därför inte relevant. 

Huvuduppdrag Hälsa har ett etablerat och välfungerande samarbete inom VO-

college och med Komvux i Ängelholm. Mot bakgrund av kommunfullmäktiges 

uppdrag och huvuduppdrag Hälsas verksamhetsplan för 2021, presenteras i denna 

rapport ett lokalt koncept för språkutbildning genom språkombud i 

verksamheterna som omfattar samtlig omsorgspersonal inom huvuduppdrag Hälsa. 
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1 Bakgrund 

Huvuduppdrag Hälsa omfattar kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg och 

omsorg för personer med funktionsnedsättning  

Efter beslut i Kommunfullmäktige har Nämnden för omsorg och stöd fått i 

uppdrag att ta fram ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonal inom 

äldreomsorg, samt att starta upp detta inom ramen för det statliga stödet till 

äldreomsorgen.  

I Huvuduppdrag Hälsas verksamhetsplan och som prioriterat område för 2021, 

ingår att ge medarbetare som inte har svenska språket som modersmål rätt 

förutsättningar. 

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges uppdrag och huvuduppdrag Hälsas 

verksamhetsplan för 2021 har ett koncept för språkutbildning tagits fram som 

omfattar samtlig omsorgspersonal inom huvuduppdraget. 

1.1 Befintligt samverkansavtal 

Ängelholms kommun har genom Vård och omsorgscollege (VO-College) ett 

samverkansavtal med  kommunerna Båstad, Örkelljunga, Klippan och Ängelholms 

sjukhus. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen mellan avtalsparternas utbildare och 

arbetsgivare inom huvuduppdrag Hälsa såväl äldreomsorgen som verksamheten för 

personer med funktionsnedsättning 

1.2 Två vägval 

Inom VO-College finns ett nationellt koncept för språkstöd och språkutveckling på 

arbetsplatsen med bland annat en utbildning för språkombud.  

Huvuduppdrag Hälsa har sedan tidigare sju utbildade språkombud inom särskilt 

boende och funktionsstöd. Språkombudens roll är att stödja sina kollegor vid 

vardaglig muntlig och skriftlig språkanvändning, men även att vara ett stöd i 

vardagliga situationer där kommunikationen har en avgörande betydelse.  

Utifrån Nämnden för omsorg och stöds uppdrag att ta fram ett koncept för 

språkutbildning finns två alternativ, antingen att fortsätta med utbildning av 

språkombud inom VO-College eller att arbeta fram ett helt nytt koncept med 

språkutbildning och språkutveckling på arbetsplatsen.  
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Huvuduppdrag Hälsa har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete med 

Komvux i Ängelholm som även har utbildat befintliga språkombud i 

verksamheten. Det finns därmed goda förutsättningar för fortsatt samarbete utifrån 

uppdraget. Utifrån ovan nämnda förutsättningar och erfarenhet görs bedömningen 

att fortsatt samarbete med Komvux Ängelholm utifrån VO-college nationella 

koncept med språkstöd och språkutveckling är det som bedöms mest fördelaktigt. 

2 Metod 

Information om uppdraget språkombud, dess ramar och förändring över tid, har 

inhämtats via VO-College. Uppgifterna om kostnader är hämtade från 

Nyckelstalsinstitutet AB, vars rapport är framtagen efter uppdrag från VO-College.  

Kostnadsberäkningarna har stämts av med ekonom inom Ängelholms kommun. 

2.1 Kontakter 

Samtal har genomförts med regional projektledare inom VO-College Skåne om hur 

skånska kommuner arbetar med språkombud. Språkombudsutbildare på Komvux i 

Ängelholm har kontaktats för erfarenhetsutbyte. Uppgifter har även inhämtats från 

enhetschefer inom äldreomsorgen och inom verksamheten för personer med 

funktionsnedsättning, samt från befintliga språkombud inom Huvuduppdrag Hälsa. 

3 Koncept språkombud 

3.1 Bakgrund 

Sedan början av 2000- talet har olika projekt inom språkutveckling genomförts, 

vilket har mynnat ut i ett språkutvecklingsprojekt med forskarstöd i samverkan med 

Äldrecentrum i Stockholm. Slutsatserna från projektet är att en språkstimulerande 

arbetsmiljö bidrar till reflektion och lärande i det vardagliga arbetet som i sin tur 

bidrar till en bättre arbetsmiljö. 

3.1.1 Målsättning med språkombud inom huvuduppdrag Hälsa 

Målsättningen med språkombud på arbetsplatserna är att ge stöd för 

språkutveckling och ökade förutsättningar för en god kommunikation. Det handlar 

dels om att stödja medarbetare med ett annat modersmål än svenska men även att 

hjälpa medarbetare i den vardagliga språkanvändningen. 
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3.1.2 Vision med språkombud inom huvuduppdrag Hälsa 

Visionen är att alla medarbetare ska vara delaktiga och känna tillit till sin förmåga 

att utrycka sig muntligt och skriftligt på det sätt som arbetet kräver. Medarbetarna 

ska få det stöd som var och en behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

Genom språkinkluderande arbetsplatser skapas en bättre arbetsmiljö för alla. 

3.2 Utbildningsupplägg för språkombud 

Det finns inget nationellt fastställt krav på grundutbildning för uppdraget som 

språkombud. Huvuduppdrag Hälsa föreslår att utbildningsnivån för uppdraget ska 

vara undersköterska eller likvärdig utbildning beroende på verksamhetens 

inriktning och där lokala anpassningar kan beslutas av enhetschef.  

Utbildningen till språkombud är förlagd till fyra fysiska obligatoriska träffar, en dag 

i månad under fyra till sex månader. Tre webbutbildningar ingår tillsammans med 

diskussioner i digitala plattformar. De blivande språkombuden får hemuppgifter 

som är kopplade till rollen som språkombud. 

4 Uppdrag 

4.1 Enhetschefens uppdrag  

För införandet av språkombud och ett språkstödjande arbetssätt på arbetsplatsen 

har närmsta chef en betydande roll. Det är chefen som skapar förutsättningar och 

möjligheter för språkombuden att arbeta med språkstödjande åtgärder i det 

vardagliga arbetet. 

4.2 Språkombudens uppdrag 

Språkombudens uppdrag är att stödja kollegor vid vardaglig muntlig och skriftlig 

språkanvändning, de ska också vara ett stöd vid vardagliga situationer där 

kommunikationen har en avgörande betydelse.  

 

I uppdraget som språkombud inom Huvuduppdrag Hälsa ingår att arbeta efter  

framtagna uppdragsbeskrivning där det ingår att samarbeta med enhetscheferna vid 

arbetsplatsträffar, APT och andra lokala mötesformer och att delta vid introduktion 

av nya medarbetare. I uppdraget ingår även att använda sig av de metoder och 

verktyg som finns att tillgå via VO-College hemsida för språkombud.  
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5 Implementering av arbetssättet inom 

huvuduppdrag Hälsa 

För att implementera arbetssättet med språkombud i verksamheterna föreslås 

intern marknadsföring och att intresserade medarbetare ges möjlighet att anmäla 

sitt intresse till enhetschef. Därefter är det enhetschefen som avgör vilka 

medarbetare som är aktuella att genomföra utbildningen till språkombud.  

Efter genomförd utbildning arrangeras en uppstartsträff per verksamhetsområde 

för genomgång av syfte, mål, arbetssätt och uppdrag, innan arbetet påbörjas. 

Enhetschefer och språkombud deltar gemensamt tillsammans med 

verksamhetschef. Som sammankallande föreslås kontoret Hälsa som även kommer 

att tar fram en presentation inför uppstart samt uppdragsbeskrivning för 

språkombuden. 

Information om arbetet med språkombud och deras uppdragsbeskrivning lämnas 

till övriga medarbetare vid arbetsplatsträff, APT av enhetschefer och språkombud 

tillsammans. Informationsmaterial sammanställs av Kontor Hälsa  

5.1 Nätverksformer 

Språkombuden förväntas medverka i olika former av nätverk för erfarenhetsutbyte. 

Dels kommer lokala nätverksträffar inom huvuduppdrag Hälsas 

verksamhetsområde att anordnas, men även språkutbildarna på Komvux i 

Ängelholm kommer att sammankalla till nätverksträffar vid ett tillfälle per år. 

Därutöver kommer regionalt VO-College att sammankalla till nätverksträff en 

heldag per år. 

6 Uppföljning 

För ett hållbart arbetssätt med språkombud i verksamheterna behövs ett 

kontinuerligt arbete med utbildning av nya språkombud, erfarenhetsutbyte mellan 

språkombuden och de olika verksamheterna samt utveckling genom 

förbättringsarbete.  

Förslagsvis genomförs en inventering av utbildningsbehovet av nya språkombud 

inom verksamheterna två gånger per år. Den fortsatta utbildningen av nya 

språkombud efter implementering kan genomföras i samverkan inom VO-College. 

Antalet utbildningsplatser planeras efter verksamheternas aktuella behov.  
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Inför uppstarten av arbetssättet med språkombud kommer enkät att skickas ut till 

enhetschefer, medarbetare och utbildade språkombud i syfte att få en bild av nuläge 

samt förväntningar på arbetssättet med språkombud i verksamheterna.  

En årlig uppföljning av arbetssättet med språkombud kommer att genomföras 

inom varje enhetschefs- och verksamhetsområde samt på övergripande nivå. Dels i 

syfte undersöka upplevd kvalitetsförbättring men även utifrån ett systematiskt 

förbättringsarbete. Till den årliga uppföljningen behöver minnesanteckningar från 

nätverksträffarna inkluderas utifrån möjligheter, svårigheter och erfarenhetsutbyte. 

Den årliga uppföljningen kan komma att förändras över tid dels beroende på 

arbetets implementering men även utifrån och upplevda kvalité och erfarenhet av 

arbetssättet.  

Kontor Hälsa kommer att ta fram underlag för uppföljning samt sammanställa 

uppföljningen på övergripande nivå.  

7 Kostnader 

I rapporten föreslås två språkombud per enhetschefsområde. På gruppboenden 

inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning är förslaget ett 

språkombud per gruppboende, då dessa enheter har färre antal boendeplatser än 

särskilda boenden inom äldreomsorgen.  

Kostnaderna för utbildning och personalkostnader är preliminära beräkningar 

utifrån Nyckelstalsinstitutet AB´s rapport. Uppgifterna i rapporten är från 2019, de 

har anpassats efter lokala förhållanden och räknats upp till kostnadsläget för 2021 

genom samverkan med ekonom inom Ängelholms kommun.   

7.1 Utbildningskostnader 

Den totala personalkostnaden för utbildning av språkombud enligt konceptet 

beräknas till drygt 775 tkr under 2021, se tabell 1 nedan. Utbildningen är inte 

belagd med kostnad inom VO-College verksamheter. Personalkostnaden för en 

utbildningsdag per språkombud beräknas till cirka 2 480 kr, alternativt cirka 300 kr 

per timme, inräknat lön, semesterersättning och sociala avgifter. Total 

utbildningskostnad per språkombud är; 2 480 kr x 6 utbildningsdagar = 14 880 kr. 

Behovet av språkombud beräknas till 2 språkombud per enhetschefsområde, 

undantaget är gruppboenden inom verksamhetsområde Funktionsstöd där behovet 

beräknas till 1 språkombud per gruppboende.  

Idag finns totalt sju språkombud inom Huvuduppdrag Hälsas verksamheter. 

Förslaget innebär en utökning med 52 språkombud. 
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Tabell 1 

Verksamhet Antal 

chefer 

Språkombud 

enligt 

förslag 

Språkombud 

idag 

Språkombud 

behov 

Kostnad 

tkr  

Särskilt boende, 
Träffpunkt & 

Rönnero 

8 16 5 11 164 

Hemtjänst 6 12 0 12 179 

Trygghetsjouren 1 2 0 2 30 

Funktionsstöd 

Gruppboende 

5 19 2 17 253 

Funktionsstöd 

övrig 

verksamhet 

5 10 0 10 149 

 25 59 7 52 775 tkr 

 

7.2 Årlig kostnad för språkombud inom verksamheterna 

Arbetssättet med språkombud innebär en årlig kostnad med drygt 275 tkr, se tabell 

2 nedan. I beräkningen ingår inte omkostnader för det vardagliga språkstödet vid den 

egna enheten och eventuella materiella omkostnader. Gällande de regionala träffarna 

förväntas språkombuden samverka och delta vid ett tillfälle årlige per språkombud. 

 

Tabell 2 

Träffar Tid  Intervall Kostnad tkr 

Nätverk med språkombudsutbildare, 

beräknad närvaro ca  60 språkombud 

3  timmar 1 54 

Träffar inom verksamhetsområden, 

beräknad närvaro ca 60 språkombud 

2 timmar 2 72 

Regionala nätverksträffar 1 

dag/språkombud, beräknad närvaro 

ca 60 språkombud 

1 dag 1 149 

   275 tkr 

 

8 Slutsats 

Äldreomsorgen och verksamheten för personer med funktionsnedsättning står 

inför en hotande kompetens- och arbetskraftsbrist och det finns en stor andel 

potentiella medarbetare med svenska som andraspråk. Genom att implementera 



 

9 (10) 

metoder för språkstöd och språkutveckling inom hela Huvuduppdrag Hälsas 

verksamhet kan kompetensen nyttjas bättre även över verksamhetsgränser, vilken 

kan minska verksamheternas sårbarhet.   

Samverkan inom VO-College bidrar till en effektiv och smidig planering av 

verksamhetens kompetensbehov inom utbildarnas verksamhetsområden, som 

exempelvis utbildning till språkombud och till handledare. Konceptet med 

språkutveckling kan därmed med fördel genomföras inom befintligt samverkan. 

Kostnaderna för att utbilda och avsätta tid och medel för att språkombuden ska 

kunna utföra insatser på arbetsplatserna och förkovra sig genom nätverksträffar 

och  kompletterande utbildning har enligt forskning och olika studier visat sig vara 

marginella jämfört med vinsterna för verksamheterna. 
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Uppdrag till nämnderna

Kommunstyrelsen
*Uppdrag till Kommunstyrelsen att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och skillnader mellan olika 
verksamheter. Återrapporteras senast 2021-08-31.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett kommunövergripande perspektiv utreda "chef i beredskap" för hela kommunen. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad effektivitet som underlag 
för fördelning av budgeterad regleringpost. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera kommunens möbellager och 
uppmana till återbruk inom koncernen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Nämnden för omsorg och stöd
*Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom 
ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Samhällsbyggnadsnämnden
*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter med övriga fastighetsägare i 
kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema. Återrapporteras
senast 2021-04-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
*Uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom Kulturskolan. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

WALN
Maskinskriven text
Beslut KF 2020-11-23om budget 2021 och plan 2022-2023

WALN
Maskinskriven text

WALN
Maskinskriven text

WALN
Maskinskriven text



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 156 Dnr. KS 2020/577

Svar på uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett 
kommunövergripande perspektiv utreda "chef i 
beredskap" för hela kommunen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2021 beslutat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur chef i beredskap fungerar i Ängelholms kommun. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från HR-utvecklare Frida Persson daterat den 11 maj 2021.

Yrkande
Bifall till personalutskottets förslag till beslut från Hannes Petersson (M), 
Lars Nyander (S), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), 
Charlotte Engblom Carlsson (L) och Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

att godkänna redovisningen av chef i beredskap

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektör
• HR-chef
• Chef huvuduppdrag Hälsa
• Chef huvuduppdrag Lärande och familj



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens personalutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS PU § 117 Dnr. KS 2020/577

Svar på uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett 
kommunövergripande perspektiv utreda "chef i 
beredskap" för hela kommunen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2021 beslutat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur chef i beredskap fungerar i Ängelholms kommun. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande från HR-utvecklare Frida Persson daterat den 11 maj 2021.

Föredragande tjänsteperson
HR-utvecklare Frida Persson föredrar ärendet.

Yrkande
Robin Holmberg (M) yrkar bifall till att godkänna redovisningen samt följande 
tillägg: Kommundirektören får i uppdrag att omorganisera arbetet med chef i 
beredskap inom Lärande och familjs verksamhetsområde.

Linda Persson (KD), Liss Böcker (C) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till att 
godkänna redovisningen samt bifaller även tilläggsyrkandet som Robin Holmberg 
lagt.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens personalutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta: 

att godkänna redovisningen av chef i beredskap

För egen del beslutar personalutskottet

att ge kommundirektören i uppdrag att omorganisera arbetet med chef i beredskap 
inom Lärande och familjs verksamhetsområde.

Beslutet ska expedieras till
• Kommundirektör
• HR-chef
• Chef huvuduppdrag Hälsa
• Chef huvuduppdrag Lärande och familj
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HR-utvecklare
Frida Persson
0431-468217
frida.persson@engelholm.se

Till: Kommunfullmäktige
Diarienummer: KS 2020/577
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-11

Svar på uppdrag chef i beredskap

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2021 beslutat att ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur chef i beredskap fungerar i Ängelholms kommun. 

Uppdraget ska redovisas senast den 31 augusti 2021. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från HR-utvecklare Frida Persson daterat den 11 maj 2021.

Utredning
I dagsläget finns chef i beredskap inom Huvuduppdrag Hälsa och Lärande och 
familj. 

Hälsa
Inom huvuduppdrag Hälsa finns chef i beredskap på vardagar från klockan 17.00 
till 08.00 och dygnet runt på helger. Enhetschefer och verksamhetschefer delar på 
beredskapen, som chef förväntas man ha beredskap vid minst två tillfällen per år. 

 Chef i beredskap kontaktas:

- Vid allvarlig arbetsskada eller tillbud 
- Vid hot och våld mot personal 
- Vid olyckor, skador och dödsfall gällande personal 
- Vid katastrof/epidemi 
- Om brukare försökt ta sitt liv 
- Vid brand i verksamheten 
- Vid inkomna rapporteringar enligt Lex Sarah 
- När rutiner och instruktioner inte räcker till 
- Vid arbetsmiljöfrågor som personal inte har befogenhet till.  
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- För att beordra personal (undantag funktionsstöd) 

Normalt är en chef i beredskap varje vecka, men under coronapandemin med det 
ansträngda bemanningsläge som varit, och antalet smittspårningar som krävt stora 
resurser, har huvuduppdrag Hälsa under perioder haft två chefer i beredskap.

Ansvariga chefer ser behov av chef i beredskap eftersom huvuduppdrag Hälsa har 
verksamhet dygnet runt och många medarbetare i tjänst på kvällar, nätter och
helger. Varje vecka inkommer flertalet samtal chef i beredskap. 

Lärande och familj
Inom Lärande och familj finns en chef i beredskap mellan kl. 17.00-07.00 på 
vardagar och dygnet runt på helger. I dagsläget är det verksamhetscheferna med 
något undantag samt enhetscheferna inom Individ- och familjeomsorgen som delar 
på beredskapen.  

Chef i beredskap kontaktas i nedanstående fall: 

- Hot och våld gällande personal 
- Olyckor, skador och dödsfall gällande personal 
- Katastrof/epidemi 
- Klienter som försökt ta sitt liv 
- Speciella klientärenden inom IFO 
- Brand i verksamheten 
- Inkomna rapporteringar enligt Lex Sarah 
- Då det behövs ett chefsbeslut när det gäller att omprioritera/hitta alternativa 
lösningar till insats och kommunicera med vårdtagare/brukare och personalen 
riskerar att behöva konfrontera brukaren. 
- När upprättade rutiner och instruktioner inte räcker till 
- Arbetsmiljöfrågor som tjänstgörande personal ej har befogenheter till enligt
instruktion.
-  Vid överfallslarm som är kopplade till bevakningsföretag kontaktar bevaknings-
företaget chef i beredskap.
- Om personal känner sig osäker inför sitt agerande/sitt beslut.
Ansvariga för verksamheten beskriver att chef i beredskap kontaktas i mycket liten 
omfattning, det handlar om ett fåtal samtal per år. Majoriteten av samtalen är 
felringningar gällande ärenden som inte rör Lärande och familjs verksamheter. 
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Ersättning
Chef i beredskap ersätts inom båda huvuduppdragen enligt kollektivavtal 
HÖK/AB (§ 22). 

Kommunens centrala krisledning
Kommunens centrala krisledning finns för att få ett samlat grepp om kriser som 
berör flera verksamheter eller är utanför en verksamhets kontroll. Krisledningen 
kan kontaktas dygnet runt och bemannas i dagsläget av säkerhetschef, 
krisberedskapssamordnare och ytterligare medarbetare som turas om att vara 
tillgängliga. 

Förslag framtida organisation chef i beredskap
Då lärande och familjs chef i beredskap används i mycket liten omfattning föreslås 
ansvariga för huvuduppdragen utreda möjligheten att Lärande och familjs chef i 
beredskap inkorporeras i annan befintlig chef i beredskap eller krisledning. En 
sådan förändring behöver undersökas och riskbedömas och samverkas med 
berörda fackliga organisationer.  

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta: 

att godkänna redovisningen av chef i beredskap

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Lena Östblom
HR-chef

Beslutet expedieras till:
• Kommundirektör
• HR-chef
• Chef huvuduppdrag Hälsa
• Chef huvuduppdrag Lärande och familj



Uppdrag till nämnderna

Kommunstyrelsen
*Uppdrag till Kommunstyrelsen att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och skillnader mellan olika 
verksamheter. Återrapporteras senast 2021-08-31.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett kommunövergripande perspektiv utreda "chef i beredskap" för hela kommunen. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad effektivitet som underlag 
för fördelning av budgeterad regleringpost. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera kommunens möbellager och 
uppmana till återbruk inom koncernen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Nämnden för omsorg och stöd
*Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom 
ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Samhällsbyggnadsnämnden
*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter med övriga fastighetsägare i 
kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema. Återrapporteras
senast 2021-04-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
*Uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom Kulturskolan. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 157 Dnr. KS 2020/579

Svar på uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att 
katalogisera kommunens möbellager och uppmana till 
återbruk inom koncernen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har lämnat uppdrag till Kommunstyrelsen att senast 2021-04-
30 redovisa möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera 
kommunens möbellager och uppmana till återbruk inom koncernen

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 27 april 2021.

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag från Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), 
Lars Nyander (S), Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), 
Charlotte Engblom Carlsson (L) och Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna återrapporteringen av uppdraget.

Beslutet ska expedieras till
• Kundtjänsthandläggare Nilanthie Nyander



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 124 Dnr. KS 2020/579

Svar på uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att 
katalogisera kommunens möbellager och uppmana till 
återbruk inom koncernen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har lämnat uppdrag till Kommunstyrelsen att senast 2021-04-
30 redovisa möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera 
kommunens möbellager och uppmana till återbruk inom koncernen

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 27 april 2021.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutkott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta

att godkänna återrapporteringen av uppdraget.

Beslutet ska expedieras till
• Kundtjänsthandläggare Nilanthie Nyander
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Kundtjänsthandläggare
Nilanthie Nyander
0431-46 80 68
nilanthie.nyander@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/579
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-04-27

Svar på uppdrag att utreda möjligheterna att införa 
ett digitalt verktyg för att katalogisera kommunens 
möbellager och uppmana till återbruk inom koncer-
nen

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har lämnat uppdrag till Kommunstyrelsen att senast 2021-04-
30 redovisa möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera kommu-
nens möbellager och uppmana till återbruk inom koncernen

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 27 april 2021.

Utredning
Bakgrund
Kommunen har idag ingen samordning kring befintligt möbellager eller när inköp  
av nya möbler sker. Inköp av möbler sker helt och hållet utifrån verksamheternas 
egna behov och önskemål. Det finns inget centraliserat sammanhållet arbete eller 
verktyg för detta ändamål. Ibland körs gamla möbler direkt till återvinning eller 
läggs ut på Insikten för att hitta nya ägare. Både på Åsboskolan och på Stadshuset 
finns överblivna möbler men det finns ingen systematik till hur dessa ska återan-
vändas. 

Möjligheter till digital katalogisering av kommunens möbellager
Kommunen har idag ett övergripande system, Hypergene, där det finns möjligheter 
att digitalt katalogisera möbler. Fördelen med att använda detta system är att det 
redan är känt för många och implementerat kommunövergripande. För att få de 
funktioner som krävs för att möjliggöra digital katalogisering behövs ytterligare en 
modul till systemet köpas in. Det kommer även behövas kompetensutveckling och 
behörighet för användarna som ska nyttja systemet. 
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Pågående uppdrag inom området ökad återanvändning inom kommunala 
verksamheter för att minska mängden avfall
Utifrån ”Regional avfallsplan 2022-2024” har huvuduppdragen Hälsa, Lärande och 
familj, Servicestöd och Kommunikation ett pågående uppdrag att utreda möjlighe-
terna att starta upp ett återbrukscentrum. Således behandlas frågan kring uppma-
ning av återbruk där. För att få en helhetssyn borde även val av framtida digitalt sy-
stem ingå i detta uppdrag.

Då detta är ett uppdrag som ligger längre fram i tiden är ett alternativ att redan nu 
starta upp ett försök i mindre skala, där stadshusets möbler katalogiseras digitalt för 
att underlätta återbruk. Det finns flera olika tekniska alternativ som kan vara möjli-
ga, t.ex. en modul i Hypergene eller en funktion i det kommande intranätet.

Dialog behöver föras med AB Ängelholmshem om att använda befintlig vaktmäs-
tartjänst för logistik av möbler. Förvaring av möbellager kan ske på Åsboskolan 
fram tills rivning är planerad.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetstutkott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfull-
mäktige besluta

att godkänna återrapporteringen av uppdraget.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Maria Sjödin Nilsson
Servicechef

Beslutet expedieras till:
• Kundtjänsthandläggare Nilanthie Nyander



Uppdrag till nämnderna

Kommunstyrelsen
*Uppdrag till Kommunstyrelsen att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och skillnader mellan olika 
verksamheter. Återrapporteras senast 2021-08-31.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett kommunövergripande perspektiv utreda "chef i beredskap" för hela kommunen. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad effektivitet som underlag 
för fördelning av budgeterad regleringpost. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera kommunens möbellager och 
uppmana till återbruk inom koncernen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Nämnden för omsorg och stöd
*Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom 
ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Samhällsbyggnadsnämnden
*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter med övriga fastighetsägare i 
kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema. Återrapporteras
senast 2021-04-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
*Uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom Kulturskolan. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 158 Dnr. KS 2020/582, SBN 2020/278

Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se 
över städningen av idrottshallarna beträffande tider 
och schema.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 23/11-2020 § 218, i samband med beslut om budget 
för 2021, beslutat att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen 
av idrottshallarna beträffande tider och schema. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast 2021-04-30.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och  kansli daterat 4 maj 2021.

• Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 27 april 2021

• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 12 mars 2021

• Statistik gällande beläggning av idrottshallar 2019

Yrkande
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från Maija Rampe (M), 
Charlotte Engblom Carlsson (L), Lars Nyander (S), Linda Persson (KD) och 
Patrik Ohlsson (SD).

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

att godkänna återrapporten.

Beslutet ska expedieras till
• Samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 127 Dnr. KS 2020/582, SBN 2020/278

Svar på uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se 
över städningen av idrottshallarna beträffande tider 
och schema.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 23/11-2020 § 218, i samband med beslut om budget 
för 2021, beslutat att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen 
av idrottshallarna beträffande tider och schema. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast 2021-04-30.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och  kansli daterat 4 maj 2021.

• Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 27 april 2021

• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 12 mars 2021

• Statistik gällande beläggning av idrottshallar 2019

Yrkande
Bifall till förslaget att godkänna återrapporten från Patrik Ohlsson (SD) och 
Robin Holmberg (M).

Robin Holmberg (M) yrkar även på följande tillägg: Kommunstyrelsens presidium 
ges i uppdrag att föra en dialog med förvaltningen om hur de föreslagna åtgärderna 
i rapporten kan genomföras.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på det framlagda tilläggsyrkandet och finner att det 
bifallits.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige

Att godkänna återrapporten.

Arbetsutskottet beslutar för egen del

Att ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att föra en dialog med förvaltningen  
om hur de föreslagna åtgärderna i rapporten kan genomföras.

Beslutet ska expedieras till
• Samhällsbyggnadsnämnden
• Chef huvuduppdrag Samhälle
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Nämndsekreterare
Linda Wahlström
0431-46 81 64
linda.wahlstrom@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/582
Ytterligare dnr: SBN 2020/278
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-04

Återrapportering av uppdrag att se över städningen 
av idrottshallarna

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 23/11-2020 § 218, i samband med beslut om budget 
för 2021, beslutat att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen 
av idrottshallarna beträffande tider och schema. Uppdraget ska återrapporteras till 
kommunstyrelsen senast 2021-04-30.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande enheten för juridik och  kansli daterat 4 maj 2021.

• Beslut från Samhällsbyggnadsnämnden 27 april 2021

• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 12 mars 2021

• Statistik gällande beläggning av idrottshallar 2019

Utredning
Huvuduppdrag Samhälle har utrett ärendet och kommit fram till att en ökning av 
städinsatserna i idrottshallarna vore att föredra. Det kommer innebära en kostnads-
ökning om cirka 450 tkr per år som det i utredningen föreslås att Nämnden för 
kultur, idrott och fritid ska tillföras i driftbudgeten, då det är de som är beställare 
av städtjänsterna som ligger på tiderna i hallen som är bokade av föreningslivet.

Samhällsbyggnadsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 27 april 
2021 och föreslår i sitt beslut Kommunfullmäktige att godkänna återrapportering-
en.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfull-
mäktige
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Att godkänna återrapporten.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Henrik Sandén
Planeringschef

Beslutet expedieras till:
• Samhällsbyggnadsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 66 Dnr. SBN 2020/278, KS 2020/229

Återrapportering av uppdrag att se över städningen 
av idrottshallarna beträffande tider och schema

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 23/11-2020 §218, i samband med beslut om budet 
för 2021, beslutat att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen 
av idrottshallarna beträffande tider och schema. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2021-04-30.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, 2021-03-12

• Statistik framtagen av kundtjänst gällande beläggning av idrottshallar 2019

Föredragande tjänsteperson
Pia Radil, lokalvårdschef

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson 
(S) och BrittMarie Hansson (S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen

att godkänna återrapporteringen.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Lokalvårdsservice
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Enhetschef
Pia Radil
0431- 870 00
Pia.Radil@engelholm.se

Till: Samhällsbyggnadsnämnden
Diarienummer: SBN 2020/278
Ytterligare dnr: KS 2020/229
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-03-12

Tjänsteutlåtande återrapportering av uppdrag städ-
ning av idrottshallar

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 23/11-2020 §218, i samband med beslut om budet 
för 2021, beslutat att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen 
av idrottshallarna beträffande tider och schema. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2021-04-30.

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, 2021-03-12

• Statistik framtagen av kundtjänst gällande beläggning av idrottshallar 2019

Utredning
Lokalvårdsservice i Ängelholms kommun levererar städtjänster till kommunala 
verksamheter och deras lokaler. Städinsatserna grundar sig på en tolkning av folk-
hälsomyndighetens allmänna råd om städning till förskolor och skolor samt svensk 
standard SS 627801 Städkvalitet – System för fastställande och bedömning av städ-
kvalitet  Periodantal på städinsatsen beror på förväntad nyttjandegrad för olika lo-
kaltyper.

Till idrottshallar i Ängelholms kommun genomförs en städinsats per vardag som 
förläggs tidig morgon inför skolidrott. Detta periodantal av städinsats är inte till-
räcklig för idrottshallar som har hög nyttjandegrad (Rönnehallen, Kungsgårdshal-
len, Nyhemshallen, Munkahallen och gymnastiksalen Toftaskolan) och har under 
en längre tid erfarits som ett besvär för föreningslivet och privatpersoner som hyr 
hallarna under kväll och helger. För medarbetarna som städar till berörda idrotts-
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hallar är städinsatsen efter en helg fysiskt tung som orsakar stress. Städinsatsen ger 
en hög arbetsbelastning vilket medför ohälsa i arbetslivet och risker för arbetsska-
dor. 

Mot den bakgrunden föreslås en ökning av periodantalet gällande städinsatserna till 
berörda idrottshallar med en tillsynsstädning (behovstädning)som förläggs varje 
vardag under eftermiddagen. Detta kommer att medför att idrottshallarna är rena 
och snygga inför att föreningsliv och privatpersoners idrott/aktiviteter på kvällstid. 
Vi föreslår vidare att en hel städinsats även förläggs söndag under tidig morgon. 
Den extra städningen utförs under 40 veckor om året när nyttjandegraden är som 
högst, se statistik idrottshallar. 

Ökningen kommer att medföra en ökad städkostnad på 420 tkr per år. Lokalvårds-
service bekostas helt och hållet av medel från beställarna, det vill säga de som har 
verksamhet i de lokaler som städas. Eftersom den städning som nu föreslås handlar 
om att rengöra utifrån behov som uppkommer efter att lokalerna används av före-
ningslivet ligger beställar-ansvaret på Nämnden för kultur, idrott och fritid. Sam-
hällsbyggnadsnämndens förslag är därför att nämnden för kultur, idrott och fritid 
tillförs motsvarande ökning i sin driftbudget i det fall kommunstyrelsen beslutar att 
utöka städningen.

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden fö-
reslå kommunstyrelsen

att godkänna återrapporteringen.

Pernilla Fahlstedt
Chef Samhälle

Pia Radil
Lokalvårdschef

Beslutet expedieras till:
• Kommunstyrelsen
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• Lokalvårdsservice

~ Ängelholms 
~kommun 



Bokning per kundgrupp 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  område=Hjärnarp
Kunder: (alla)
Kundgrupp Antal timmar Antal tillfällen
Förening 1821,58 690
Företag 1 1
Intern 959,5 56
Privatperson 893,5 175

Bokning per kundgrupp 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  område=Magnarp
Kunder: (alla)
Kundgrupp Antal timmar Antal tillfällen
Förening 197,75 135
Intern 40 11
Privatperson 102,5 72
Summa 340,25 218

Bokning per kundgrupp 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  område=Munka Ljungby
Kunder: (alla)
Kundgrupp Antal timmar Antal tillfällen
Förening 1821,58 690
Företag 1 1
Intern 959,5 56
Privatperson 893,5 175
Skola 14 1
Summa 3689,58 923

Bokning per kundgrupp 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  område=Skälderviken
Kunder: (alla)
Kundgrupp Antal timmar Antal tillfällen
Förening 135,5 130
Intern 38 3
Privatperson 166,25 59
Summa 339,75 192

Bokning per kundgrupp 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  område=Strövelstorp
Kunder: (alla)
Kundgrupp Antal timmar Antal tillfällen
Förening 396,5 105
Intern 28 2
Privatperson 41 13



Summa 465,5 120

Bokning per kundgrupp 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  område=Vejbystrand
Kunder: (alla)
Kundgrupp Antal timmar Antal tillfällen
Förening 26,5 25
Summa 26,5 25

Bokning per kundgrupp 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  område=Ängelholm
Kunder: (alla)
Kundgrupp Antal timmar Antal tillfällen
Förening 6292 2114
Förening (extern) 2,5 1
Företag 400,75 73
Intern 2610,75 226
Privatperson 1306,5 683
Summa 10612,5 3097



Timmar/bokning i snitt % timmar av uthyrd tid
1,46 58,12
3,64 11,76
1,42 30,12
1,56 100

Timmar/bokning i snitt % timmar av uthyrd tid
2,64 49,37

1 0,03
17,13 26,01

5,11 24,22
14 0,38

4 100

Timmar/bokning i snitt % timmar av uthyrd tid
1,04 39,88

12,67 11,18
2,82 48,93
1,77 100

Timmar/bokning i snitt % timmar av uthyrd tid
3,78 85,18

14 6,02
3,15 8,81



3,88 100

Timmar/bokning i snitt % timmar av uthyrd tid
1,06 100
1,06 100

Timmar/bokning i snitt % timmar av uthyrd tid
2,98 59,29

2,5 0,02
5,49 3,78

11,55 24,6
1,91 12,31
3,43 100



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=errarpskolan
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 10,75 0 0
1902 6 56 10,71
1903 14 56 25
1904 10 56 17,86
1905 12 56 21,43
1906 7 56 12,5
1907 9,5 56 16,96
1908 5 56 8,93
1909 13 56 23,21
1910 9 56 16,07
1911 9 56 16,07
1912 10 56 17,86
1913 11 56 19,64
1914 3 56 5,36
1915 5 56 8,93
1916 8 56 14,29
1917 14 56 25
1918 4 56 7,14
1919 13,5 56 24,11
1920 2 56 3,57
1921 33 56 58,93
1922 3,5 56 6,25
1923 5 56 8,93
1924 4 0 0
1925 0 0 0
1926 1 0 0
1927 0 0 0
1928 1 0 0
1929 1 0 0
1930 3 0 0
1931 0 0 0
1932 0 0 0
1933 0 56 0
1934 5 56 8,93
1935 5 56 8,93
1936 5 56 8,93
1937 2 56 3,57
1938 8,5 56 15,18
1939 6 56 10,71
1940 7 56 12,5
1941 14 56 25
1942 5 56 8,93



1943 10 56 17,86
1944 8 56 14,29
1945 5 56 8,93
1946 5 56 8,93
1947 5 56 8,93
1948 11 56 19,64
1949 4 56 7,14
1950 4 56 7,14
1951 0 56 0
1952 3 56 5,36
2001 0 0 0

Summa 339,75 2352 14,45



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Kungsgårdsskolan
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 16,5 0 0
1902 46 336 13,69
1903 46 336 13,69
1904 31,5 336 9,38
1905 45 336 13,39
1906 48 336 14,29
1907 42 336 12,5
1908 42 336 12,5
1909 42,5 336 12,65
1910 41 336 12,2
1911 43 336 12,8
1912 40 336 11,9
1913 34 336 10,12
1914 44,5 336 13,24
1915 44,5 336 13,24
1916 30,5 336 9,08
1917 35,5 336 10,57
1918 4,75 336 1,41
1919 4,75 336 1,41
1920 9,75 336 2,9
1921 4,75 336 1,41
1922 3 336 0,89
1923 6 336 1,79
1924 78 0 0
1925 0 0 0
1926 0 0 0
1927 0 0 0
1928 0 0 0
1929 28 0 0
1930 29 0 0
1931 28 0 0
1932 8 0 0
1933 11 336 3,27
1934 35 336 10,42
1935 41 336 12,2
1936 34 336 10,12
1937 28 336 8,33
1938 40 336 11,9
1939 41,5 336 12,35
1940 57 336 16,96
1941 43 336 12,8
1942 43 336 12,8



1943 41 336 12,2
1944 37 336 11,01
1945 42,5 336 12,65
1946 43,5 336 12,95
1947 47 336 13,99
1948 28 336 8,33
1949 34 336 10,12
1950 41,5 336 12,35
1951 17 0 0
1952 9 0 0
2001 0 0 0

Summa 1590,5 13440 11,83



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Magnarpskolan
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 5 0 0
1902 12 56 21,43
1903 8,5 56 15,18
1904 16 56 28,57
1905 8,5 56 15,18
1906 15,5 56 27,68
1907 8,5 56 15,18
1908 7,5 56 13,39
1909 15,5 56 27,68
1910 6,5 56 11,61
1911 13 56 23,21
1912 7,5 56 13,39
1913 11,5 56 20,54
1914 6,5 56 11,61
1915 5,5 56 9,82
1916 3,5 56 6,25
1917 4,5 56 8,04
1918 4 56 7,14
1919 9 56 16,07
1920 1 56 1,79
1921 29 56 51,79
1922 1 56 1,79
1923 1 56 1,79
1924 0 0 0
1925 0 0 0
1926 0 0 0
1927 3 0 0
1928 4 0 0
1929 4 0 0
1930 2 0 0
1931 0 0 0
1932 0 0 0
1933 0 56 0
1934 0 56 0
1935 5 56 8,93
1936 3 56 5,36
1937 6 56 10,71
1938 5 56 8,93
1939 6 56 10,71
1940 3,5 56 6,25
1941 13 56 23,21
1942 2 56 3,57



1943 7,5 56 13,39
1944 5,5 56 9,82
1945 5,5 56 9,82
1946 9,5 56 16,96
1947 10,75 56 19,2
1948 14,5 56 25,89
1949 9 56 16,07
1950 12 56 21,43
1951 8 0 0
1952 1 0 0
2001 0 0 0

Summa 340,25 2240 15,19



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Munka idrottsplats
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 0 28 0
1902 0 28 0
1903 0 28 0
1904 0 28 0
1905 0 28 0
1906 0 28 0
1907 0 28 0
1908 0 28 0
1909 8 28 28,57
1910 5 28 17,86
1911 0 28 0
1912 3,5 28 12,5
1913 7 28 25
1914 1,5 28 5,36
1915 5,25 28 18,75
1916 4,25 28 15,18
1917 7,08 28 25,29
1918 6,08 28 21,71
1919 7,75 28 27,68
1920 6,25 28 22,32
1921 11,08 28 39,57
1922 1,5 28 5,36
1923 6,75 28 24,11
1924 7,58 28 27,07
1925 1,5 28 5,36
1926 1,5 28 5,36
1927 0 28 0
1928 0 28 0
1929 0 28 0
1930 0 28 0
1931 0 28 0
1932 0 28 0
1933 1,5 28 5,36
1934 3 28 10,71
1935 1,5 28 5,36
1936 0 28 0
1937 0 28 0
1938 0 28 0
1939 1,5 28 5,36
1940 0 28 0
1941 0 28 0
1942 6,5 28 23,21



1943 6 28 21,43
1944 6 28 21,43
1945 0 28 0
1946 0 28 0
1947 8,5 28 30,36
1948 6,5 28 23,21
1949 6 28 21,43
1950 6,5 28 23,21
1951 0 28 0
1952 0 28 0
2001 0 0 0

Summa 145,08 1456 9,96



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Munkahallen
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 22 0 0
1902 22 28 78,57
1903 22 28 78,57
1904 22 28 78,57
1905 22 28 78,57
1906 22 28 78,57
1907 22 28 78,57
1908 22 28 78,57
1909 22 28 78,57
1910 22 28 78,57
1911 22 28 78,57
1912 22 28 78,57
1913 22 28 78,57
1914 22 28 78,57
1915 22 28 78,57
1916 22 28 78,57
1917 22 28 78,57
1918 22 28 78,57
1919 22 28 78,57
1920 22 28 78,57
1921 22 28 78,57
1922 22 28 78,57
1923 22 28 78,57
1924 0 0 0
1925 0 0 0
1926 0 0 0
1927 0 0 0
1928 0 0 0
1929 0 0 0
1930 0 0 0
1931 10 0 0
1932 10 0 0
1933 25 28 89,29
1934 19,5 28 69,64
1935 22 28 78,57
1936 22 28 78,57
1937 22 28 78,57
1938 22 28 78,57
1939 22 28 78,57
1940 22 28 78,57
1941 22 28 78,57
1942 22 28 78,57



1943 24 28 85,71
1944 24 28 85,71
1945 24 28 85,71
1946 24 28 85,71
1947 24 28 85,71
1948 24 28 85,71
1949 24 28 85,71
1950 24 28 85,71
1951 11,5 0 0
1952 17,5 0 0
2001 0 0 0

Summa 967,5 1120 86,38



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Munkaskolan
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 0 0 0
1902 7 28 25
1903 0 28 0
1904 4 28 14,29
1905 0 28 0
1906 0 28 0
1907 28 28 100
1908 28 28 100
1909 28 28 100
1910 28 28 100
1911 28 28 100
1912 28 28 100
1913 28 28 100
1914 38 28 135,71
1915 28 28 100
1916 46 28 164,29
1917 30 28 107,14
1918 0 28 0
1919 4 28 14,29
1920 4 28 14,29
1921 0 28 0
1922 0 28 0
1923 4 28 14,29
1924 0 0 0
1925 0 0 0
1926 0 0 0
1927 0 0 0
1928 0 0 0
1929 0 0 0
1930 0 0 0
1931 0 0 0
1932 5 0 0
1933 0 28 0
1934 0 28 0
1935 4 28 14,29
1936 0 28 0
1937 0 28 0
1938 4 28 14,29
1939 8 28 28,57
1940 6 28 21,43
1941 0 28 0
1942 3,5 28 12,5



1943 2 28 7,14
1944 0 28 0
1945 0 28 0
1946 0 28 0
1947 3 28 10,71
1948 0 28 0
1949 3 28 10,71
1950 0 28 0
1951 0 28 0
1952 0 28 0
2001 0 0 0

Summa 399,5 1176 33,97



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Nyhemsskolan
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 6,5 28 23,21
1902 14,25 140 10,18
1903 25,5 140 18,21
1904 23 140 16,43
1905 37 140 26,43
1906 34 140 24,29
1907 18 140 12,86
1908 17,5 140 12,5
1909 33,5 140 23,93
1910 29,5 140 21,07
1911 13 140 9,29
1912 35,5 140 25,36
1913 26,5 140 18,93
1914 23,5 140 16,79
1915 6,5 140 4,64
1916 5 140 3,57
1917 25,5 140 18,21
1918 13,5 140 9,64
1919 29,5 140 21,07
1920 32,5 140 23,21
1921 81,5 140 58,21
1922 5,5 140 3,93
1923 49,5 140 35,36
1924 26 28 92,86
1925 0 28 0
1926 0 28 0
1927 0 28 0
1928 0 28 0
1929 28 28 100
1930 28 28 100
1931 28 28 100
1932 5,5 28 19,64
1933 1,5 140 1,07
1934 13,5 140 9,64
1935 12,5 140 8,93
1936 18 140 12,86
1937 13 140 9,29
1938 11,5 140 8,21
1939 18 140 12,86
1940 14,25 140 10,18
1941 41,5 140 29,64
1942 19 140 13,57



1943 17,5 140 12,5
1944 14,5 140 10,36
1945 27 140 19,29
1946 44,5 140 31,79
1947 33 140 23,57
1948 15,5 140 11,07
1949 18 140 12,86
1950 14,5 140 10,36
1951 8 14 57,14
1952 8,5 0 0
2001 0 0 0

Summa 1065,5 5894 18,08



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Rebbelberga skola
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 0 0 0
1902 0 28 0
1903 0 28 0
1904 4 28 14,29
1905 6 28 21,43
1906 3,5 28 12,5
1907 5 28 17,86
1908 4 28 14,29
1909 10 28 35,71
1910 7 28 25
1911 5,5 28 19,64
1912 10 28 35,71
1913 9 28 32,14
1914 5 28 17,86
1915 3,5 28 12,5
1916 3,5 28 12,5
1917 9,5 28 33,93
1918 9,5 28 33,93
1919 5,25 28 18,75
1920 3 28 10,71
1921 3 28 10,71
1922 6 28 21,43
1923 10,5 28 37,5
1924 0 0 0
1925 0 0 0
1926 3 0 0
1927 0 0 0
1928 0 0 0
1929 0 0 0
1930 0 0 0
1931 0 0 0
1932 0 0 0
1933 0 28 0
1934 0 28 0
1935 2 28 7,14
1936 4 28 14,29
1937 10 28 35,71
1938 7 28 25
1939 8,5 28 30,36
1940 5,5 28 19,64
1941 13,75 28 49,11
1942 5,5 28 19,64



1943 5,5 28 19,64
1944 0 28 0
1945 6,5 28 23,21
1946 10 28 35,71
1947 7 28 25
1948 4,5 28 16,07
1949 11,5 28 41,07
1950 4,5 28 16,07
1951 0 0 0
1952 0 0 0
2001 0 0 0

Summa 231,5 1120 20,67



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Rönnegymnasiet
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 8 56 14,29
1902 39 420 9,29
1903 35,5 420 8,45
1904 31,5 420 7,5
1905 40 420 9,52
1906 31,5 420 7,5
1907 23,5 420 5,6
1908 25,5 420 6,07
1909 41 420 9,76
1910 32,5 420 7,74
1911 28,5 420 6,79
1912 23 420 5,48
1913 28 420 6,67
1914 34,5 420 8,21
1915 19 420 4,52
1916 18 420 4,29
1917 49,5 420 11,79
1918 29 420 6,9
1919 37,5 420 8,93
1920 18 420 4,29
1921 35,25 420 8,39
1922 36 420 8,57
1923 4 420 0,95
1924 52 84 61,9
1925 3 84 3,57
1926 3 84 3,57
1927 3 84 3,57
1928 5 84 5,95
1929 4 84 4,76
1930 22 84 26,19
1931 3 84 3,57
1932 10 84 11,9
1933 17 420 4,05
1934 13,5 420 3,21
1935 19 420 4,52
1936 21 420 5
1937 16 420 3,81
1938 26 420 6,19
1939 32 420 7,62
1940 42,5 420 10,12
1941 25 420 5,95
1942 46 420 10,95



1943 31,5 420 7,5
1944 29,5 420 7,02
1945 36,5 420 8,69
1946 49 420 11,67
1947 41 420 9,76
1948 50,5 420 12,02
1949 62 420 14,76
1950 55,5 420 13,21
1951 12 28 42,86
1952 25,5 28 91,07
2001 0 0 0

Summa 1424,25 17668 8,06



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Strövelstorps skola
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 1,5 0 0
1902 21,5 140 15,36
1903 16,5 140 11,79
1904 26 140 18,57
1905 25,5 140 18,21
1906 21,5 140 15,36
1907 21,5 140 15,36
1908 17,5 140 12,5
1909 20,5 140 14,64
1910 19 140 13,57
1911 16,5 140 11,79
1912 11,5 140 8,21
1913 11,5 140 8,21
1914 1,5 140 1,07
1915 5 140 3,57
1916 1,5 140 1,07
1917 3,5 140 2,5
1918 0 140 0
1919 0 140 0
1920 7,5 140 5,36
1921 28 140 20
1922 0 140 0
1923 0 140 0
1924 1,5 0 0
1925 1,5 0 0
1926 1,5 0 0
1927 1,5 0 0
1928 1,5 0 0
1929 1,5 0 0
1930 1,5 0 0
1931 0 0 0
1932 0 0 0
1933 3 140 2,14
1934 11,5 140 8,21
1935 6,5 140 4,64
1936 1,5 140 1,07
1937 3,5 140 2,5
1938 6,5 140 4,64
1939 1,5 140 1,07
1940 1,5 140 1,07
1941 9 140 6,43
1942 10,5 140 7,5



1943 6 140 4,29
1944 7,5 140 5,36
1945 17 140 12,14
1946 10 140 7,14
1947 14 140 10
1948 17,5 140 12,5
1949 10,5 140 7,5
1950 18 140 12,86
1951 6 0 0
1952 16 0 0
2001 0 0 0

Summa 465,5 5600 8,31



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Södra utmarken skola
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 0 0 0
1902 2,5 112 2,23
1903 3,25 112 2,9
1904 5,5 112 4,91
1905 3,75 112 3,35
1906 2 112 1,79
1907 3 112 2,68
1908 4 112 3,57
1909 2 112 1,79
1910 6 112 5,36
1911 7 112 6,25
1912 2 112 1,79
1913 6,5 112 5,8
1914 3 112 2,68
1915 0 112 0
1916 4 112 3,57
1917 11 112 9,82
1918 4,5 112 4,02
1919 0 112 0
1920 3,5 112 3,13
1921 0 112 0
1922 0 112 0
1923 12 112 10,71
1924 4 0 0
1925 0 0 0
1926 0 0 0
1927 4 0 0
1928 0 0 0
1929 0 0 0
1930 0 0 0
1931 2 0 0
1932 4 0 0
1933 0 112 0
1934 3 112 2,68
1935 0 112 0
1936 4,5 112 4,02
1937 6,5 112 5,8
1938 4 112 3,57
1939 1 112 0,89
1940 1 112 0,89
1941 1 112 0,89
1942 8 112 7,14



1943 5 112 4,46
1944 1 112 0,89
1945 11,5 112 10,27
1946 4 112 3,57
1947 8 112 7,14
1948 11 112 9,82
1949 3 112 2,68
1950 3 112 2,68
1951 0 28 0
1952 0 28 0
2001 0 0 0

Summa 175 4536 3,86



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Söndrebalg skola
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 0 0 0
1902 0 84 0
1903 0 84 0
1904 0 84 0
1905 3 84 3,57
1906 0 84 0
1907 6 84 7,14
1908 0 84 0
1909 0 84 0
1910 5,5 84 6,55
1911 2,5 84 2,98
1912 3 84 3,57
1913 8 84 9,52
1914 4,5 84 5,36
1915 0 84 0
1916 0 84 0
1917 3 84 3,57
1918 4,5 84 5,36
1919 0 84 0
1920 2,5 84 2,98
1921 28 84 33,33
1922 0 84 0
1923 46 84 54,76
1924 0 0 0
1925 0 0 0
1926 0 0 0
1927 0 0 0
1928 0 0 0
1929 0 0 0
1930 0 0 0
1931 0 0 0
1932 0 0 0
1933 0 84 0
1934 0 84 0
1935 0 84 0
1936 0 84 0
1937 0 84 0
1938 0 84 0
1939 0 84 0
1940 5,5 84 6,55
1941 0 84 0
1942 0 84 0



1943 0 84 0
1944 0 84 0
1945 0 84 0
1946 0 84 0
1947 0 84 0
1948 6 84 7,14
1949 0 84 0
1950 4 84 4,76
1951 0 28 0
1952 0 28 0
2001 0 0 0

Summa 132 3416 3,86



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Toftaskolan
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 3 0 0
1902 23,5 174 13,51
1903 25,5 174 14,66
1904 23,5 174 13,51
1905 25,5 174 14,66
1906 25 174 14,37
1907 25 174 14,37
1908 23,5 174 13,51
1909 25,5 174 14,66
1910 26,5 174 15,23
1911 28,5 174 16,38
1912 27,5 174 15,8
1913 25,5 174 14,66
1914 33,5 174 19,25
1915 25,5 174 14,66
1916 20 174 11,49
1917 19 174 10,92
1918 16,5 174 9,48
1919 12,5 174 7,18
1920 12,5 174 7,18
1921 43,5 174 25
1922 30,5 84 36,31
1923 33,5 84 39,88
1924 28 0 0
1925 28 0 0
1926 28 0 0
1927 28 0 0
1928 28 0 0
1929 29,5 0 0
1930 28 0 0
1931 28 0 0
1932 28 0 0
1933 34,75 84 41,37
1934 27,5 174 15,8
1935 20,25 174 11,64
1936 22,75 174 13,07
1937 21,25 174 12,21
1938 25 174 14,37
1939 23 174 13,22
1940 25 174 14,37
1941 28 174 16,09
1942 13,5 174 7,76



1943 19,5 174 11,21
1944 23,5 174 13,51
1945 24 174 13,79
1946 24 174 13,79
1947 28,5 174 16,38
1948 25 174 14,37
1949 24 174 13,79
1950 21 174 12,07
1951 7 0 0
1952 5,5 0 0
2001 0 0 0

Summa 1251,5 6690 18,71



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Villanskolan
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 0 0 0
1902 2 56 3,57
1903 0 56 0
1904 5 56 8,93
1905 7 56 12,5
1906 6 56 10,71
1907 2 56 3,57
1908 4 56 7,14
1909 7 56 12,5
1910 2,5 56 4,46
1911 4 56 7,14
1912 10,25 56 18,3
1913 4 56 7,14
1914 24 56 42,86
1915 6,5 56 11,61
1916 0 56 0
1917 7 56 12,5
1918 8 56 14,29
1919 4 56 7,14
1920 1,75 56 3,13
1921 0 56 0
1922 0 56 0
1923 8 56 14,29
1924 0 0 0
1925 0 0 0
1926 0 0 0
1927 0 0 0
1928 0 0 0
1929 0 0 0
1930 0 0 0
1931 0 0 0
1932 0 0 0
1933 3 56 5,36
1934 0 56 0
1935 0 56 0
1936 3 56 5,36
1937 0 56 0
1938 0 56 0
1939 1 56 1,79
1940 5 56 8,93
1941 0 56 0
1942 0 56 0



1943 9 56 16,07
1944 0 56 0
1945 10 56 17,86
1946 3,5 56 6,25
1947 1 56 1,79
1948 0 56 0
1949 3 56 5,36
1950 1 56 1,79
1951 0 0 0
1952 0 0 0
2001 0 0 0

Summa 152,5 2240 6,81



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Ängelholms brottarlokal
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar% bokat

1901 1,5 0 0
1902 1,5 28 5,36
1903 1,5 28 5,36
1904 1,5 28 5,36
1905 1,5 28 5,36
1906 1,5 28 5,36
1907 1,5 28 5,36
1908 1,5 28 5,36
1909 1,5 28 5,36
1910 1,5 28 5,36
1911 1,5 28 5,36
1912 1,5 28 5,36
1913 1,5 28 5,36
1914 1,5 28 5,36
1915 1,5 28 5,36
1916 1,5 28 5,36
1917 1,5 28 5,36
1918 1,5 28 5,36
1919 1,5 28 5,36
1920 1,5 28 5,36
1921 1,5 28 5,36
1922 1,5 28 5,36
1923 1,5 28 5,36
1924 1,5 0 0
1925 1,5 0 0
1926 3,5 0 0
1927 1,5 0 0
1928 1,5 0 0
1929 1,5 0 0
1930 1,5 0 0
1931 1,5 0 0
1932 1,5 0 0
1933 1,5 0 0
1934 1,5 28 5,36
1935 7,5 28 26,79
1936 1,5 28 5,36
1937 1,5 28 5,36
1938 1,5 28 5,36
1939 1,5 28 5,36
1940 1,5 28 5,36
1941 1,5 28 5,36
1942 1,5 28 5,36



1943 1,5 28 5,36
1944 1,5 28 5,36
1945 1,5 28 5,36
1946 1,5 28 5,36
1947 1,5 28 5,36
1948 3,5 28 12,5
1949 1,5 28 5,36
1950 1,5 28 5,36
1951 1,5 0 0
1952 1,5 0 0
2001 0 0 0

Summa 88 1092 8,06



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Ängelholms idrottshall
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 1,5 0 0
1902 22 28 78,57
1903 20 28 71,43
1904 19 28 67,86
1905 18 28 64,29
1906 24 28 85,71
1907 17 28 60,71
1908 11 28 39,29
1909 23 28 82,14
1910 25 28 89,29
1911 23 28 82,14
1912 24 28 85,71
1913 14,5 28 51,79
1914 20 28 71,43
1915 20 28 71,43
1916 10 28 35,71
1917 14 28 50
1918 5 28 17,86
1919 2 28 7,14
1920 15 28 53,57
1921 6 28 21,43
1922 2 28 7,14
1923 2 28 7,14
1924 4 0 0
1925 2 0 0
1926 2 0 0
1927 5 0 0
1928 5 0 0
1929 28 0 0
1930 28 0 0
1931 28 0 0
1932 2 0 0
1933 2 28 7,14
1934 14 28 50
1935 10 28 35,71
1936 24 28 85,71
1937 17 28 60,71
1938 19 28 67,86
1939 13 28 46,43
1940 22 28 78,57
1941 17 28 60,71
1942 22 28 78,57



1943 10 28 35,71
1944 10 28 35,71
1945 18 28 64,29
1946 19 28 67,86
1947 21 28 75
1948 20 28 71,43
1949 19 28 67,86
1950 22 28 78,57
1951 11,5 0 0
1952 7 0 0
2001 0 0 0

Summa 759,5 1120 67,81



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Ängelholms judohall
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 0 0 0
1902 3 28 10,71
1903 3 28 10,71
1904 3 28 10,71
1905 4 28 14,29
1906 4 28 14,29
1907 4 28 14,29
1908 3 28 10,71
1909 4 28 14,29
1910 4 28 14,29
1911 4 28 14,29
1912 3 28 10,71
1913 3 28 10,71
1914 3 28 10,71
1915 3 28 10,71
1916 3 28 10,71
1917 7,5 28 26,79
1918 3 28 10,71
1919 3 28 10,71
1920 3 28 10,71
1921 3 28 10,71
1922 3 28 10,71
1923 1,5 28 5,36
1924 3 0 0
1925 1,5 0 0
1926 1,5 0 0
1927 1,5 0 0
1928 1,5 0 0
1929 3 0 0
1930 3 0 0
1931 3 0 0
1932 3 0 0
1933 3 0 0
1934 3 28 10,71
1935 3 28 10,71
1936 4 28 14,29
1937 3 28 10,71
1938 3 28 10,71
1939 4 28 14,29
1940 7 28 25
1941 5,5 28 19,64
1942 4 28 14,29



1943 8,5 28 30,36
1944 3 28 10,71
1945 6 28 21,43
1946 4 28 14,29
1947 3 28 10,71
1948 3 28 10,71
1949 3 28 10,71
1950 3 28 10,71
1951 2,5 0 0
1952 2,5 0 0
2001 0 0 0

Summa 174 1092 15,93



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Ängelholms montessori
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 0 0 0
1902 0 112 0
1903 5 112 4,46
1904 0 112 0
1905 0 112 0
1906 0 112 0
1907 0 112 0
1908 0 112 0
1909 2 112 1,79
1910 0 112 0
1911 5 112 4,46
1912 7,5 112 6,7
1913 10 112 8,93
1914 0 112 0
1915 0 112 0
1916 0 112 0
1917 0 112 0
1918 0 112 0
1919 6 112 5,36
1920 0 112 0
1921 28 112 25
1922 0 112 0
1923 15 112 13,39
1924 0 0 0
1925 0 0 0
1926 0 0 0
1927 0 0 0
1928 0 0 0
1929 0 0 0
1930 0 0 0
1931 0 0 0
1932 0 0 0
1933 4 112 3,57
1934 0 112 0
1935 1 112 0,89
1936 2 112 1,79
1937 1 112 0,89
1938 3,5 112 3,13
1939 5 112 4,46
1940 4,5 112 4,02
1941 3 112 2,68
1942 1 112 0,89



1943 10,5 112 9,38
1944 0 112 0
1945 0 112 0
1946 3 112 2,68
1947 0 112 0
1948 0 112 0
1949 9,5 112 8,48
1950 2 112 1,79
1951 0 0 0
1952 0 0 0
2001 0 0 0

Summa 128,5 4480 2,87



Bokning per Vecka 
Bokningar: 20190101-20191231,Lördag-Söndag 00.00-24.00
Objekt:  namn=Ängelholms tennishall
Kunder: (alla)
Vecka Bokade timmar Öppet timmar % bokat

1901 23 0 0
1902 32 84 38,1
1903 31 84 36,9
1904 33 84 39,29
1905 31 84 36,9
1906 31 84 36,9
1907 34,5 84 41,07
1908 22 84 26,19
1909 39 84 46,43
1910 33 84 39,29
1911 33,5 84 39,88
1912 32 84 38,1
1913 32 84 38,1
1914 34 84 40,48
1915 33 84 39,29
1916 13 84 15,48
1917 42 84 50
1918 4 84 4,76
1919 3,5 84 4,17
1920 2 84 2,38
1921 5 84 5,95
1922 1 84 1,19
1923 4 84 4,76
1924 1 84 1,19
1925 0 84 0
1926 0 84 0
1927 8 84 9,52
1928 0 84 0
1929 1 84 1,19
1930 1 84 1,19
1931 7 84 8,33
1932 2 84 2,38
1933 1 84 1,19
1934 7 84 8,33
1935 34 84 40,48
1936 37,5 84 44,64
1937 39 84 46,43
1938 37 84 44,05
1939 39 84 46,43
1940 34 84 40,48
1941 36,5 84 43,45
1942 38 84 45,24



1943 40 84 47,62
1944 19 84 22,62
1945 38 84 45,24
1946 41 84 48,81
1947 41,5 84 49,4
1948 41,5 84 49,4
1949 37 84 44,05
1950 45 84 53,57
1951 15,5 84 18,45
1952 11 84 13,1
2001 0 0 0

Summa 1201 4284 28,03



Uppdrag till nämnderna

Kommunstyrelsen
*Uppdrag till Kommunstyrelsen att kommunövergripande utreda antalet medarbetare per chef och skillnader mellan olika 
verksamheter. Återrapporteras senast 2021-08-31.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att ur ett kommunövergripande perspektiv utreda "chef i beredskap" för hela kommunen. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdra till Kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur nya arbetssätt och digitalisering kan leda till ökad effektivitet som underlag 
för fördelning av budgeterad regleringpost. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att införa ett digitalt verktyg för att katalogisera kommunens möbellager och 
uppmana till återbruk inom koncernen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Nämnden för omsorg och stöd
*Uppdrag till Nämnden för omsorg och stöd att ta fram ett koncept för språkutbildning till omsorgspersonalen och starta upp det inom 
ramen för det statliga stödet till äldreomsorgen. Återrapporteras senast 2021-04-30.

Samhällsbyggnadsnämnden
*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till samordning av arbetet mot klotter med övriga fastighetsägare i 
kommunen. Återrapporteras senast 2021-06-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema. Återrapporteras
senast 2021-04-30.

*Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att införa parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Nettointäkterna, efter att kostnaderna för hanteringen är betalda, ska tillföras Hembygdsparken som ett bidrag. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.

Nämnden för kultur, idrott och fritid
*Uppdrag till nämnden för kultur, idrott och fritid att se över utbudet av aktiviteter och tjänsteplanering inom Kulturskolan. 
Återrapporteras senast 2021-06-30.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 159 Dnr. KS 2020/214

Svar på motion från Lars Nyander (S) om att 
kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav 
med uppföljningskrav

Ärendebeskrivning
År 2020 gjorde kommunen upphandlingar för ca 540 miljoner kronor fördelat på 
cirka 80 upphandlingar. Med så stora volymer kan små miljökrav i upphandlingarna 
generera en betydande miljönytta i praktiken. Av upphandlingarna 2020 hade 
endast en mindre andel utarbetade miljökrav. Skälet till att det redovisats en felaktig 
procentsats i tidigare svar är tyvärr en direkt felskrivning. Det är svårt att uppskatta 
en exakt procentsats eftersom upphandlingsenheten historiskt inte fört någon 
statistik över upphandlingar med miljökrav.

Dock har kommunen gjort en hel del de senaste åren som är kopplat till en ökad 
miljönytta i upphandlingar. Vid bland annat livsmedelsupphandlingar har vi valt att 
dela upp anbudsområden i flera delområden för att underlätta för lokala 
anbudsgivare att lämna anbud. Detta resulterar bland annat i mindre miljöpåverkan 
genom färre transporter och närproducerad mat. Ängelholm har också en fördel av 
en tredjepartslogistik i form av vår upphandlade distributionscentral. Denna central 
innebär generellt att transportörerna får kortare körsträckor. Samordningen av 
transporterna innebär att kommunen påverkas mindre av tung trafik på skolgårdar 
och förskolor, vilket också leder till lägre utsläpp av partiklar och försurande 
ämnen.

För att ställa miljökrav krävs det kunskap om dels vilken nivå på kravskalan man 
ska använda dels hur väl anpassad marknaden är till det som efterfrågas. Detta är 
kunskap som en upphandlare generellt inte har. Därför krävs det, precis så som 
föreslås i motionen, en kompetens inom miljöområdet för att driva denna fråga. 

Ängelholms kommun har därför tecknat ett samverkansavtal med Helsingborgs 
stad. Genom att samordna de miljökrav som ställs i upphandlingar i kommunerna 
blir det lättare för leverantörerna att känna igen sig och ta fram anbud, vilket också 
har efterfrågats av leverantörerna. Med utökat samarbete kring upphandlingar blir 
kommunerna mer affärsmässiga samtidigt som kommunernas verksamhet blir mer 
resurseffektiv. Det finns därför flera vinster med att samverka kring det 
miljöstrategiska arbetet kopplat till upphandlingar.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Samverkan mellan Helsingborgs stad och Ängelholms kommun innebär att 
hållbarhetsstrateger anställda i Helsingborgs stad arbetar för Ängelholms kommun 
(inte våra kommunala bolag) motsvararande ungefär en 40 %-tjänst. Samverkan 
omfattar att:

 Säkerställa kompetens inom miljöstrategiskt arbete kopplat till 
upphandlingar i båda kommunerna.

 Utbyta erfarenheter mellan kommunerna och bygga upp en gemensam 
kunskapsbank.

 Ställa relevanta miljökrav och följa upp miljökrav i utvalda upphandlingar.
 Använda upphandling som ett verktyg för att nå kommunens miljömål.

Avtalsområden som vi kommer fokusera på under 2021 och 2022 är bland annat 
glasmästeriarbeten, kopierings- och tryckeritjänster, livsmedel (huvudleverantör), 
ljuskällor, distributionscentral, entrémattor, sjukvårdsmaterial, 
drivmedel/stationstankning, transporter, hemhandling, möbler och VA-material.

Vad gäller motionärens förslag om att samtliga av kommunens upphandlingar ska 
innefatta miljökrav är det i nuläget inte möjligt med den 40% resurs kommunen 
köper från Helsingborgs stad då principen bör vara att alla krav som ställs också 
ska följas upp. I en upphandling är det flera faktorer att väga in och ta hänsyn till, 
och i vissa fall kan marknaden påverka om, och i vilken utsträckning, det går att 
ställa miljökrav. Miljökraven i offentlig upphandling måste vara proportionerliga 
och leda till miljönytta. Ett flertal kommuner har miljökrav som en principsak vilket 
leverantörer kan vända sig emot då dessa inte alltid är väsentliga.  

Ibland kan det också vara så att interna verksamhetsmål krockar med miljökrav och 
miljömål, exempelvis mål om att gynna små- och medelstora företag. De har ofta 
inte möjlighet att vara med och lägga anbud om kommuner ställer för hårda 
miljökrav. 

Upphandlare måste anpassa upphandlingar och vilka krav som ska ställas till vad 
som finns på marknaden och vad leverantörer kan erbjuda. Detta kan leda till att 
myndigheter sänker sina miljökrav för att leverantörer ska kunna lämna anbud. 
Balansgången mellan olika krav och mål är inte helt enkel men med det samarbete 
vi nu inlett med Helsingborgs stad finns möjligheter att hitta en bra avvägning 
mellan dessa.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2021-05-19
• Motion inkommen 2020-03-18
• Beslut om återremiss i kommunfullmäktige 2021-03-22

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar bifall till motionen.

Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut, dvs. att anse motionen bevarad från 
Hannes Petersson (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP), 
Charlotte Engblom Carlsson (L), Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD) och 
Linda Persson (KD).

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om att bifalla arbetsutskottets förslag bifallits, dvs. att anse motionen för 
besvarad. Omröstning begärs. 

Ledamot som vill anse motionen besvarad röstar JA;
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:

JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Charlotte Engblom Carlsson (L), 
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Anders Ingvarsson (SD), 
Ola Carlsson (M), Maija Rampe (M), Hannes Petersson (M) och 
Robin Holmberg (M).

NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat att anse motionen för besvarad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anse motionen besvarad.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Mot beslutet till förmån för sitt yrkande som avslagits reserverar sig 
Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S). 

”Politik är att vilja och vi vill ta ett större ansvar för de upphandlingar som 
Ängelholms kommun genomför. Det är ett av de områden som vi kan göra mest 
skillnad i snabbast. 

Vi delar inte uppfattningen om att det är omöjligt att ha uppföljningsbara miljökrav 
i alla upphandlingar som kommun gör.  Att alltid ställa miljökrav gör skillnad, även 
om det är mindre krav, för utvecklingen framåt. Samtidigt kan vi gynna företag, 
stora eller små, som vill vara med på den gröna omställningen.

Att ha 100 procent som mål är inte orimligt, det är orimligt att inte ha den 
ambitionsnivån när det är det mest kostnadseffektiva sättet att nå våra 
hållbarhetsmål.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
• Ekonomi & kvalitet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 129 Dnr. KS 2020/214

Svar på motion från Lars Nyander (S) om att 
kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav 
med uppföljningskrav

Ärendebeskrivning
År 2020 gjorde kommunen upphandlingar för ca 540 miljoner kronor fördelat på 
cirka 80 upphandlingar. Med så stora volymer kan små miljökrav i upphandlingarna 
generera en betydande miljönytta i praktiken. Av upphandlingarna 2020 hade 
endast en mindre andel utarbetade miljökrav. Skälet till att det redovisats en felaktig 
procentsats i tidigare svar är tyvärr en direkt felskrivning. Det är svårt att uppskatta 
en exakt procentsats eftersom upphandlingsenheten historiskt inte fört någon 
statistik över upphandlingar med miljökrav.

Dock har kommunen gjort en hel del de senaste åren som är kopplat till en ökad 
miljönytta i upphandlingar. Vid bland annat livsmedelsupphandlingar har vi valt att 
dela upp anbudsområden i flera delområden för att underlätta för lokala 
anbudsgivare att lämna anbud. Detta resulterar bland annat i mindre miljöpåverkan 
genom färre transporter och närproducerad mat. Ängelholm har också en fördel av 
en tredjepartslogistik i form av vår upphandlade distributionscentral. Denna central 
innebär generellt att transportörerna får kortare körsträckor. Samordningen av 
transporterna innebär att kommunen påverkas mindre av tung trafik på skolgårdar 
och förskolor, vilket också leder till lägre utsläpp av partiklar och försurande 
ämnen.

För att ställa miljökrav krävs det kunskap om dels vilken nivå på kravskalan man 
ska använda dels hur väl anpassad marknaden är till det som efterfrågas. Detta är 
kunskap som en upphandlare generellt inte har. Därför krävs det, precis så som 
föreslås i motionen, en kompetens inom miljöområdet för att driva denna fråga. 

Ängelholms kommun har därför tecknat ett samverkansavtal med Helsingborgs 
stad. Genom att samordna de miljökrav som ställs i upphandlingar i kommunerna 
blir det lättare för leverantörerna att känna igen sig och ta fram anbud, vilket också 
har efterfrågats av leverantörerna. Med utökat samarbete kring upphandlingar blir 
kommunerna mer affärsmässiga samtidigt som kommunernas verksamhet blir mer 
resurseffektiv. Det finns därför flera vinster med att samverka kring det 
miljöstrategiska arbetet kopplat till upphandlingar.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Samverkan mellan Helsingborgs stad och Ängelholms kommun innebär att 
hållbarhetsstrateger anställda i Helsingborgs stad arbetar för Ängelholms kommun 
(inte våra kommunala bolag) motsvararande ungefär en 40 %-tjänst. Samverkan 
omfattar att:

 Säkerställa kompetens inom miljöstrategiskt arbete kopplat till 
upphandlingar i båda kommunerna.

 Utbyta erfarenheter mellan kommunerna och bygga upp en gemensam 
kunskapsbank.

 Ställa relevanta miljökrav och följa upp miljökrav i utvalda upphandlingar.
 Använda upphandling som ett verktyg för att nå kommunens miljömål.

Avtalsområden som vi kommer fokusera på under 2021 och 2022 är bland annat 
glasmästeriarbeten, kopierings- och tryckeritjänster, livsmedel (huvudleverantör), 
ljuskällor, distributionscentral, entrémattor, sjukvårdsmaterial, 
drivmedel/stationstankning, transporter, hemhandling, möbler och VA-material.

Vad gäller motionärens förslag om att samtliga av kommunens upphandlingar ska 
innefatta miljökrav är det i nuläget inte möjligt med den 40% resurs kommunen 
köper från Helsingborgs stad då principen bör vara att alla krav som ställs också 
ska följas upp. I en upphandling är det flera faktorer att väga in och ta hänsyn till, 
och i vissa fall kan marknaden påverka om, och i vilken utsträckning, det går att 
ställa miljökrav. Miljökraven i offentlig upphandling måste vara proportionerliga 
och leda till miljönytta. Ett flertal kommuner har miljökrav som en principsak vilket 
leverantörer kan vända sig emot då dessa inte alltid är väsentliga.  

Ibland kan det också vara så att interna verksamhetsmål krockar med miljökrav och 
miljömål, exempelvis mål om att gynna små- och medelstora företag. De har ofta 
inte möjlighet att vara med och lägga anbud om kommuner ställer för hårda 
miljökrav. 

Upphandlare måste anpassa upphandlingar och vilka krav som ska ställas till vad 
som finns på marknaden och vad leverantörer kan erbjuda. Detta kan leda till att 
myndigheter sänker sina miljökrav för att leverantörer ska kunna lämna anbud. 
Balansgången mellan olika krav och mål är inte helt enkel men med det samarbete 
vi nu inlett med Helsingborgs stad finns möjligheter att hitta en bra avvägning 
mellan dessa.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2021-05-19
• Motion inkommen 2020-03-18
• Beslut om återremiss i kommunfullmäktige 2021-03-22

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar att motionen ska bifallas.

Robin Holmberg (M), Patrik Ohlsson (SD) och Linda Persson (KD) yrkar bifall till 
förslaget i tjänsteutlåtandet, dvs. att motionen ska anses besvarad.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om att motionen ska anses vara besvarad bifallits. Omröstning begärs. 
Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill anse motionen vara besvarad röstar JA:
Ledamot som vill bifalla motionen röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 4 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt följande:

JA-röster: Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), Patrik Ohlsson (SD) och 
Robin Holmberg (M).

NEJ-röst: Lars Nyander (S).

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige

att anse motionen besvarad.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag, bifall till motionen.

”Politik är att vilja och vi vill ta ett större ansvar för de upphandlingar som 
Ängelholms kommun genomför. Det är ett av de områden som vi kan göra mest 
skillnad i snabbast. 

Vi delar inte uppfattningen om att det är omöjligt att ha uppföljningsbara 
miljökrav i alla upphandlingar som kommun gör.  Att alltid ställa miljökrav gör 
skillnad, även om det är mindre krav, för utvecklingen framåt. Samtidigt kan vi 
gynna företag, stora eller små, som vill vara med på den gröna omställningen.
Att ha 100 procent som mål är inte orimligt, det är orimligt att inte ha den 
ambitionsnivån när det är det mest kostnadseffektiva sättet att nå våra 
hållbarhetsmål.”

Beslutet ska expedieras till
• Motionären
• Ekonomi & kvalitet



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 
(3)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Ekonomichef
Stefan Marthinsson
468177
Stefan.Marthinsson@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/214
Ytterligare dnr: Raderas om det saknas
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-05-19

Svar på motion från Lars Nyander (S) angående mil-
jökrav i kommunens upphandlingar

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat en motion med förslag om miljökrav i kommunens 
upphandlingar. Motionären föreslår att:

- 100% av kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav.
- 100% av kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att 

uppsatta krav följs.
- Tillräckligt med resurser avsätts för att både upphandlingsenheten och 

miljöutvecklaren ska klara den ökade belastningen.
- Inköps- och upphandlingspolicyn uppdateras i enlighet med förslaget.

Ärendet behandlades av kommunfullmäktige 2021-03-22 och återremitterades då 
för ytterligare beredning.  

Beslutsunderlag 
• Motion inkommen 2020-03-18
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10
• Beslut om återremiss i kommunfullmäktige 2021-03-22
• Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-19

Utredning
År 2020 gjorde kommunen upphandlingar för ca 540 miljoner kronor fördelat på 
cirka 80 upphandlingar. Med så stora volymer kan små miljökrav i upphandlingarna 
generera en betydande miljönytta i praktiken. Av upphandlingarna 2020 hade en-
dast en mindre andel utarbetade miljökrav. Skälet till att det redovisats en felaktig 
procentsats i tidigare svar är tyvärr en direkt felskrivning. Det är svårt att uppskatta 
en exakt procentsats eftersom upphandlingsenheten historiskt inte fört någon sta-
tistik över upphandlingar med miljökrav.
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Dock har kommunen gjort en hel del de senaste åren som är kopplat till en ökad 
miljönytta i upphandlingar. Vid bland annat livsmedelsupphandlingar har vi valt att 
dela upp anbudsområden i flera delområden för att underlätta för lokala anbudsgi-
vare att lämna anbud. Detta resulterar bland annat i mindre miljöpåverkan genom 
färre transporter och närproducerad mat. Ängelholm har också en fördel av en 
tredjepartslogistik i form av vår upphandlade distributionscentral. Denna central 
innebär generellt att transportörerna får kortare körsträckor. Samordningen av 
transporterna innebär att kommunen påverkas mindre av tung trafik på skolgårdar 
och förskolor, vilket också leder till lägre utsläpp av partiklar och försurande äm-
nen.

För att ställa miljökrav krävs det kunskap om dels vilken nivå på kravskalan man 
ska använda dels hur väl anpassad marknaden är till det som efterfrågas. Detta är 
kunskap som en upphandlare generellt inte har. Därför krävs det, precis så som fö-
reslås i motionen, en kompetens inom miljöområdet för att driva denna fråga. 

Ängelholms kommun har därför tecknat ett samverkansavtal med Helsingborgs 
stad. Genom att samordna de miljökrav som ställs i upphandlingar i kommunerna 
blir det lättare för leverantörerna att känna igen sig och ta fram anbud, vilket också 
har efterfrågats av leverantörerna. Med utökat samarbete kring upphandlingar blir 
kommunerna mer affärsmässiga samtidigt som kommunernas verksamhet blir mer 
resurseffektiv. Det finns därför flera vinster med att samverka kring det miljöstrate-
giska arbetet kopplat till upphandlingar.

Samverkan mellan Helsingborgs stad och Ängelholms kommun innebär att hållbar-
hetsstrateger anställda i Helsingborgs stad arbetar för Ängelholms kommun (inte 
våra kommunala bolag) motsvararande ungefär en 40 %-tjänst. Samverkan omfat-
tar att:

 Säkerställa kompetens inom miljöstrategiskt arbete kopplat till upphand-
lingar i båda kommunerna.

 Utbyta erfarenheter mellan kommunerna och bygga upp en gemensam 
kunskapsbank.

 Ställa relevanta miljökrav och följa upp miljökrav i utvalda upphandlingar.
 Använda upphandling som ett verktyg för att nå kommunens miljömål.

Avtalsområden som vi kommer fokusera på under 2021 och 2022 är bland annat 
glasmästeriarbeten, kopierings- och tryckeritjänster, livsmedel (huvudleverantör), 
ljuskällor, distributionscentral, entrémattor, sjukvårdsmaterial, drivmedel/stations-
tankning, transporter, hemhandling, möbler och VA-material.
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Vad gäller motionärens förslag om att samtliga av kommunens upphandlingar ska 
innefatta miljökrav är det i nuläget inte möjligt med den 40% resurs kommunen 
köper från Helsingborgs stad då principen bör vara att alla krav som ställs också 
ska följas upp. I en upphandling är det flera faktorer att väga in och ta hänsyn till, 
och i vissa fall kan marknaden påverka om, och i vilken utsträckning, det går att 
ställa miljökrav. Miljökraven i offentlig upphandling måste vara proportionerliga 
och leda till miljönytta. Ett flertal kommuner har miljökrav som en principsak vil-
ket leverantörer kan vända sig emot då dessa inte alltid är väsentliga.  

Ibland kan det också vara så att interna verksamhetsmål krockar med miljökrav 
och miljömål, exempelvis mål om att gynna små- och medelstora företag. De har 
ofta inte möjlighet att vara med och lägga anbud om kommuner ställer för hårda 
miljökrav. 

Upphandlare måste anpassa upphandlingar och vilka krav som ska ställas till vad 
som finns på marknaden och vad leverantörer kan erbjuda. Detta kan leda till att 
myndigheter sänker sina miljökrav för att leverantörer ska kunna lämna anbud. Ba-
lansgången mellan olika krav och mål är inte helt enkel men med det samarbete vi 
nu inlett med Helsingborgs stad finns möjligheter att hitta en bra avvägning mellan 
dessa.

 Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige

att anse motionen besvarad.

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Stefan Marthinsson
Ekonomichef

Beslutet expedieras till:
• SST Ekonomi & kvalitet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-03-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 62 Dnr. KS 2020/214

Svar på motion från Lars Nyander (S) om att 
kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav 
med uppföljningskrav

Ärendebeskrivning
Lars Nyander (S) har lämnat en motion med förslag om miljökrav i kommunens 
upphandlingar. Motionären föreslår att:

- 100% av kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav.
- 100% av kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att 

uppsatta krav följs.
- Tillräckligt med resurser avsätts för att både upphandlingsenheten och 

miljöutvecklaren ska klara den ökade belastningen.
- Inköps- och upphandlingspolicyn uppdateras i enlighet med förslaget.

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 3 mars 2021, § 51

• Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 17 februari 2021.

• Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-10

• Motion inkommen 2020-03-18

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras med motivering 
att ärendet behöver beredas ytterligare för ett bättre beslutsunderlag då den 
genomförda utredning inte bemöter de yrkanden som finns i motionen om 
miljökrav med uppföljningskrav i samtliga upphandlingar samt för korrigering av 
felaktiga sifferuppgifter. Jim Brithén (EP), Mikael von Krassow (S), Fanny 
Krumlinde Handreck (S) och Anne-Marie Lindén (MP) instämmer i Lars Nyanders 
yrkande om återremiss. 

Susanne Sandström (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra 
hand bifall till motionen. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-03-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Lars Nyander justerar sitt yrkande så att det gäller i första hand återremiss och i 
andra hand bifall till motionen. Jim Brithén (EP) instämmer i Lars justerade 
yrkande.

Anders Davidsson (M), Robin Holmberg (M), Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker 
(C),och Charlotte Engblom-Carlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut att motionen ska anses besvarad.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Omröstning begärs och genomförs. Den som vill att ärendet ska avgöras idag 
röstar JA. Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar NEJ. Av 50 beslutande 
ledamöter röstar 32 JA och 18 NEJ. 
För att det ska bli en minoritetsåterremiss krävs det att en tredjedel av ledamöterna 
i fullmäktige röstar återremiss, vilket har uppnåtts i denna omröstning. 
Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet. Se 
omröstningslista 1. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare beredning i form av bemötande av de 
yrkanden som finns i motionen om miljökrav med uppföljningskrav i samtliga 
upphandlingar samt för korrigering av felaktiga sifferuppgifter

Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet. 

Beslutet ska expedieras till
Servicestöd Ekonomi & kvalitet



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-03-22

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Omröstningslista 1
Ledamöter Parti Ersättare JA NEJ AVSTÅR
Robin Holmberg                          (M)       1
Sven-Ingvar Borgquist                   (M)       1
Christina Hanstål                       (M)       1
Tomas Fjellner (M)       1
Ingela Sylwander                        (M)       1
Ola Carlsson                         (M)       1
Maija Rampe                             (M)       1
Anders Davidsson                        (M)       1
Rune Johansson (M)       Per Skantz 1
Cornelis Huisman (M)       1
Johnny Hagman (M)       1
Karl-Erik Asp                           (M)       1
Susanne Resmark (M)       1
Magnus Nson Engelbäck (M)       1
Liss Böcker                             (C)       1
Rasmus Waak Brunkestam                  (C)       1
Carl-Gustaf Gudmundsson (C)       1
Lennart Nilsson (C)       Ann Hörnebrant Sturesson 1
Charlotte Engblom Carlsson              (L)       1
Eric Sahlvall                           (L)       1
Anita Rosén (L)       Linus Eriksson 1
Linda Persson                           (KD)      1
Petra Oddson (KD)      1
Anne-Marie Lindén                       (MP)      1
Helena Böcker (MP)      1
Lars Nyander                            (S)       1
Åsa Larsson                             (S)       1
Mikael von Krassow                      (S)       1
Emma Yngvesson                        (S)       1
Magnus Jonsson (S)       1
Lars Karlsson                           (S)       1
Susanne Jönsson                         (S)       1
Arne Jönsson (S)       Fanny Krumlinde Handreck 1
Britt-Marie Hansson (S)       1
Lars-Olle Tuvesson (S)       1
Karin Bergström (S)       Tommy Jönsson 1
Ale Holm                                (S)       1
Susanne Sandström                       (V)       1
Patrik Ohlsson                          (SD)      1
Johan Wifralius                         (SD)      1
Anders Ingvarsson                       (SD)      1
Karin Jansson (SD)      Bo Salomonsson 1
Mats Sahlin (SD)      Ingen tjänstgörande ersättare
Pontus Myrenberg (SD)      1
Alexander Johnsson                      (SD)      1
Rose-Marie Broman (SD)      1
Bengt Bengtsson                         (SD)      1
Jim Brithén                             (EP)      1
Måns Irhammar (EP)      1
Inger Rengstedt (EP)      1
Elisabeth Kullenberg, ordförande (M) 1

Summa: 32 18
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Motion till Kommunfullmäktige i Ängelholms Kommun 2020-04-14 

Kommunens upphandlingar ska innefatta utarbetade miljökrav med uppföljningskrav. 

Under 2018 gjorde Ängelholms kommun upphandlingar för ungefår 350 miljoner kronor. Av dessa 
upphandlingar hade enbart 15% utarbetade miljökrav. Inga av dessa miljökrav följdes under 2018 
upp. 

Upphandling är utan tvekan ett av de viktigaste instrumenten en kommun har för att kunna ställa 
krav på leverantörer, tjänster och produkter. I våra upphandlingar kan vi göra direkta kopplingar till 
de miljömål som antagits av politiken. 

För att som kommun ta vårt ansvar vid upphandlingar måste vi konsekvent arbeta fram och följa 
upp miljökrav vid de upphandlingar där det är möjligt. 

Vi socialdemokrater föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: 

Att: samtliga av kommunens upphandlingar ska innefatta miljökrav 

Att: samtliga av kommunens upphandlingar ska följas upp för att säkerställa att uppsatta krav följs. 

Att: resurser för att klara ett utökat uppdrag tillskjuts både upphandlingsenheten och miljöenheten. 

Att: inköps- och upphandlingspolicy uppdateras i enlighet med förslaget. 

·atiska gruppen: 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 0431-106 08, 
angel hol m @social demokraterna .se, www. so cia ldemokraternaa n gel hol m .se 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KS § 160 Dnr. KS 2020/268

Markanvisning för Globen 1

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun äger en obebyggd fastighet för förskola i Havsbadens nya 
bostadsområde Parallelltrapetsen, Globen 1. Kommunen har för avsikt att låta en 
fristående aktör exploatera, äga och förvalta förskolefastigheten. Kommunen har 
även för avsikt att låta en fristående verksamhetsutövare bedriva förskola.

I augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna ett 
markanvisningsavtal med Exploatören, Fastighets AB 3Hus avseende uppförande 
av förskola inom Globen 1. En förutsättning var då att hyresavtal skulle tecknas 
med förskoleaktören Dibber Sverige AB. Exploatören har sedan dess valt att istället 
samarbeta med verksamhetsutövaren Pysslingen.

Exploatören och Verksamhetsutövaren bedömer att Fastigheten medger en 
förskoleverksamhet med ca 90 barn utifrån Boverkets rekommendationer om 40 
m² friyta per barn. Målsättningen för parterna är att förskoleverksamheten ska 
öppna i 
augusti 2023.
Detta markanvisningsavtal ersätter tidigare markanvisningsavtal för Fastigheten 
som förfallit då hyresavtal med tidigare verksamhetsutövare inte tecknats inom den 
tid som angavs i avtalet. I framtaget markanvisningsavtal har Kommunen och 
Exploatören enats om riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten 
samt villkor för framtida marköverlåtelse. Exploatören har undertecknat avtalet. 
Markanvisningsavtalet är villkorat av att ett 15-årigt hyresavtal tecknas mellan 
Exploatören och Verksamhetsutövaren. Markanvisningen är även villkorad av att 
kommunfullmäktige fattar beslut om ersättning för lokalkostnader. I annat fall 
upphör markanvisningsavtalet att gälla utan rätt till ersättning för någon part.
Köpeskillingen för skoltomten är 3 100 000 kronor. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 7 juni 2021
 Markanvisningsavtal med bilagor signerat av Fastighets AB 3Hus
 Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – karta över Globen 1
 Bilaga 2 till Markanvisningsavtal - Presentation av Fastighets AB 3Hus och 

Pysslingen samt förslagen byggnation.
 Bilagor till presentation, bilaga 2

Yrkande
Ola Carlsson (M), Liss Böcker (C), Linda Persson (KD), 
Charlotte Engblom Carlsson (L) och Patrik Ohlsson (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.

Lars Nyander (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. Socialdemokraterna vill 
istället att marken används för att bygga och driva en kommunal förskola.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om att bifalla arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. 
Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifall arbetsutskottets förslag röstar JA;
Ledamot som vill avslå arbetsutskottets förslag röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 10 JA-röster och 3 NEJ-röster enligt följande:

JA-röster: Liss Böcker (C), Patrik Ohlsson (SD), Charlotte Engblom Carlsson (L), 
Linda Persson (KD), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Anders Ingvarsson (SD), 
Ola Carlsson (M), Maija Rampe (M), Hannes Petersson (M) och 
Robin Holmberg (M).

NEJ-röster: Lars Nyander (S), Åsa Larsson (S) och BrittMarie Hansson (S).

Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
2021-08-18

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Fastighets AB 3Hus

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell 
förlängning av markanvisningsavtalet

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida 
köpeavtal avseende Globen 1 under förutsättning att det är i linje med de 
villkor som anges i markanvisningsavtalet

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag, avslag på 
markanvisningsavtalet.

”Vi ser hellre att en kommunal förskola byggs och drivs i området. I samband med 
processen som följt denna markanvisning har socialdemokraterna behövt 
interpellera i kommunfullmäktige för att få information och för att kunna ställa 
frågor kring hur valet av utförare gått till.

Vi blev därför förvånade när vi på ett KSAU möte fick träffa en helt annan utförare 
än den vi fått information om. Istället för Dibber ska nu Academedia driva 
förskolan. 

Informationsflödet gällande även denna etablering kan konstateras  vara ytterst 
sparsam. 

Socialdemokraternas uppfattning är att riskkapitalbolag inte ska driva varken skola 
eller förskola.

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KSAU § 130 Dnr. KS 2020/268

Markanvisning för Globen 1

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun äger en obebyggd fastighet för förskola i Havsbadens nya 
bostadsområde Parallelltrapetsen, Globen 1. Kommunen har för avsikt att låta en 
fristående aktör exploatera, äga och förvalta förskolefastigheten. Kommunen har 
även för avsikt att låta en fristående verksamhetsutövare bedriva förskola.

I augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna ett 
markanvisningsavtal med Exploatören, Fastighets AB 3Hus avseende uppförande 
av förskola inom Globen 1. En förutsättning var då att hyresavtal skulle tecknas 
med förskoleaktören Dibber Sverige AB. Exploatören har sedan dess valt att istället 
samarbeta med verksamhetsutövaren Pysslingen.

Exploatören och Verksamhetsutövaren bedömer att Fastigheten medger en 
förskoleverksamhet med ca 90 barn utifrån Boverkets rekommendationer om 40 
m² friyta per barn. Målsättningen för parterna är att förskoleverksamheten ska 
öppna i 
augusti 2023.

Detta markanvisningsavtal ersätter tidigare markanvisningsavtal för Fastigheten 
som förfallit då hyresavtal med tidigare verksamhetsutövare inte tecknats inom den 
tid som angavs i avtalet. I framtaget markanvisningsavtal har Kommunen och 
Exploatören enats om riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten 
samt villkor för framtida marköverlåtelse. Exploatören har undertecknat avtalet. 

Markanvisningsavtalet är villkorat av att ett 15-årigt hyresavtal tecknas mellan 
Exploatören och Verksamhetsutövaren. Markanvisningen är även villkorad av att 
kommunfullmäktige fattar beslut om ersättning för lokalkostnader. I annat fall 
upphör markanvisningsavtalet att gälla utan rätt till ersättning för någon part.

Köpeskillingen för skoltomten är 3 100 000 kronor. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 7 juni 2021
 Markanvisningsavtal med bilagor signerat av Fastighets AB 3Hus
 Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – karta över Globen 1
 Bilaga 2 till Markanvisningsavtal - Presentation av Fastighets AB 3Hus och 

Pysslingen samt förslagen byggnation.
 Bilagor till presentation, bilaga 2

Yrkande
Lars Nyander (S) yrkar avslag på förslagen till beslut i tjänsteutlåtandet.

Robin Holmberg (M) och Liss Böcker (C) yrkar bifall till förslagen till beslut i 
tjänsteutlåtandet.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att 
yrkandet om bifall till förslaget bifallits. Omröstning begärs. Följande 
omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill bifalla förslagen till beslut röstar JA:
Ledamot som vill avslå förslagen till beslut röstar NEJ.

Omröstningen faller ut med 3 JA-röster, 1 NEJ-röst och 1 person som avstår från 
att rösta enligt följande:

JA-röster: Liss Böcker (C), Linda Persson (KD) och Robin Holmberg (M).

NEJ-röst: Lars Nyander (S).

AVSTÅR: Patrik Ohlsson (SD)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Fastighets AB 3Hus

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell 
förlängning av markanvisningsavtalet

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida 
köpeavtal avseende Globen 1 under förutsättning att det är i linje med de 
villkor som anges i markanvisningsavtalet

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag, avslag på 
markanvisningsavtalet.

”Vi ser hellre att en kommunal förskola byggs och drivs i området. I samband med 
processen som följt denna markanvisning har socialdemokraterna behövt 
interpellera i kommunfullmäktige för att få information och för att kunna ställa 
frågor kring hur valet av utförare gått till.

Vi blev därför förvånade när vi på ett KSAU möte fick träffa en helt annan utförare 
än den vi fått information om. Istället för Dibber ska nu Academedia driva 
förskolan. 

Informationsflödet gällande även denna etablering kan konstateras  vara ytterst 
sparsam. 

Socialdemokraternas uppfattning är att riskkapitalbolag inte ska driva varken skola 
eller förskola.

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Mark-och.exploateringsingenjör
Sara Elmefjärd
043146 89 87
sara.elmefjard@engelholm.se

Till: Kommunstyrelsen
Diarienummer: KS 2020/268
Typ av dokument: Tjänsteutlåtande
Datum: 2021-06-07

Markanvisning för förskolefastigheten Globen 1, 
Havsbaden

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun äger en obebyggd fastighet för förskola i Havsbadens nya 
bostadsområde Parallelltrapetsen, Globen 1. Kommunen har för avsikt att låta en 
fristående aktör exploatera, äga och förvalta förskolefastigheten. Kommunen har 
även för avsikt att låta en fristående verksamhetsutövare bedriva förskola.

I augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna ett markanvis-
ningsavtal med Exploatören, Fastighets AB 3Hus avseende uppförande av förskola 
inom Globen 1. En förutsättning var då att hyresavtal skulle tecknas med förskole-
aktören Dibber Sverige AB. Exploatören har sedan dess valt att istället samarbeta 
med verksamhetsutövaren Pysslingen.

Exploatören och Verksamhetsutövaren bedömer att Fastigheten medger en försko-
leverksamhet med ca 90 barn utifrån Boverkets rekommendationer om 40 m² friyta 
per barn. Målsättningen för parterna är att förskoleverksamheten ska öppna i 
augusti 2023.

Detta markanvisningsavtal ersätter tidigare markanvisningsavtal för Fastigheten 
som förfallit då hyresavtal med tidigare verksamhetsutövare inte tecknats inom den 
tid som angavs i avtalet. I framtaget markanvisningsavtal har Kommunen och Ex-
ploatören enats om riktlinjer och förutsättningar för exploatering av fastigheten 
samt villkor för framtida marköverlåtelse. Exploatören har undertecknat avtalet. 

Markanvisningsavtalet är villkorat av att ett 15-årigt hyresavtal tecknas mellan Ex-
ploatören och Verksamhetsutövaren. Markanvisningen är även villkorad av att 
kommunfullmäktige fattar beslut om ersättning för lokalkostnader. I annat fall 
upphör markanvisningsavtalet att gälla utan rätt till ersättning för någon part.



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (5)

ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Köpeskillingen för skoltomten är 3 100 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande Mark- och exploateringsenheten den 7 juni 2021
 Markanvisningsavtal med bilagor signerat av Fastighets AB 3Hus
 Bilaga 1 till Markanvisningsavtal – karta över Globen 1
 Bilaga 2 till Markanvisningsavtal - Presentation av Fastighets AB 3Hus och 

Pysslingen samt förslagen byggnation.
 Bilagor till presentation, bilaga 2

Utredning
Exploatör och Verksamhetsutövare

Exploatör
Fastighets AB 3Hus ingår i familjeägda koncernen BRA Invest. 3Hus utvecklar och 
förvaltar fastigheter för långsiktigt ägande. Företagets huvudkontor ligger i Åstorp. 
Verksamhetsområdet är för närvarande hela Skåne och Halland. Tillsammans med 
byggbolaget/systerbolaget BAB kan 3Hus kontrollera hela processen från byggan-
de till förvaltning av slutprodukten. 

Verksamhetsutövare
Pysslingen förskolor är Sveriges största och äldsta friskoleföretag inom förskolor. 
Bolaget har 109 förskolor i Stockholm, Mälardalen, Östersund och Skåne. Se när-
mare beskrivning av Pysslingens verksamhet och aktuellt projekt i presentation, bi-
laga 2 till markanvisningsavtalet samt bilagor till presentationen.

Förskolebyggnad
Exploatören har tagit fram en skiss på den förskolebyggnad i två våningar som pla-
neras för fastigheten. Byggnaden passar in i naturområdet och kan samtidigt bli en 
samlingsplats inom bostadsområdet Parallellltrapetsen. Underlaget är inte färdig-
projekterat och kan komma att ändras. Dialog ska ske med Kommunen och Stads-
arkitekt vid framtagande av bygglovhandlingar för förskolebyggnad och utemiljö. 

Markanvisningsavtal
Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsätt-
ningar för framtida marköverlåtelse av Globen 1. Exploatören får under en tid av 
1 år ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och slutligt förvärv. 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

En förutsättning för att markanvisningen fortsatt ska gälla är att det finns ett un-
dertecknat 15-årigt hyresavtal mellan Exploatören och Verksamhetsutövaren senas-
te den 1 oktober 2021. Ett hyresavtal vilket avser 15 år är framtaget och överens-
kommet. Avtalet väntas undertecknas under hösten 2021 efter att markanvisnings-
avtal för Fastigheten tecknats.  

Senast den 31 december 2021 ska även beslut om lokalersättning ha fattats i kom-
munfullmäktige. I annat fall upphör markanvisningsavtalet att gälla utan rätt till er-
sättning för någon part.

En markanvisningsavgift om 155 000 kronor, motsvarande fem (5) procent av be-
räknad köpeskilling, ska betalas senast 14 dagar efter att villkoren uppfyllts. 

En förutsättning för att upprätta köpeavtal är att lagakraftvunnet bygglov för för-
skola föreligger. Bygglovet ska vara i linje med de intentioner och skisser som par-
terna varit överens om. Vidare ska Verksamhetsutövaren godkänts av Familje- och 
utbildningsnämnden och hyresavtal fortsatt föreligga mellan Exploatören och 
Verksamhetsutövaren. 

Kommande marköverlåtelse
Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall inom 1 år från teck-
nandet av markanvisningsavtalet regleras i ett köpeavtal. 

Om kommunen och exploatören inte kan komma överens om villkoren för överlå-
telsen har kommunen rätt att återta markanvisningen utan någon rätt till ersättning 
för exploatören. 

Som återgångsvillkor i kommande köp gäller att Exploatören inom 9 månader från 
dagen då köpeavtalet upprättas ska ha påbörjat byggnation inom fastigheten. Med 
påbörjad byggnation avses gjutning av grundläggningsplattan eller motsvarande 
konstruktionsarbeten. 

Om kostnaderna för sanering av eventuella markföroreningar överstiger 100 000 
kronor svarar kommunen för de överskjutande kostnaderna.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Köpeskilling
Ett värdeutlåtande för byggrätten på Globen 1 har tagits fram av Svefa AB. Mark-
nadsvärdet bedöms till 600 kr/m2 tomtarea. Köpeskillingen för fastigheten beräk-
nas därmed till ca 3 100 000 kronor. Anslutningsavgift för VA ingår inte i köpeskil-
lingen. 

Köpeskillingen ska indexregleras uppåt med konsumentprisindex. Köpeskillingen 
erläggs med en handpenning om 310 000 kr (motsvarande tio (10) procent av upp-
skattad köpeskilling) vid köpekontraktets tecknade, samt resterande belopp senast 
på tillträdesdagen.

Vite vid försenad verksamhetsstart
Utbyggnaden av Fastigheten ska vara färdigställd för att kunna öppna upp försko-
leverksamhet i augusti 2023 Om så inte sker utgår vite med 1 % av köpeskillingen 
för varje påbörjad månad tills verksamheten startar.

Eventuella Bullerdämpande åtgärder
Bullerkrav på friyta för förskola har ändrats sedan detaljplanen togs fram. Detta in-
nebär att en bullerutredning kan behöva tas fram i samband med bygglov för att vi-
sa att utformningen av byggnad och friyta klarar bullerkraven. I det fall bullerdäm-
pande åtgärder krävs ska Exploatören utföra och bekosta sådana skydd inom Fas-
tigheten. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige besluta

att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Fastighets AB 3Hus

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna eventuell förläng-
ning av markanvisningsavtalet

att mark- och exploateringschef bemyndigas att underteckna framtida köpeav-
tal avseende Globen 1 under förutsättning att det är i linje med de villkor 
som anges i markanvisningsavtalet
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Kristina Magnusson
Kommundirektör

Mårten Nilsson
Mark- och exploateringschef

Beslutet expedieras till:
• Mark- och exploateringsenheten med markanvisningsavtal i original.



Sida l av 4 
Dnr 2020/268 

Markanvisningsavtal avseende fdrskolefastigheten Globen l 

mellan Ängelholms kommun, org. nr 212000-0977, ("Kommunen") och 
Fastighets AB 3Hus, org 556739-8010 ("Exploatören") 

Kommunen och Exploatören kallas nedan gemensamt "Parterna" och var för sig "Part". 

l§ Bakgrund 
I Havsbadens nya bostadsområde Parallelltrapetsen äger kommunen en obebyggd tomt för förskola, 
Globen l ("Fastigheten"). Kommunen har för avsikt att låta en fristående aktör exploatera, äga och 

förvalta förskolefastigheten. Kommunen har även för avsikt att låta en fristående verksamhetsutövare 

bedriva förskola. 

I augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna ett markanvisningsavtal med 

Exploatören för Fastigheten avseende uppförande av förskola inom Globen l. En förutsättning var då 
att hyresavtal skulle tecknas med färskoleaktören Dibber Sverige AB. Exploatören har sedan dess valt 

att istället samarbeta med verksamhetsutövaren Pysslingen "Verksamhetsutövaren". Det har 

konstaterats från Exploatören och Verksamhetsutövaren att en förutsättning för förskoleverksamheten 
är att lokalbidraget utökas. Ett hyresavtal vilket avser 15 år är framtaget och överenskommet. Avtalet 
väntas undertecknas under hösten 2021 efter att markanvisningsavtal för Fastigheten tecknats. 

Detta markanvisningsavtal ersätter tidigare markanvisningsavtal för Fastigheten som förfallit då 
hyresavtal med tidigare verksamhetsutövare inte tecknats inom den tid som angavs i avtalet. 

Exploatören och Verksamhetsutövaren bedömer att Fastigheten medger en förskoleverksamhet med ca 

90 barn utifrån Boverkets rekommendationer om 40 m2 friyta per barn. 

Målsättningen för partema är att förskoleverksamheten ska öppna i augusti 2023 

2 §Syfte 
Syftet med markanvisningsavtalet är att enas kring riktlinjer och lägga fast förutsättningar för 

exploatering av fastigheten. Genom markanvisningsavtalet anges också de förutsättningar som gäller 
för att markanvisningen ska fullföljas med en marköverlåtelse. 

3 § Markanvisning och giltighet 
Markanvisningen avser Fastigheten Globen l vilken har en areal på 5165 m2, se karta Bilaga l. 

Markanvisningen innebär att Exploatören, under en tid av l år från och med att avtalet undertecknats 
av båda parter, har ensamrätt att förhandla med Kommunen om exploatering och slutligt förvärv av 

Fastigheten. 

Senast den l oktober 2021 ska undertecknat 15-årigt hyresavtal mellan Exploatören och 
Verksamhetsutövaren föreligga. Tecknat hyresavtal kommer att ligga till grund för beslut i 
kommunfullmäktige om ersättning för faktiskt lokalkostnader till Verksamhetsutövaren. 
Verksamhetsutövaren ska ansöka om ett utökat lokalbidrag. Senast den 31 december 2021 ska beslut 

om ersättning ha fattats i kommunfullmäktige. I annat fall upphör markanvisningen att gälla. 
Kommunen kan i vissa fall medge förlängning av ovan angivna tider för markanvisningen. et. 
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Köpeavtal ska upprättas när lagakraftvunnet bygglov har erhållits. Dock senast l år efter detta avtals 
undertecknande. Om en sådan överlåtelse inte har skett mellan parterna senast vid ovan angiven tid 
upphör detta avtal att gälla såvida Kommunen inte medgett en förlängning. En förutsättning för 

förlängning är att Exploatören aktivt drivit projektet och förseningen inte beror på Exploatören. 

Om förseningen beror på längre handläggningstid än l O veckor vid bygglov eller på att överklagande 
av bygglov inkommit, ska förlängning ske. Kommunen har rätt att återta en markanvisning under den 

angivna perioden om det är uppenbart att Exploatören inte avser eller förmår att genomföra projektet i 
den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen, eller om Kommunen och Exploatören inte 

kan komma överens om villkoren för en marköverlåtelse. Huvuddragen i kommande marköverlåtelse 

framgår nedan. Markanvisningsavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någon part 
om detta avtals giltighet löpt ut eller om Kommunen på ovan angivna grunder häver detta avtal eller 
återtar markanvisningen. 

Exploatören äger rätt att på egen bekostnad utföra undersökning inom fastigheten omgående från och 
med att avtalet undertecknats av båda parter. 

Markanvisningsavgift 

Villkor för att markanvisningen ska fortsätta att gälla är att hyresavtal föreligger senast den l oktober 

2021 och att kommunen fattar beslut om ersättning för lokalkostnader senast den 31 december 2021. 
Om villkoren uppfylls ska Exploatören, senast 14 dagar efter att villkoren är uppfYllda, till Kommunen 

betala en markanvisningsavgift motsvarande fem (5) procent av uppskattad köpeskilling (155 000 kr). 
Summan ska sedan tillgodoräknas som del av betalningen av den totala köpeskillingen när köpet 
fullbordas. Om markanvisningen inte leder till överlåtelse av fastigheten har kommunen ändå rätt att 

behålla markanvisningsavgiften om det beror på omständigheter som Exploatören råder över. 

4 § Förutsättningar för att markanvisningsavtalet ska fullföljas med marköverlåtelse 

En förutsättning för att upprätta köpeavtal är att lagakraftvunnet bygglov för förskola föreligger. 
Bygglovet ska vara i linje med de intentioner och skisser som parterna varit överens om i detta 
markanvisningsavtal, se Bilaga 2. Dialog ska ske med Kommunen och stadsarkitekt vid framtagande 

av bygglovhandlingar för förskalebyggnad och utemiljö. 

En förutsättning för att upprätta köpeavtal är även att Verksamhetsutövaren godkänts av Familje- och 
utbildningsnämnden och att hyresavtal fortsatt föreligger mellan Exploatören och 

Verksamhetsutövaren. Marköverlåtelse, tillträde, ersättningar samt övriga villkor skall regleras i ett 
köpeavtal. 

5 § Kommande marköverlåtelse 

Nedan anges huvuddragen av de villkor som kan väntas i kommande köpeavtal. Efter utredningar och 

bygglovsprocess kan villkoren dock komma att ändras och behöver anpassas utifrån då rådande 
förutsättningar. 

Återgångs vi Il kor 
Som återgångsvillkor i kommande köpeavtal gäller att Exploatören inom 9 månader från dagen då 

köpeavtalet upprättas ska ha påbörjat grundläggning. Med påbörjad grundläggning avses gjutning av 
grundläggningsplattan eller motsvarande konstruktionsarbeten. Tidsförläning kan medges av 

Kommunen när särskilda skäl föreligger a 
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Tillträde 

Tillträde och slutlig betalning sker vid upprättande av köpebrev när grundläggningen påbörjats. 
Exploatören kan därefter söka lagfart. Exploatören får från att köpeavtal tecknats till tillträdesdagen 
disponera Fastigheten för att påbörja grundläggningsarbeten. 

Köpeskilling 
Värdeutlåtande för byggrätt avseende förskola inom Globen l har tagits fram av Svefa AB, se Bilaga 

3. Marknadsvärdet bedöms i värdeutlåtandet till 600 kr/m2 tomtarea. 
Köpeskillingen for fastigheten beräknas därmed till ca 3 100 000 kronor. 

Värdet om 600 kr/m2 tomtarea ska indexregleras uppåt med konsumentprisindex ochjämföras mot 

april månads index år 2020 ( värdetidpunkt i värdeutlåtandet). 

Anslutningsavgift för V A ingår inte i ovanstående köpeskilling. 

Handpenning 
Exploatören ska utöver markanvisningsavgiften erlägga tio (l O) procent av uppskattad köpeskilling 

(310 000 kr) som handpenning inom en månad från att köpeavtalet är undertecknat. Resterande del av 
köpeskillingen ska erläggas kontant vid upprättande av köpebrev. Handpenningen återbetalas inte i det 

fall köpet inte fullbordas och detta beror på omständigheter Exploatören råder över. 

Vite 
Utbyggnaden av Fastigheten ska vara fårdigställd for att kunna öppna upp förskoleverksamhet i 

augusti 2023. Om så inte sker utgår vite med l % av köpeskillingen för varje påbörjad månad tills 
verksamheten startar. Tidsförlängning kan ges om särskilda skäl föreligger. Om en överlåtelse sker av 
Fastigheten svarar Exploatören gentemot Kommunen för viten enligt kommande köpeavtal. 

6 § Övriga villkor och kostnader 
Fastigheten överlåts i befintligt skick. Exploatören har möjlighet att fram till köpeavtal träffas tillträda 

fastigheten för vidare undersökning. 

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom kvartersmarken 
och de projekterings- och anläggningsarbeten som kan behövas i anslutande allmän platsmark till foljd 

av Exploatörens arbeten inom kvartersmarken. Kostnader för eventuella tomtuppfyllnader, 
bortschaktning av jordmassor, grundförstärkningar, pålning och bullerskydd m.m. betalas av 
Exploatören. Bullerkrav på friyta för förskola har ändrats sedan detaljplanen togs fram. Detta innebär 

att en bullerutredning kan behöva tas fram i samband med bygglov för att visa att utformningen av 
byggnad och tomt klarar bullerkraven. I det fall bullerdämpande åtgärder krävs ska Exploatören utföra 

och bekosta sådana skydd inom Fastigheten. 

Exploatören ansöker om och bekostar bygglov, lagfart samt samtliga anslutningsavgifter för V A, el, 

opto och övrig teknisk försörjning. 

Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggning for grönytor, dagvatten samt bullervall mot järnvägen. 

Inom Fastigheten finns en nätstation tillhörande Öresundskraft. Kommunen avser teckna avtalsservitut 
med ledningshavaren innan försäljning. Avtalsservitutet kommer då att belasta fastigheten Globen l 

även efter överlåtelse till Exploatören~ 
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Utan Kommunens medgivande får inte Exploatören överlåta fastigheten innan byggnationen fullgjorts. 

Geoteknik 

En översiktlig geoteknisk utredning har tagits fram under planläggningen för Fastigheten och 

angränsande fastigheter i planområdet Exploatören utför och bekostar detaljerade geotekniska 
utredningar på Fastigheten. Exploatören ska även bekosta grundläggningsarbete oavsett rådande 

geotekniska förutsättningar. 

Mariiförareningar 

Om föroreningar upp till nivå för känslig markanvändning (KM) skulle finnas inom Fastigheten i en 
koncentration som kräver sanering, svarar Exploatören för utredning, schaktarbeten, sortering och 

transporter upp till l 00 000 kronor. Exploatören ska samråda med kommunen innan saneringsarbete 

påbörjas. Om kostnaderna för sanering överstiger 100 000 kronor svarar kommunen för de 

överskjutande kostnaderna. 

Om arkeologiska fynd påträffas vid grundläggningen svarar Säljaren för de arkeologiska kostnaderna. 

7 § Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. 

8 § Överlåtelse av avtal 
Detta avtal får inte överlåtas av Exploatören utan Kommunens skriftliga samtycke. Detta gäller även 

till bolag inom samma koncern. 

9 §Tvist 
Tvist angående tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav partema tagit var sitt. 

Ängelholm 2021- Ängelholm 2021- 0'-0S 

För Ängelholms kommun 

Bilagor 
Bilaga l. Kartskiss över Ängelholm Globen l 

Bilaga 2. Presentation av Fastighets AB 3Hus och Pysslingen samt förslagen byggnation. 
Bilaga 3. Värdeutlåtande byggrätt avseende förskola inom Globen l, Svefa AB 





EN TRYGG OCH 
STIMULERANDE VÄRLD 
FULL AV MÖJLIGHETER

VÅRT ERBJUDANDE



Vårt erbjudande

✔Om Pysslingen Förskolor

✔Organisation och ledning

✔Pysslingens kvalitetsarbete

✔En god lärmiljö

✔Språket är viktigt

✔Hela Pysslingen rör sig

✔Gården tar form

✔Hållbar måltid

✔Pyss & Ling

Innehåll:

Organisation och planering vid nyetablering

1. Söka tillstånd

2. Byggprocessen

3. Organisation och pedagogisk inriktning

4. Profil och marknadsplan

5. Rekrytering av medarbetare

6. Inköp och beställningar



En ny förskola.

Det är en fantastisk förmån att få vara med när en stad 

växer och att i ett tidigt skede skapa de bästa 

förutsättningar för barnen i området ser vi som en 

fantastisk möjlighet och förmån.

Vår vision i Pysslingen Förskolor är att bedriva ett 

omsorgsfullt lärande i världsklass. Vårt främsta uppdrag är 

att  hitta balansen mellan lärande och omsorg. Lärmiljön 

ska vara uppbyggd med stöd i nutida forskning och vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

I det här materialet beskriver vilka aspekter som är viktiga 

när vi  formar innemiljön och utemiljön vid en nystart.



Pysslingen Förskolor

Pysslingen Förskolor är Sveriges största och äldsta friskoleföretag inom 

förskolor. Ända sedan starten år 1986 har vi utmanat befintliga synsätt 

och drivit förskolans utveckling framåt. I dag är vi stolta över att vara 

en tydlig förebild inom många områden. Vi har 109 förskolor i 

Stockholm, Mälardalen, Östersund och Skåne. Det som förenar dem är 

vår gemensamma värdegrund, vårt kvalitetsarbete och omsorgsfulla 

lärande. Vårt erbjudande är en trygg och stimulerande värld full av 

möjligheter. Vårt främsta uppdrag är att hitta balansen mellan lärande 

och omsorg. 



Organisation och ledning

Ledningsteamet

Varje förskola i Pysslingen leds av ett team bestående av en 

rektor, en biträdande rektor, en kvalitetsledare och en 

intendent. Varje ledningsteam har 3–6 förskolor i sitt 

förskoleområde. På varje förskola finns även en 

platsansvarig. Tack vare denna organisation har alla 

medarbetare på den enskilda förskolan tillgång till olika 

ledningskompetenser för stöd och hjälp där beslut ofta tas 

med korta ledtider.



Organisation

Skolchef Region 1
Maria Westerlund/Sara 

Lindberg

Skolchef Region 2
Elisabeth Leander

Förskoleområde 

Maria: 5, 6, 16, 19, 22, 24

Sara: 7, 11, 21

Business 
Control

Amanda Moser

HR/lön Inköp

Kvalitet
Sara Lindberg

Digital/IT

Förskoleområde 

1, 3, 10, 18, 20, 23, 26

Förskoleområde

Skolchef Region 3
Jeanette Elgén

Förskoleområde 

2, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 25

Marknad
Anna Barrner

HR
Isabella Gynne 

Västberg

Kommunika-
tion

Affärsutveck-
ling

Segmentsområdeschef

Veronica Rörsgård

Måltid

Koncerngemensamma resurser

Inom varje 
förskoleområde

Rektor Kvalitetsledare Bitr rektor Intendent 50%

På varje 
förskola

Platsansvarig

Juridik

Fastighet



Pysslingens kvalitetsarbete

Vi är mycket stolta över  vårt kvalitetsarbete i 

Pysslingen. Genom det kan vi säkerställa att alla 

barn i våra förskolor får det som de har rätt till. 

Förskolemodellen synliggör förskolans styrkor 

och utvecklingsområden och skapar därmed 

möjlighet till kvalitetsutveckling. Vi redovisar 

öppet alla våra resultat, styrkor och 

utvecklingsområden. Denna öppenhet triggar oss 

själva att hela tiden bli bättre, men också för att 

föräldrar och medarbetare kan se vad de får om 

de väljer våra förskolor.



Stimulans

En stimulerande lärmiljö
lockar till lek, fantasi,
lärande och utforskande.

Tillgänglighet

En tillgänglig lärmiljö, är en lärmiljö 
där barnen kan göra egna 
självständiga val utifrån sina 
förutsättningar och behov.

Omsorg

Förskolan ska i allt präglas 
av omsorg om barnets 
bästa, välbefinnande, 
integritet och trygghet.

Progression

När pedagoger gör 
medvetna material- och 
metodval i riktning mot 
läroplanens mål, skapas 
möjligheter för barnen att 
utveckla nya förmågor 
och nya insikter, dvs en 
progression i barnets 
lärande.

En god lärmiljö  

I Pysslingen förskolor, tas barns tankar 

och idéer till vara för skapa en trygg, 

levande , föränderlig och utvecklande 

lärmiljö tillsammans med andra barn och 

vuxna

En god lärmiljö skapas med hjälp av den 

fysiska miljöns utformning och 

pedagogernas medvetenhet om 

innebörden i begrepp som tillgänglighet, 

stimulans, progression och omsorg.



Språket är viktigt

Språket är grunden till en trygg utveckling för alla barn! Att ha ett språk och att kunna 

kommunicera med andra är en förutsättning för att förstå sin omvärld, stärka sin självkänsla och 

interagera med andra. I Pysslingen Förskolor arbetar vi därför med språkutvecklande aktiviteter för 

att stärka både kommunikationsförmågan samt läs- och skrivutvecklingen.

Högläsning och möjligheten till varierad litteratur är viktiga delar för språkstimulansen. I förskolan 

ska det finnas tillgång till barnlitteratur för alla åldrar och i lärmiljön ska det för alla barn finnas 

tillgängligt material som både stimulerar och utvecklar barns skriftspråk.

Polyglutt - digital boktjänst

I Pysslingen Förskolor använder vi verktyget Polyglutt i vårt arbete med barns språkutveckling. 

Polyglutt är ett digitalt bibliotek som ger möjlighet att lyssna till böcker på olika språk. Det väcker 

barnets läslust, ger barnet tillgång till högläsning på sina egna villkor och stärker flerspråkigheten 

hos de barn som har flera språk i sin närhet.



Hela Pysslingen rör sig

Vi vet att förskolan har ett viktigt uppdrag när det gäller att tillgodose barns dagliga 

behov av fysisk aktivitet. Därför är rörelse en integrerad del av vår dagliga 

verksamhet och pedagogik.

Vi vill skapa trygga, hållbara barn. I ett samhälle där allt fler kontakter sker digitalt 

vill Pysslingen Förskolor vara med och stärka barnens sociala förmågor så att de kan 

både skapa och behålla relationer. Vi vill också att barnen ska lära sig att hantera 

känslor genom att ge dem ett språk som främjar gemenskap, delaktighet och 

inflytande

✔Vi är ute varje dag

✔Rörelse och yoga med Pyss & Ling

✔Gemensam rörelsedag



Gården tar form

Förskolegården och uterummet är en viktig 
arena för barns utveckling, lärande och lek. 
Barns rätt till en utemiljö som stimulerar och 
utmanar är i fokus när vi planerar en ny 
förskola
När vi tillsammans med ett byggbolag bygger 
nya förskolor så är det viktigt för oss att i ett 
tidigt skede få vara med och planera hur 
förskolegården ska utformas.

Checklistan bredvid visar det som är viktigt att 
ta hänsyn till när en förskolegård ska ta form.

*boverkets riktlinjer

Checklista* –att ta hänsyn till

❑ Ta vara på befintlig terräng och   vegetation

❑ Kontakt med omgivningen

❑ Samspel mellan byggnaderna och utemiljön

❑ Ytans disponering -zoner

❑ Odlingsmöjligheter

❑ Viktigt med höjdskillnader

❑ Vegetation i flera skikt

❑ Goda sol- och skuggförhållanden

❑ Solskydd- över sandlådor

❑ God luft- och ljudkvalitet

❑ Tillgänglighet och säkerhet

❑ Belysning

❑ Giftfritt

❑ Hållbart



Eget kök - Vi vill minska vår påverkan på klimatet!

Vi ser gärna att våra förskolor har ett eget tillagningskök där det kan  lagas 

god, näringsrik och högkvalitativ mat. En stor del av råvarorna kommer att 

vara ekologiska. Måltiden är baserad på nordiska näringsrekommendationer 

och på tallriksmodellen. Vi strävar efter att minska konsumtionen av kött och 

halvfabrikat. Vårt mål är att minst två av fem måltider som ska vara helt 

vegetariska. Vegetarisk kost är inte bara bra för klimatet, utan också för 

hälsan. Vi vill också främja hållbarhet och serverar därför inte rödlistad fisk, 

genmodifierade livsmedel eller råvaror som är dåliga för miljön.

Vi utbildar våra kockar

I Pysslingen Förskolor är vi stolta över att ha en övergripande måltidsstyrning 

för att säkerställa kvaliteten på vår mat. Vi har bland annat en måltidspolicy 

och riktlinjer som riktar sig till kockarna och kökspersonalen. Vi anordnar också 

regelbundna nätverksträffar och utbildningar som handlar om råvaror, 

tillagning och måltid

Hållbar måltid



Pyss & Ling

Med oss i Pysslingen har vi våra vänner Pyss & Ling. Dessa 
två figurer finns med i många inslag barnen möter under sin 
tid hos oss. 

Tex:

✔Pyss går till förskolan. En bok om att börja i förskolan som 

alla barn får som börjar hos oss i Pysslingen.

✔Fix och trix med Pyss och Ling. Filmer på Youtub  där Pyss 

och Ling undersöker och experimentera. 

✔Rörelse och musik med Pyss & Ling.

✔Trygghetsvandring med Pyss &Ling. Ett  demokratiskt 

verktyg för att ge barnen en röst i frågor som berör dem 

och deras vardag.



Det är viktigt med ett förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare. Därför använder vi både det fysiska 

mötet på förskolan och digitala kommunikationskanaler för att skapa en levande dialog om barnets lärande 

och utveckling.

Kommunikation och dialog

Varje förskola har flera olika digitala och fysiska mötesforum och informationskanaler, som till exempel 

föräldraråd, månadsbrev, veckobrev och verksamhetsloggen i Schoolsoft. Genom Facebook och Instagram kan 

alla både inom och utanför förskolan också ta del av förskolans verksamhet, både övergripande för hela 

Pysslingen men också för varje enskild förskola.

Utöver digitala kanaler och fysiska organiserade mötesformer är det dagliga och löpande samtalet mellan 

vårdnadshavare och förskolan en mycket viktig del för att hålla kontakten levande och kunna möta frågor och 

funderingar som uppstår. Det sker bland annat vid hämtningen på eftermiddagen, då varje förskolan har 

system för att på olika sätt ge en bild av dagens händelser och vilka aktiviteter som barnet varit en del av.

Samverkan med vårdnadshavarna



Organisation och planering vid nyetablering
Pysslingen Förskolor har en väl beprövad organisation och framtagna 
processer för nystarter. En tydlig projektplan fastställs och arbetet leds 
av en projektledare tillsammans med berörda i Pysslingen Förskolors 
ledningsgrupp. En tidsplan med aktiviteter samt stödmaterial finns 
framtaget för alla inblandade. Tex;

1. Byggprocessen- Stöd för planering av innemiljö och utemiljö.

2. Söka tillstånd- hos berörda myndigheter som tex 

Utbildningsförvaltningen och Miljö- och hälsa.

3. Organisation- Stöd till rektor och teamet i planering av den inre 

organisation.

4. Rekrytering av medarbetare – Stöd i rekryteringsarbetet.

5. Beställningar - Stöd i beställning av IT, telefoni, inredning, kök, 

möbler, material tjänster m.m



1. Byggprocessen

Under hela byggprocessen kommer vi att ha en 

dialog och ett samarbete med byggherren. 

En tydlig tidsplan och gränsdragningslista 

kommer att upprättas. 



2. Söka tillstånd

I god tid innan verksamhetsstart kommer Pysslingen 

att ansökan om tillstånd för att  bedriva 

förskoleverksamhets.

✔Tillstånd och ansökan hos Barn- och 

skolnämnden i  kommunen.

✔Miljö och hälsa- anmälan om verksamhet

✔Livsmedelshantering  -anmälan 

omtilldagningskök och livsmedelshantering.



3. Planera 
organisationen

Förskolan kommer att tillhöra ett befintligt förskoleområde i Pysslingen 

som idag har förskolor i kommuner runt om.

Rektor för förskolan kommer att tillsammans med sitt ledningsteam 

utforma förskolans organisation. Grundorganisationen är 6-8 avdelningar 

med  13-18 barn per avdelning. Rektor kommer tillsammans med sitt team 

ta fram: 

✔Verksamhetsplan

✔Organisation av avdelningarna

✔Grundstrukturer och pedagogisk planering



4. Rekrytering av medarbetare

En rekryteringsplan kommer att tas fram. Den kommer att ha strategier 

för:

✔Anställning av förskollärare, barnskötare och kock

✔Hur många ska anställas  i första fasen, andra fasen osv.

✔Kravspecifikation, annonser och rekryteringsträffar

✔Introduktionsutbildning för nya medarbetare

✔ Anställning och uppstartdagar för nya pedagoger,



5. Inköp och beställningar

Pysslingen har  ramprogram som underlättar vid 

uppstart av nya förskolor. 

Vi har också checklistor, policys och riktlinjer 

som hjälper rektor och ledningsteam när inköp 

för en nya förskola ska göras.

✔Möbler och utrustning

✔Lek och undervisningsmaterial

✔Förbrukningsartiklar och kontorsmaterial

✔Utemiljö och gård

✔It och telefoni

✔Städ och underhåll

✔Matvaruleveranser

✔Avfallshantering



Pysslingen en del av AcadeMedia
- vi är med och bygger ett bättre samhälle

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 

medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och 

vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, 

Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar 

att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det 

gemensamma samhällsbygget



Kontaktuppgifter

Läs mer på:

www.pysslingen.se

Veronica Rörsgård – segmenstsområdestchef  förskola 

Veronica.rorsgard@pysslingen.se

Mobiltelefon: +46 (0)730 551 720

Frida Karlsson- utvecklingsstrateg och projektsamordnare

Frida.karlsson@pysslingen.se

Mobiltelefon: +46(0)704 284 279

http://www.pysslingen.se/
mailto:Veronica.rorsgard@pysslingen.se
mailto:Frida.karlsson@pysslingen.se


Ny förskola



Innehåll:

✔Avdelningarna- planlösning
✔Entréer/kapprum
✔Skötrum/toaletter
✔Kök- mottagningskök eller 

tillagningskök
✔Personalrum/WC/omklädnin

gsrum
✔Förråd/Städ och 

tvättrummen
✔Inredning-
✔Utemiljö
✔Funktion och krav

Det är en fantastisk förmån att få vara med 
när en stad växer och att i ett tidigt skede 
skapa de bästa förutsättningar för barn  i 
området ser vi som en fantastisk möjlighet och 
förmån.

Vår vision i Pysslingen Förskolor är att bedriva 
ett omsorgsfullt lärande i världsklass. Vårt 
främsta uppdrag är att  hitta balansen mellan 
lärande och omsorg. Lärmiljön ska vara 
uppbyggd med stöd i nutida forskning och vila 
på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet.

I det här materialet beskriver vilka aspekter 
som är viktiga när vi  formar innemiljön och 
utemiljön vid en nystart.



Avdelningarnas- planlösning
Grundprincipen är att två avdelningar delar på skötrum och toaletter.

Vi vill också att det ska vara lätt att kunna öppna upp mellan två avdelningar för samarbetet.



Entréer och kapprum
Om förskolan består av två plan  vill 
vi av hygieniska skäl se till att  
groventré och kapprum placeras på 
nedre plan. Då slipper vi att onödig 
grus och smuts dras med upp i 
byggnaden.

Att så tidigt som möjligt planera hur 
kapprumsinredningen ska placeras 
är bra för att undvika omflyttning när 
vi väl flyttar in i verksamheten.

Torkskåp ska finnas för varje 
avdelning.

Skrapzon vid varje entré.



Avdelningspentry

Varje avdelning ska ha ett stort allrum 
med pentry :

• Diskmaskin

• Diskho i normalhöjd

• Diskho i barnhöjd 

• Skåpinredning med ett låsbart skåp

• Kylskåp 

För detaljer se rumsfunktionsprogram 
för respektive projekt



Skötrum och toaletter
När möjlighet finns vill vi att två avdelningar delar på skötrum 
och toaletter. 

På yngre-barnsavdelningarna ska det finnas.

• Minst två toaletter

• Ett dubbelskötbord med tvättho emellan alt två skötbord

• Tvättställ/ränna  med plats för tre barn samtidigt

• Spegel ovanför tvättrännan

På äldre-barnsavdelningarna:

• Minst tre toaletter

• Ett skötbord

• Tvättställ/ränna  med plats för tre barn samtidigt

• Spegel ovanför tvättrännan

För ingående detaljer se funktionsprogrammet.



Ateljé/torg/matsal… 
osv..

När möjlighet finns vill vi gärna ha en yta på 
förskolan som ska delas av alla.

En ateljé, en studio, ett rörelserum eller det 
förskolan väljer att använda rummet till utifrån profil 
och pedagogisk inriktning.

En fördel är om rummet utrustats med ett pentry likt 
det som finns på avdelningarna.



Tillagningskök eller mottagningskök

När vi startar en ny förskola ser 
förutsättningarna olika ut i fall vi ska ha ett 
tillagningskök eller ett mottagningskök. 
Båda alternativen kräver planering.

När köket planerar tar vi hjälp från 
AcadeMedia Måltid som säkerställer att 
rätt maskinpark beställs samt att layout på 
köket bli optimalt.

AcadeMedia Måltid hjälper även till att 
räkna på rimlig kostnad för köket i det fall 
vi bekostar det själva.

Offert och storköksritning granskas av AcadeMedia Måltid.



Personalutrymmen
• Pentry med mikro, kyl, diskmaskin och ytan 

för kaffebryggare.

• Plats för soffa bord och fåtöljer

• Plats för bord med stolar

Samtalsrum/kontor/mötesrum/dokumentation

• Rum för samtal, möten och dokumentation.

• Plats för låsbart dokumentskåp (Brandsäkert)

• Plats för skrivbord /kontorsstol

Omklädningsrum /dusch /wc

• Avhängningsmöjlighet för privata ytterkläder.

• Låsbart värdeskåp (modell mindre)

• WC med duschmöjlighet.

Samråd med de fackliga representanterna.



Förråd/städ och tvätt

Förråd

Vill vill gärna se smarta lösningar för förråden.

Använd gärna ytor som under trappor eller i 
korridorer där inga fönster finns. 

Städutrymmen

Låsbart städutrymme med utslagsvask

och plats för städvagn.

Väggfasta konsolhyllor för förvaring av material.

Föra att spara yta kan gärna städ och tvätt dela 
utrymme.

Tvättmaskin och torktumlare för verksamhet.

Om möjligt även tvättmaskin/tork för städredskap.



Inredning   ”Man ska känna igen sig när man kliver in på en Pysslingförskola”

Pysslingen Förskolor har tagit fram ett 
ramprogram tillsammans med AJ. 
Ramprogrammet bygger på Pysslingens grafiska 
profil och färgval.

Ramprogrammet revideras kontinuerligt.

Obs- Pedagogisk profil och inriktning kan göra 
att kompletteringar utanför ramprogrammet 
kan behöva d göras. 



Förskolegården
Förskolegården och uterummet är en viktig arena för barns utveckling, lärande 
och lek.  Barns rätt till en utemiljö som stimulerar och utmanar är naturligtvis  i 
fokus när vi är med och bygger nya förskolor.

Checklista –att ta hänsyn till

❑ Ta vara på befintlig terräng och vegetation 
❑ Kontakt med omgivningen 
❑ Samspel mellan byggnaderna och utemiljön 
❑ Ytans disponering -zoner
❑ Odlingsmöjligheter 
❑ Viktigt med höjdskillnader 
❑ Vegetation i flera skikt 
❑ Goda sol- och skuggförhållanden 
❑ God luft- och ljudkvalitet 
❑ Tillgänglighet och säkerhet 
❑ Belysning
❑ Sovmöjligheter utomhus
❑ Giftfritt
❑ Hållbart

Läs mer i Förskolegården
- programförklaring.



Funktion och krav

Se närmare beskrivningar av 
våra krav i 

”Ny förskola Funktion och 
krav”



Pysslingen Förskolor

Om verksamheten:

● Start verksamhet: 2020-08-01

● Antal barn: 135

● Tvåplansbyggnad med 8 avd.

● Tillagningskök kapacitet  250 p

● Egen gård  med naturtomt.

● Yta 1186 kvm

● Adress: Boängsvägen 175 a,  741 92 Knivsta

Boängen



Pysslingen Förskolor

I början av september 2019 började 

Turako bygga förskolan ”Boängen”, som 

ligger mitt emellan Alsike och Knivsta 

Centrum. Start av verksamhet skedde 

augusti 2020.

Fastigheten består av en härlig skogsmark 

med fin blandskog, som gett oss möjlighet 

att planera för en variationsrik utemiljö 

samtidigt som en stor del av naturmarken 

kan bevaras.

Huset består av två våningar, har ett eget 

tillagningskök och innehåller åtta 

avdelningar med plats för ca 130 barn.
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BrA Invest



KB Components har haft en fantastisk utveckling under 
året. Bilden visar klipsmatare i Örkelljungafabriken.
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BrA Invest

Från vänster: Christer Andersson, Lars Holtskog , Maria Gumabon, Åke Waldt, Stefan Andersson, 
Pierre Olofsson, Kenneth Andersson, Roger Jönsson och Jörgen Sabel.

Bästa året i BrA Invests historia!
Vi kan summera 2019 som det klart bästa året i BrA Invests historia! Koncernen har växt 
omsättningen med 20 % (c:a hälften organisk tillväxt) samt ökat lönsamheten kraftigt på alla nivåer 
(EBITDA, EBITA, EBIT, EBT och EAT). Alla nyckeltal har förbättrats rejält och viktigast av allt vi har nu 
etablerat en infrastruktur i alla våra bolag som gör att förutsättningarna för framtiden ser bättre ut 
än någonsin! KB Components har varit koncernens verkliga draglok och fullt ut levererat över våra 
förväntningar och planer. Denna koncern som själv omsätter drygt 1,1 miljard SEK och har fabriker i 
6 länder på tre olika kontinenter har numera en position i marknaden som gör tydliga avtryck bland 
nuvarande och potentiellt nya kunder samt på leverantörsmarknaden, där vi blivit en intressant 
spelare även för de mycket stora aktörer som styr och ställer där. KB har förvärvat en rörelse (Kanada) 
under året och vi räknar med att fortsätta i denna takt, dvs. ett nytt förvärv om året även framöver!



KB Components har som sagt haft ett fan-
tastiskt år där vi på EBT-nivå, alltså efter 
goodwillnedskrivningar om 12 MSEK och 
efter finansiella poster når en marginal om 
10 %! Vi är med detta ”bäst i klassen” och 
det är inte många underleverantörer utan 
egna produkter överhuvudtaget som slår 
oss på denna nivå.

Samtliga enheter (fabriker) uppvisar myck-
et god, god eller rimligt god lönsamhet 
även om som vanligt vår enhet i Kaunas, 
Litauen sticker ut med fantastisk intjäning 
i en verksamhet som är mycket vältrimmad 
och effektiv. KB Components Kina kunde 
efter förluster under åren 2015-2018 för 
första gången under 2019 generera vinst 
och till och med god vinst. Enheterna i 
Örkelljunga och Puebla, Mexiko som fått 
mycket investeringar under senare år bör-
jar sakta men säkert nå de avkastningsmål 
vi satt upp medan förvärvet i Slovakien, KB 
Components DKI varit lite av en besvikelse 
både volymmässigt och lönsamhetsmäs-
sigt. Årets största positiva överraskning har 
varit KB Components Plastunion i Anders-
torp som kraftigt förbättrat sin intjäning 
och numera ligger i linje med snittet av 
gruppen vad gäller rörelsemarginal. 

I början av december 2018 blev vi kontak-
tade av Kautex (stor leverantör av bränsle-
system till tunga och lätta fordon) som vi 
då hade löpande leveranser till via våra 
fabriker i Mexiko och Kina om att en av de-
ras leverantörer i Nordamerika, PM Plastics 
i Windsor, Kanada fått finansiella problem. 
Det var bolagets ägare som inträtt i en 
rekonstruktionsfas som drabbade även ett 
operationellt friskt bolag som PM Plastics 
och Kautex fruktade leveransproblem om 
inte en ny ägare snabbt kom in. Vi agerade 
prompt och redan i mitten av januari, 2019 
hade vi bildat KB Components Canada 
Inc. med 84 % ägarandel KB Components 
AB. KB Components Canada Inc. köpte 
tillgångarna i PM Plastics och övertog sam-
tidigt alla leveransåtaganden gentemot 
kunderna, där Kautex var den överlägset 
största. KB Components Canada Inc. har 
under året utvecklats fint och vi har nu 
en verksamhet i Kanada som omsätter 6 
MUSD, tjänar rimligt med pengar samtidigt 
som vi fått tillgång till hjärtat av stora, vik-
tiga amerikanska OEM företag som Ford, 

Fortsättning nästa uppslag

FiatChrysler och GM som alla har huvud-
kontor i Detroit, rakt över Detroitfloden, 
norr om Windsor.

När KB nu blivit ett rimligt stort företag 
med en global plattform som gillas av våra 
nyckelkunder och när samtliga enheter fått 
stora infrastrukturinvesteringar under en 
följd av år som lett till att helheten både 
är lönsam, effektiv och konkurrenskraftig, 
inträder en ny fas i utvecklingen av rörelsen. 
Vi måste framöver hålla uppe eller öka 
lönsamheten samtidigt som vi växer och 
genererar goda kassaflöden. Den årliga 
avskrivningsvolymen från 2020 och framåt 
kommer ligga på minst 80 MSEK. Vi kom-
mer fortsätta investera tungt i automation 
men investeringar i grundinfrastruktur som 
byggnader, affärssystem och verktygsverk-
städer är gjorda varför det framöver ska 

finnas stora möjligheter att generera hälso
samma kassaflöden som i slutändan ger 
oss kraft att fortsätta den branschkonsoli-
dering som vi varit ledare inom, åtminstone i 
Norden, under senare år. Det är som vi sagt 
under en lägre tid lättare att köpa företag 
och på så sätt vinna nya kunder än att orga-
niskt vinna nya affärer med nya kunder! 

Draken i Reftele, vår andra industrirörelse 
som förvärvades redan 2005 överraskade 
positivt och levererade en intjäning som vi 
inte sett på mycket länge! Allt föll på plats 
under året och framförallt var timingen kring 
inköpen av råvara (granulat) riktigt bra och 
tillsammans med ett långsiktigt gnetande 
för att få till effektivare produktion gav detta 
starkare bruttomarginal och när även den 
organiska tillväxten återvände så blev hel-
heten riktigt bra! 
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forts 2019 – Bästa året i BrA Invests historia!

Dogman avverkade under 2019 det andra 
året (av tre) i den omställning som denna 
koncern är mitt inne i. Vi hade förväntningar 
om att e-handel mot konsument skulle varit 
igång ett tag och redan nu generera bra 
volymer och god tillväxt. Denna förhoppning 
har kommit rejält på skam huvudsakligen 
p.g.a. vår egen oförmåga att få igång en väl 
fungerande e-handels site. Vi har haft stora 
tekniska bekymmer under året som både 
kraftigt försenat lanseringen och som ock-
så kostat stora pengar, långt över vad som 
var budgeterat och planerat. Hela detta 
projekt har helt enkelt skötts dåligt och vi 
har kraftigt underskattat svårigheterna med 
att få denna viktiga affär för oss att ta fart 
på förväntat sätt. Åtgärder är insatta men i 
skrivande stund (mars-20) är vi fortfarande 
inte helt nöjda med responsen på den 
köpupplevelse som kunder haft efter att ha 
använt sig av möjligheten att handla direkt 
via nätet från oss.  

Butikssatsningen inom Dogman har fort-
satt och vi har under året förvärvat två buti-
ker, en i Örebro och en i Kristianstad samt 
etablerat en galleriabutik i Bergen, Norge. 
Vi har därmed totalt 8 butiker, 5 i Sverige 
och 3 i Norge och sammantaget omsätter 
denna verksamhet på rullande 12-måna-
dersbasis c:a 120 MSEK med en klart posi-
tiv och ökande rörelsemarginal. Vi kommer 
fortsätta att selektivt förvärva stora butiker 
i bra lägen till rimliga priser samtidigt som 
vi efterhand tänker ”Dogmanifiera” redan 
förvärvade butiker. Resultatmässigt har 
året varit en besvikelse för Dogman, där 
de stora problemen varit ovan nämnda 
merkostnader kopplade till e-handel mot 
konsument samt inte att förglömma att vi 
jobbat i kraftig valutamotvind hela året då 
ju Dogmans huvudsakliga försäljning är 
i SEK och NOK, dvs. valutor som fallit en 
del mot USD och Euro som ju är de valutor 
vi gör inköpen i. 2020, dvs. det tredje och 
sista omställningsåret förväntar vi oss ett 
trendbrott för Dogman där lönsamheten 
under rimligt god organisk tillväxt åter skall 
börja öka!

Etapp 2 i området Ejdern i Örkelljunga,  
38 hyresrätter påbörjades som planerat 
under hösten och beräknas vara klart för 
inflyttning under hösten 2020.

För BrA Invest som helhet har koncernens 
konsoliderade egna kapital under kalen-
deråret 2019 utvecklats enligt följande:

Ingående Balans: 380,3 MSEK

Utgående Balans: 442,7 MSEK

Till detta skall läggas följande justerings-
poster:

Utdelning till ägarna i 

BrA Invest 15 MSEK

Utdelning till minoritetsägarna i 

KB: 1,25 MSEK

Dogman: 1,0 MSEK

Vi kan därmed summera ”det värde” som 
bolagen i BrA-koncernen skapat under 
2019 till 79,6 MSEK och koncernens av-
kastning på det egna kapitalet under året 
landar på 20,9 %, en bit över målet om 
20 % avkastning på koncernens synliga 
egna kapital.

Tittar vi på tiden sedan koncernen bil-
dades så ser de årliga avkastningarna 
på det synliga egna kapitalet ut enligt 
följande:

Avkastning på synligt eget kapital

2005–2012 70 %/år

2013 12,9 %

2014 19,8 %

2015 65,3 %

2016 21,3 %

2017 41,9 %

2018 20,0 %

2019 20,9 %

Tittar vi på våra verksamheter och kärn-
bolag under kalenderåret och jobbar med 
avkastning relativt sysselsatt kapital så 
ser läget ungefärligen ut som följer: (siffror 
inom parentes gäller 2018)

Problemen för BAB och specifikt för region 
Malmö/Lund fortsatte eller närmast acce-
lererade under året. Ett par större projekt i 
Malmö som totalt över ett par år omsätter 
över 300 MSEK har tagits till helt felaktiga 
priser och framförallt sitter vi i riktigt usla 
produktionsavtal som gör det svårt att 
hantera gränssnittet mellan entreprenör 
(BAB) och beställare. Projekten är av typen 
att vi går in i befintliga byggnader, river 
och sedan bygger upp nya lägenheter och 
i denna miljö uppstår hela tiden tvister där 
vi dragit det kortaste strået i många avse-
enden. BAB led under 2019 stora förluster 
kopplat till detta och tyvärr räknar vi inte 
med att dessa projekt helt har ”värkt ut” 
förrän någon gång in i 2021.

Region Nordvästra Skåne fortsätter dock 
att leverera god utveckling och kompense-
rar, tack och lov, för stora delar av proble-
men i Malmö/Lund. Region Halmstad har 
gått hyggligt medan verksamhetsområde 
anläggning har en hel del kvar att bevisa 
innan vi kan sägas vara nöjda med dess 
utveckling. Under andra halvåret omstruk-
turerades och omorganiserades Region 
Malmö/Lund kraftigt och tillsammans med 
tidigare redan vidtagna åtgärder så räknar 
vi med att successivt vända på trenden för 
denna viktiga region som i grunden borde 
vara mycket positiv för BAB som helhet, 
givet den goda marknad man sitter i. 3Hus 
har under året varit mycket aktiv i sitt ar-
bete med att hitta nya bostadsprojekt att 
exploatera. Vi har deltagit i ett stort antal 
markanvisningstävlingar över hela region 
västra delen av södra Sverige och med viss 
framgång byggt upp en portfölj av projekt 
som framöver ska övergå i produktion. Det 
stora problemet i denna verksamhet är att 
det är väldigt svårt att prognosticera när 
i tiden projekten kan genomföras då vi är 
beroende av faktorer, typ detaljplaner och 
annat som vi inte helt kan styra över och 
som ofta överklagas nästan in absurdum 
innan de till slut vinner laga kraft. Bästa 
prognosen i skrivande stund (mars-2020) 
är att två bostadsrättsprojekt (Elinegård i 
Malmö och Råå i Helsingborg kommer att 
påbörjas under andra halvan av 2020.
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(MSEK) Sysselsatt 
kapital (c:a)

EBIT Avkast- 
ning 
(%)

Draken 40   (35)  5   (0) 13   (0)

Dogman 135 (120) 22 (24) 16 (20)

KB 650 (600) 114 (74) 18 (12)

BAB/3Hus 250 (220)  8   (8) 3   (4)

Koncern 1 075 (975) 141 (97) 13 (10)

Skillnaden mellan koncernens EBIT och 
summan av de fyra rörelsernas EBIT ligger 
i vissa kostnader som tas centralt.

Koncernen har sedan länge ett mål om att 
nå 15 % avkastning på sysselsatt kapital 
och glädjande kan vi konstatera att under 
2019 har vi närmat oss denna nivå rejält! 
Det är huvudsakligen KB (Draken dock 
inte att förglömma) som står för den stora 
förbättringen jämfört med 2018 och denna 
koncern åtnjuter nu frukterna av flera års 
hårt arbete med infrastrukturinvesteringar 
och produktivitetsförbättringar som äntligen 
givit de fina resultat som nu uppvisas. Den 
ökade kapitalbindningen i koncernen inom 
främst KB speglar att vi i januari förvärvade 
tillgångarna i PM Plastics i Kanada. Bygg-
nationerna av kontoren i Åstorp och Malmö 
är orsaken till den ökade kapitalbindningen 
i BAB/3Hus medan förvärven av butiker 
har givit viss ökad kapitalbindning inom 
Dogman- koncernen.Koncernen som helhet 
gör alltså ett mycket bättre resultat oavsett 
hur vi mäter under 2019 än vad vi gjorde 
under 2018. Detta har dessutom kunnat 
realiseras i en miljö där valutakurserna 
fortsatt gått emot oss även om det i slutet 
på året vände lite och kronan förstärktes en 
del. Vi har fortsatt ett läge där koncernen 
netto-konsumerar 1 MUSD och 2 MEuro 
per månad, där huvudsakligen industri-
företagen KB och Draken köper allt sitt 
material i Euro (medan kundpriserna är i 
SEK) och Dogman gör stora delar av sina 
inköp i Asien i USD. Åtgärder pågår dock 
framförallt inom KB att ändra på vissa 
kundkontrakt till Euro istället för SEK och 
under 2020 kommer vår exponering på 
framförallt Euron att minska något.

I förra årets VD-ord förutspådde jag att 
2019 skulle bli det bästa i BrA Invests 
historia. Glädjande kan vi konstatera att 
denna prognos och förutsägelse höll och 
detta trots att bara ett av rörelseresultat-
målen, BAB 5 %, KB 10 % och Dogman 
15 % klarades! För 2020 och med gott 
självförtroende förutspår jag att samtliga 
våra verksamhetsben kommer prestera 
bättre än vad de gjorde under 2019. Detta 
kanske kan tyckas vara tufft, speciellt för 
KB, men målet känns ändå realistiskt även 
för denna rörelse som ju har en väldigt 
stark marknadsposition och en affärsmix 
som kommer vara stabil över flera år fram-
åt. BAB måste lyfta från ett par sämre år 
och Dogman är i slutfasen på sin omställ-
ningsresa och resultaten ska därmed börja 
vända uppåt. 

VD 

Stefan Andersson  
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3Hus

VD 

Christer Andersson

Under 2019 har vi fortsatt vårt projekt-
utvecklingsarbete i högt tempo. Mängder 
av kommuner, fastighetsägare, mäklare 
etc. har blivit uppvaktade och vi har även 
deltagit i ett antal markanvisningstävlingar. 
Detta har medfört att vi redan nu har en 
ansenlig projektportfölj om uppemot 800 
bostäder, i ökande takt, med byggstart 
inom en 5-årsperiod. Projekten är ofta 
beroende av framtagande av detaljplaner 
som vi inte kan styra över varför det finns 
osäkerhet kring utförandetiderna. Vi plane-
rar dock för att starta produktionen av c:a 
150 bostäder under 2020.

Målsättningen är att skapa en depå av 
varierande utvecklingsprojekt med olika 
ledtider så att vi över tid stabilt kan ha en 
ökande volym av årliga byggstarter, sam-
tidigt som vi framgångsrikt avslutar (slut-
försäljer eller övergår i egen förvaltning) 
tidigare påbörjade projekt. Vår ambition är 
att hålla en rörelsemarginal för denna verk-
samhet som överstiger 20 % vid försäljning 
och 5 % respektive 8 % direktavkastning 
vid förvaltning av hyresrätter och kommer-
siella lokaler.

Konjunkturinstitut spår en fortsatt dämp-
ning av bostadsproduktionen och det som 

Vi följer målplan
Fastighets AB 3Hus är fastighetsbolaget med affärsidé att utveckla och förvalta fastigheter för 
långsiktigt ägande. Verksamhetsområdet expanderas successivt och är för stunden hela Skåne och 
Halland. Företagets huvudkontor ligger i Åstorp, Nordvästra Skåne och vi har regionkontor i Malmö 
och Halmstad.

Tillsammans med byggbolaget/systerbolaget BAB är 3Hus en aktör som kontrollerar hela bygg- och 
fastighetskedjan från råmark till färdig slutprodukt. Detta och moderbolagets finansiella styrka ger 
oss möjlighet att vara en långsiktig partner i projekt som skapar lönsamhet och tillväxt för alla.

tidigare främst berörde produktionen av 
bostadsrätter gäller nu även hyresrätts-
byggandet. Samtidigt finns det ett uppdämt 
behov av bostäder i de flesta av landets 
kommuner och det demografiska behovet 
kommer finnas under lång tid framöver.  
Det saknas bostäder för grupper med låga 
inkomster eller som av andra anledningar 
har en svag ställning på bostadsmark-
naden. I många kommuner begränsas 
bostadsbyggandet av höga produktions-
kostnader och av att det är svårt för 
privatpersoner att få lån. Vi behöver hitta 
vägar för att bygga bostäder till rimliga 
kostnader för de som behöver det och där 
det behövs. Trygghet, natur och tillgänglig-
het till kollektivtrafik är andra faktorer som 
efterfrågas.

För att möta efterfrågan knyter vi bl.a. 
till oss stationsnära utvecklingsprojekt 
i kransorter till de större städerna och i 
dagsläget finns det redan flera överens-
kommelser om markförvärv och byggrätter. 
Tillsammans med BAB har vi dessutom 
startat projekt med att skapa produk-
tions- och kostnadseffektiva koncepthus 
för flerfamiljshus och radhus som vi kan 
exploatera i stor skala. Våra första koncept-
hus kommer att appliceras i Fyllinge Halm-
stad (flerfamiljshus) samt Elinegård Malmö 
(radhus), produktionsstart beräknas ske 
under Q3, 2020.

Vårt nuvarande fastighetsbestånd består 
av både bostäder och kommersiella lokaler 
som till huvuddel finns i nordvästra Skåne. 

Fastighetsbeståndet genererar god av-
kastning och utgör en stabil bas för 3Hus 
verksamhet. Vi kommer succesivt öka vår 
förvaltning, främst i takt med nyproduktion 
men även via förvärv i det fall det finns 
synergier.

I våras påbörjades produktionen av Ejdern 
14, 38 hyreslägenheter i Örkelljunga. 
Detta är andra etappen i ett större centralt 
beläget område som vi har avsiktsförkla-
ring med kommunen om att exploatera. 
Inflyttning sker i oktober 2020 varefter vi 
förvaltar totalt 70 nyproducerade lägen-
heter i Örkelljunga. I skrivande stund har 
vi nått överenskommelse med Svenska 
Bostadsfonden (SBF) angående förvärv av 
deras fastighetsbestånd i Örkelljunga, 167 
hyreslägenheter. Tillträde sker 31/3, 2020 
och därefter är vi kommunens största 
 hyresvärd med 237 bostäder.

Strax före jul färdigställdes tillbyggnaden  
av vårt huvudkontor i Åstorp, c:a 1 100 m²  
kontor och allmänna ytor, ett led i koncer-
nens expandering. Befintliga faciliteter 
uppfördes 2010–2011 och i samband  
med tillbyggnaden har vi även utfört min-
dre ombyggnadsarbeten och modernise-
ring av dessa.

2020 arbetar 3Hus vidare med vår mål-
plan att tillsammans med systerbolaget 
BAB skapa en allt starkare aktör på den 
sydsvenska bygg- och fastighetsmarkna-
den som spelar en viktig roll i samhället 
och gör skillnad.



Fastighets AB 3Hus* 
Nyckeltal 2019 (2018)

I BrA Invest koncernen sedan 2008

BrA Invests ägarandel 100%

Omsättning 12,2 MSEK (9,4 MSEK)

EBIT 2,1 MSEK (0,0 MSEK)

Antal anställda 2 (2)
*inklusive övriga fastighetsbolag

... 
3HUS 
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BAB bygg

VD 

Kenneth Andersson

2019 blev ytterligare ett år med otillfreds-
ställande resultat föranlett av i huvudsak 
stora projektnedskrivningar. Problemen 
är mer eller mindre isolerade till region 
 Malmö och sedan våren 2019 har det 
vidtagits kraftfulla åtgärder för att komma 
till rätta med dessa. Ledarskapet och dess 
närmsta krets, sammanlagt åtta tjänste-
män, har lämnat bolaget och nytt ledar-
skap, Daniel Malm har handplockats från 
framgångsrika region nv Skåne. Denna 
förändring ska successivt säkerställa att 
samma goda kultur och framdriftsförmåga 
även etableras i region Malmö. 

Orsaken till projektnedskrivningarna är 
svaga eller direkt dåliga kalkyler i kombina-
tion med något obalanserade entreprenad-
avtal. Till detta kommer i vissa fall svag 
framdriftsförmåga, otillräckligt ledarskap 
och affärsmannaskap. Bolaget har lidit 
svåra förluster kopplade till projektned-
skrivningar 2018-2019 och tyvärr räknar vi 
inte med att omtaget helt ”värkt ut” förrän 
någon gång in i 2021. Sammantaget 2019 
har projektnedskrivningarna påverkat 
 resultatet negativt om c:a 30 MSEK.

Det enda lilla positiva som problemen fört 
med sig är att bolaget har fått ett långt 
större fokus på att säkerställa processer 
och tydliggöra ansvar. Nu finns en än mer 
tydlig processtyrd ordning implementerad 
som gör att tryggheten väsentligt ökar.

Precis som tidigare år har det varit stora 
skillnader i prestation mellan våra regioner. 
Vår största region nv Skåne är precis som 
tidigare bolagets lokomotiv. Både Entrepre-
nad och Byggservice når omsättnings- och 

lönsamhetsmålen. Regionen har fått ett 
utökat mandat att arbeta över ett större 
geografiskt område, både norrut mot region 
Halland och söderut mot region Malmö, 
samtidigt som vi i högre utsträckning river 
ner murarna mot dessa regioner och en-
gagerar nv Skåne personal i angränsande 
regioners framdrift. Precis innan årsskiftet 
flyttade vi in i vårt utbyggda huvudkontor 
och i dessa faciliteter har vi goda möjlig-
heter ytterligare öka och stärka affären för 
regionen och bolaget.

Projektnedskrivningar sänker resultatet  
– ett förlorat år men med stort organisations- 
och driftsomtag
BAB är ett bygg- och anläggningsföretag med hundraårig historia. Företagets huvudkontor ligger i Åstorp, 
Nordvästra Skåne och filialkontor finns i Malmö och Halmstad. Företaget har c:a 280 anställda och 
omsättningen uppgick 2019 till c:a 1 136 MSEK.

BAB arbetar med byggservice, entreprenad och anläggning. Kunderna är i huvudsak kommuner, stat, 
industrin, fastighet- och förvaltningsbolag. Verksamhetsområdet expanderas successivt och är för 
stunden hela västra Skåne samt södra Halland. 



BAB bygg (Kc) 
Nyckeltal 2019 (2018)

I BrA Invest koncernen sedan 2008

BrA Invests ägarandel 100%

Omsättning 1 135,7 MSEK (951,5 MSEK)

EBIT 5,8 MSEK (8,6 MSEK)

Antal anställda 300 (308)

Region Halland hade ett omtumlande 
2019 med tvister mot Halmstad kommun, 
stor resultatnedskrivning i projekt Lineheds 
förskola, turbulens bland personal och en 
allmänt svajig framdriftsförmåga. Detta 
ledde till att vi under hösten genomlyste 
organisationen och avslutade fem tjänste-
mäns anställning samt gjorde en upp-
sägning av nio kollektiv personal. Vidare 
implementerades en tydligare kravbild 
och ökad transparens. Förhoppningen är 
att dessa åtgärder skall ge resultat under 
2020 och skulle vi inte se en positiv trend 
under första kvartalen vidtas nya  åtgärder. 
Byggservice fungerar bra men skulle 
 behöva öka omsättningen. Entreprenad 
har visat sig ha framdriftsproblem på de 
större entreprenaderna och i mellantiden 
tills erforderlig kompetens kommer på 
plats kommer region nv Skåne bistå med 
resurser och kompetens.

Region Malmös problem är identifierade, 
kraftfulla åtgärder vidtagna och successivt 
metodiskt tar vi oss tillbaka. Byggservice 
fungerar bra, om än att vi inte riktigt når 
omsättnings- och resultatmålen. Entrepre-
nad har ett svagt projekt kvar att färdig-

ställa, men underliggande rensat från 
felaktiga kalkyler och avtal har vi projekt-
organisationer som fungerar bra. Klimatet 
har börjat bli bättre och med fortsatt syste-
matiskt fokus på värderingar, noggrannhet, 
kultur och affärsmannamässighet ska vi ta 
oss tillbaka till lönsamhet. 2020 räknar re-
gionen med ett negativt resultat men från 
2021 skall vi vara tillbaka i rimlig intjäning. 

Region anläggning, eget dotterbolag i BAB 
koncernen, har brottats med en del pro-
blem under 2019. Ledarskapet, strukturen, 
transparensen och affärsmannaskapet 
har inte varit tillräckligt bra. Under hösten 
såg vi emellertid en positiv trend och skulle 
denna hålla i sig in i de första kvartalen 
2020 är detta gott, men skulle trenden 
brytas kommer åtgärder vidtagas. 

BAB Maskindepå har blivit precis den fram-
gång vi hoppades på. Funktionen med egen 
maskinuthyrning nådde 2019 en omsättning 
om knappa 20 MSEK med en täckningsgrad 
på funktionsnivå om dryga 40 %. 

För 2020 har bolaget omsättningsmålet 
1 185 MSEK. Rörelseresultatsmålet är 20 

MSEK, vilket ger täckningsgraden 1,7 %. 
Givet de problem som skall ”värka ut” är 
målen tuffa men inte ouppnåbara. Mycket 
avgörande för slutligt utfall blir kundupp-
görelserna i problemprojekten. 

Systerbolaget 3Hus har fortsatt expandera 
projektutvecklingsarbetet 2019 och kom-
mit till att bygga en ansenlig projektportfölj. 
Från och med 2020 börjar vi producera 
dessa för att gå i full, eller i vart fall i vä-
sentligt större drift från och med 2021.

Vid ingången av 2020 är orderstocken c:a 
950 MSEK. 400 MSEK av dessa ligger för 
produktion i region nv Skåne, 400 i region 
Malmö, 100 region Halland och 50 i region 
anläggning. Huvuddelen av orderstocken 
upparbetas och resultatavräknas under 
2020.

2020 arbetar BAB vidare med ägardirek-
tivet att tillsammans med systerbolaget 
Fastighets AB 3Hus skapa en allt starkare 
aktör på den sydsvenska bygg- och fastig-
hetsmarknaden som spelar en viktig roll i 
samhället och gör skillnad!



B R A  I N V E S T  –  E N  B ÄT T R E  A F FÄ R

1 2  –  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9

Dogman

VD 

Pierre Olofsson

Under 2019 utökades vårt affärsområde 
Retail butiksbeståndet med tre nya butiker. 
Örebro och Kristianstad förvärvades som 
nya på kartan medan butiken som tillkom 
i Norge landade in under vad som är att 
betrakta som egenöppnad konceptbutik, 
beläget i en galleria i Bergen. Under året 
har affärsområdet växt på nordisk nivå 
men inte helt utan utmaningar. I Norge har 
konkurrensen hårdnat och investeringar har 
påbörjats för att fullt genomföras 2020. Nya 
butiksinredningar, moderna akvarieanlägg-
ningar, nybyggda djurrum, flytt av personal-
utrymmen, ny ventilationsanläggning, bättre 
avvägt sortiment och ny butikskommunika-
tion är några insatser som påbörjats men 
där större delen som förväntas ge lyft sker 
under 2020. 

Målet om 10 % vinst före avskrivningar av 
goodwill började under årets sista månader 
taktas på våra förväntade butiker. Struktur, 
effektivitet och personalkostnader landade 
till sist rätt, något som tas med in i det nya 
året, där arbetet fortsätter.

Vårt ånglok, grossistaffären, visade positiv 
utveckling. Faktorerna bakom var delvis 
egna butiker som ökat och närmat sig 35 % 
andel om totalt inköp från grossisten, men 

Dogman fortsätter omställningsarbetet
Som aktör inom handel, med kärnverksamhet som grossist, i en marknad som konsolideras har man 
lätt för att hitta nedslag från året att summera upp kring. Tempot 2019 har varit högt och krävande, och 
inte minst, nödvändigt för att befästa positionen som bästa valet för bästa vännen i en bransch med 
tuff konkurrens och många aktörer. Med en årsomsättning på 371 MSEK blev tillväxten dryga 6 % för 
hela bolaget och vi fortsatte växa. Summerat de senaste tre åren har affären växt med 80 MSEK, detta 
samtidigt som c:a 50 MSEK har försvunnit kopplat till branschkonsolidering och nya affärsförhållanden. 
Med beslutsamhet, tydlig plan och lite tur har denna utveckling blivit verklighet.

också trendbrott inom dagligvaruhandeln 
där utvecklingen varit svagare senaste åren. 
Mot fackhandeln fick vi under året bekräftat 
att den strategi vi valt mot kundgruppen 
genom att utveckla mera produkter inom 
”ej ätbart” fungerar. Kvalité, bra pris och 
relevant innovation definieras som hörnste-
narna i den framgångsrika produktutveck-
lingen. Under året uppdaterade vi vår varu-
märkesundersökning och kunde konstatera 
att segmentet husdjurstillbehör fortfarande 
ses som heterogent ur konsumentens ögon 
sett till varumärkeskännedom, en insikt vi 
emellertid haft länge och där vi under året 
styrt insatserna kopplat till prioriteringar 
inom produktutveckling och hur vi vill förtyd-
liga varumärket som produkt. 

Kundsegment export och digitala kunder är 
två kundgrupper som tog mark under året 
för grossistverksamheten. Närvaro på olika 
europeiska mässor med framförallt Jacson 
skördade kunder i ett antal nya länder. För 
2020 står nästa framträdande inom den 
globala spelplanen att medverka som ut-
ställare i Nürnberg i maj. En mässa klassad 
som världens största sammankomst inom 
zoobranschen. 

Våra digitala kunder har vi sett en positiv 
utveckling inom och tron är att utöver ett bra 
sortiment så är vår moderna logistik apparat, 
IT-stöd och snabbhet att förse denna typ av 
kund med produktbilder och säljande infor-
mation det som gett oss framgång. 
Med en signifikant andel inköp i Euro och 
USD gick den svaga kronan inte obemärkt 
förbi. Prishöjningar kunde inte genomföras 

i omfattning nog att kompensera vilket 
påverkat resultatet negativt med mång-
miljonbelopp.

Affärsområde e-handel som tog sin start 
i början på 2018 med implementering av 
ny mjukvara lanserades under sommaren. 
Strategin med att tillgängliggöra det breda 
sortimentet till marknaden var planerat 
långt tidigare men som efter svaga leverans 
och teknikutmaningar först blev verklighet 
det gångna året. Branschens penetration 
kring e-handel och husdjurstillbehör är 
relativt låg och ännu inget vedertaget sätt 
att handla produkttypen på. Troligen ser 
vi en tid tills branschen når de 15 % som 
beskrivs som nivån då fysiska handeln 
börjar bli påverkad i en större omfattning. 
Med e-handeln förtydligar vi varumärket 
och kännedomen om våra produkter men 
får också en möjlighet för konsumenten att 
ta del av c:a 4 000 artiklar att jämföra med 
de c:a 250 unika som ligger ute i en butik. 
Långsiktigt ska vi finnas som alternativ mot 
de digitala konkurrenter som har pris som 
starkaste konkurrensattribut.  

För tredje året i rad blev företaget certifie-
rat som en bra arbetsplats av Great Place 
to Work. Detta efter ett år med fortsatta 
förändringar och omställning i affären. För-
ändringar som inte gått obemärkt förbi men 
detta till trots har vi lyckats upprätthålla en 
standard tillräckligt hög för att bli certifierad. 

Sammanfattningsvis för året är att 
branschkonsolideringen fortfarande pågår 
men går långsammare än vad vi trott.  



Dogman (Kc) 
Nyckeltal 2019 (2018)

I BrA Invest koncernen sedan 2007

BrA Invests ägarandel 91,3% 

Omsättning 370,5 MSEK (348,6 MSEK)

EBIT 21,8 MSEK (24,4 MSEK)

Antal anställda 145 (133)

Att nöjd är en känsla och inget tillstånd vet alla 
på Dogman. Vid ingången av 2020 fortsätter vi 
med andra ord på samma spår som vi avslutade 
2019. Lite bättre överallt så ska vi passera 400 
miljonersgränsen 2020!  
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Draken i Reftele

VD 
Jörgen Sabel

Drakens vision är att vara ett av Sveriges 
mer flexibla och effektiva filmkonverterings
företag inom framställning av industri-
förpackningar och teknisk film i polymera 
material, företrädesvis i polyeten. Genom 
vår breda maskinpark inom filmextrudering, 
tryck och konvertering erbjuder Draken ett 
av marknadens bredaste utbud av plast-
filmsprodukter för industriell användning 
och teknisk film. Hög produktflexibilitet 
uppnås genom innovativa materialval i 
traditionella oljebaserade råvaror och i de 
nya fossilfria råvarorna samt i olika åter-
vunna råvaror. Den breda maskin parken 
i kombination med kostnadseffektiva 
recept lösningar skapar mervärden hos våra 
kunder. Exempel på produkter är förpack-
ningsfilm, påsar, säckar, huvar, byggfilm och 
olika högtekniska produkter där alla artiklar 
kan produceras kundunika eller i standard-
utförande i små och stora serier. Genom ett 
målmedvetet och systematiskt arbete samt 
engagemang och kunskap lever vi med 
tesen ”Endast världsklass är gott nog”.

Verksamheten genomgick med start 2016 
en större omställningsfas. För att bibehålla 
tempot i detta har vi ett 10-punktsprogram 
där vi involverar alla anställda i olika för-
bättringsåtgärder. Vårt affärsmannaskap 
blir bättre och bättre i alla kundrelationer 
och vi har idag ett mycket strukturerat 
försäljnings- och inköpsarbete. Den drifts-
organisation som infördes hösten 2016 

med anpassad drifttid var lyckad och vår 
effektivitet i anläggningen ökar kontinuerligt 
under våra drifttimmar.  Vi har varit så pass 
lyckade att vi nu tagit goda marknadsande-
lar och fyllt vår maskinpark och med det tar 
vi nästa steg och ökar vår drifttid med start, 
början av 2020.

Den förändring vi gjorde i vår säljorganisa-
tion har varit lyckosam och vi är nu mer 
aktiva på marknaden. Draken har många 
trogna kunder som varit med oss under 
 flera år. Vi växer bra med våra gamla 
 kunder och tar ständigt nya. Vi inledde 
på våren 2018 efter ett tapp mot andra 
materialval ett omfattande och strukturellt 
arbete med att belägga rätt maskiner med 
rätt volym. Arbetet blev lyckosamt och detta 
är en stor del i det ekonomiska helårsresul-
tatet 2019. Detta arbete var slitsamt men i 
och med detta har vi lyckats skapa ett min-
dre riskexponerat företag och detta utan 
marginaltapp. Vi agerar med ständigt stärkt 
självförtroende, aggressivare och mer 
strukturerat på marknaden för att ta mer 
volym till de maskin grupper där vi önskar. 
Vår affär i Norge ökar efter några års stag-
nation efter att vi har inlett nya samarbeten, 
vilket ökar vår marknadsnärvaro på norska 
marknaden. 

Vårt inköpsarbete har stort fokus. Vi har 
under året funnit nya leverantörer och nya 
sätt att handla råvaror. Vi har ett aktivt 
arbete med att finna återvunnet material 
av god kvalité samt råvaror producerade 
av råvaror som inte härstammar från tra-
ditionell olja eller varianter från stärkelse-
baserade ursprung. I kombination med nya 
förbättrade produktrecept stärker vi vår 
konkurrenskraft. 

Vår bransch har under 2019 fått utstå 
 kraftig kritik av media och lagstiftning.  
Som ofta i debatter förekommer popu-
listiska uttalanden och åsikter som inte 
alltid har grund i forskningen. Tyvärr har 
användandet av plastförpackningar fått ta 
smällen för en icke fungerande insamling 
till återvinning och pappersbranschen har 
lyckats väl i sin lobbying. Vi står bakom det 
förändringsarbete som behövs för att skapa 
en bättre miljö. För att möta detta och att 
ge mer kunskap lanserar Draken med start 
i januari 2020 en materialvalsguide till våra 
kunder för att hjälpa dem att välja vilken 
plastråvara som kan passa i just deras pro-
dukt. Detta är vårt sätt att hjälpa till att inte 
överemballera eller att byta ut jungfruliga 
råvaror i produkter som lämpar sig bra i de 
återvunna eller alternativa plastmaterialen. 
Fram till idag har Drakens affär påverkats 
mycket lite av detta då de produkter som vi 
tillverkar inte märkbart har påverkats. 

Företaget har en fortsatt god dialog med 
personal, myndigheter och de fackliga or-
ganisationerna. Vi utvecklas tillsammans 
och genomför i samförstånd arbetet med 
att Draken skall vara en stabil, säker och 
lönsam arbetsgivare. För att stärka oss 
ytterligare satsar vi under 2020 på att fort-
sätta att utbilda vår personal. Vi fortsätter 
att utbilda med mål att bli mer kompetenta 
i att köra våra maskiner effektivare, med 
ökad kvalité och med mindre kassationer.

Framtiden för Draken är att fortsätta vårt 
ingångna spår dvs. öka affärsmannaskapet i 
inköp och försäljning, effektivare recepturer, 
investera i kostnadseffektivitet, ta mer volym 
samt få en mer fungerande samspelt orga-
nisation med fokus på kvalité och kapacitet. 
Med hårt arbete kommer lönsamheten.

2019 ett år då mycket föll på plats
Draken i Reftele är ett av Sveriges äldre företag inom plastproduktion som startades redan 1964. 
Bolaget ingår sedan 2005 i BrA Invest koncernen och har sedan några år tillbaka genomgått ett 
antal stora strukturella förändringar. Den omställning av verksamheten vi påbörjade 2016 har satt 
grunden till att kunna vara ett långsiktigt lönsamt företag i en tuff bransch. 2019 var första året vi 
fick riktigt god utdelning av detta.



Draken i Reftele 
Nyckeltal 2019 (2018)

I BrA Invest koncernen sedan 2005

BrA Invests ägarandel 100%

Omsättning 90,1 MSEK (77,6 MSEK)

EBIT 4,5 MSEK (-0,1 MSEK)

Antal anställda 31 (32)

draken •.. 
l A.ft8llt AB 
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KB Components

VD 

Stefan Andersson

Under året har samtliga sju enheter i 
 gruppen gått igenom ett Lean Deployment 
Assessment (LDA) program lett av vår vice 
VD, Lars Holtskog och genomfört av vår 
kvalitétsdirektör, Göran Hallbäck och vår 
chef i Litauen, Elvis Pruckus. Dessa tre 
medarbetare har utifrån ett system utveck-
lat av VolvoCars besökt samtliga produk-
tionsenheter i gruppen och tillsammans 
med lokala produktionsledningar gått 
igenom ett antal viktiga produktivitets- och 
kvalitétsparametrar, betygsatt (i paretodia-
gram) samt föreslagit förbättringsåtgärder. 
Detta är ett led i vårt arbete att ”bench-
marka” enheter med varandra för att på 
så sätt systematiskt dra nytta av de styrkor 
som utvecklats inom gruppen. Vi är trygga 
med att vår produktivitetsnivå i grunden 
är god men vi är ändå ivriga att hela tiden 
implementera förbättringar!  

Vår verksamhet i Wuxi har under året flyt-
tats till en helt ny, dubbelt så stor lokal och 
vi har numera 8 000 m2 produktions- och 
lageryta att växa inom. Enheten i Puebla, 
Mexiko har tagit många nya affärer och 
för detta ändamål har vi investerat stort 
i ny maskinutrustning och automation. 

Spikrakt uppåt!
Detta året (2019) föll verkligen allting på plats för KB Components! Allt arbete som gjorts under 
många år med uppbyggnad av infrastruktur i allting från byggnader, maskinparker och olika system 
till utbildning av personal i att förstå vårt globala koncept gav äntligen förväntat resultat. Vi lyckades 
med målet att nå en rörelsemarginal (EBITA) om 12 % under god organisk tillväxt. Alla andra nyckeltal 
som vi också målsatt antingen nåddes eller överträffades rejält. Investeringarna fortsatte men flyttade 
från Örkelljunga som fått mycket stora investeringar de senaste åren till huvudsakligen Mexiko, Kina 
och Slovakien som är de länder som tillsammans med Litauen kommer stå för huvuddelen av vår 
tillväxt framöver. Vi har nått världsklass som tekniskt ledande global formsprutare, en position vi ämnar 
förstärka de kommande åren!

Denna verksamhet är mycket modern för 
Mexikanska förhållanden och vi får mycket 
stor uppmärksamhet bland våra kunder för 
detta! Det är inte orimligt att anta att inom 
några år kommer vår Mexikanska enhet 
vara gruppens största verksamhet samti-
digt som den är den mest snabb växande! 
Enheten i Zilina, Slovakien har fått investe-
ringar i ny modern extruderingsutrustning 
som ersätter den något föråldrade utrust-
ning vi har och hade där. Totala investe-
ringsvolymen i våra enheter i Kina, Mexiko 
och Slovakien har överstigit 50 MSEK för 
året. 

Den organiska tillväxten för året har varit 
god framförallt i Puebla där vi hela tiden 
får nya affärer både med existerande 
kundbas men ännu mera glädjande med 
nya kunder. I våra svenska enheter har vi 
tyvärr haft svårt att få in nya affärer och 
detta huvudsakligen beroende på att kon-
kurrenterna i framförallt Småland agerar 
kortsiktigt och tar affärer mer eller mindre 
i panik som långsiktigt inte är lönsamma 
och bra för dem själva. Vi har valt att gå en 
annan väg, dvs. fokusera på mer tekniskt 
avancerade komponenter, verktyg och 
artiklar som ger oss rimliga marginaler och 
därmed stärker koncernen på lång sikt. 
De konkurrenter som tar dåliga affärer 
kommer säkert ut på marknaden förr eller 
senare och då är vi redo att plocka upp 
dem ..! 

Koncernens olika enheter har en kapaci-
tetsstruktur som ungefärligen ser ut enligt 
följande:

Vi har alltså goda möjligheter att växa 
 organiskt i samtliga fabriker och skulle det 
behövas, t.ex. i Mexiko så är vi redo att 
med kort varsel ta investeringsbeslut som 
kan öka kapaciteten i takt med vunna, nya 
kundkontrakt.

Läget för KB är bättre än någonsin och vi 
ser fram mot att kunna leverera många 
framgångsrika år under hela det kom-
mande 2020-talet!

(MSEK) Utnyttjande 
(rullande nu)

Utnyttjande 
(2020-plan)

Kapacitet

Örkelljunga 370 350 600

Kaunas 185 160 250

Anderstorp 170 160 250

Puebla 150 165 250

Zilina 170 170 250

Wuxi 30  50 200

Windsor 50 60 100

Total 1 110 1 130 1 900

(15 MSEK av omsättningen i Wuxi är intern)



KB Components (Kc) 
Nyckeltal 2019 (2018)

I BrA Invest koncernen sedan 2009

BrA Invests ägarandel 93,75%

Omsättning 1 108,6 MSEK (909,5 MSEK)

EBIT 113,7 MSEK (74,0 MSEK)

Antal anställda 870 (854)
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BrA Invest koncernen omsatte 2 670,9 
MSEK, en ökning med 20 % jämfört med 
ifjol (halva ökningen förvärvad, resten orga-
nisk) och redovisade ett rörelseresultat om 
141,0 MSEK, en ökning med 45 % jämfört 
med 2018. Det förbättrade rörelseresulta-
tet jämfört med 2018 är helt kopplat till KB 
som haft ett fantastiskt år. Våra nyckeltal 
utvecklades starkt och vid utgången av 
2019 hade vi en balansomslutning om 
1 545,3 MSEK, ett eget kapital om 442,7 
MSEK (soliditet 28,6 %) och en nettoskuld-
sättning (räntebärande lån minus kassan) 
om 544,7 MSEK. Vid utgången av 2018 

Förvaltningsberättelse
Den mycket starka utveckling vi sett för BrA Invest koncernen under en följd av år accelererade under 
2019 då gruppen levererade ”All Time High” med alla mått mätt och oavsett hur man räknar! Vi har 
sett stabil organisk tillväxt i alla våra rörelseben och detta tillsammans med strategiska förvärv inom 
KB (Kanada) och Dogman (butiker) ser vi fin försäljnings och intjäningsökning samtidigt som vi (som 
vanligt) investerat långsiktigt för framtiden i alla våra verksamhetsben. Den totala investeringsvolymen 
i existerande verksamheter uppgick till drygt 150 MSEK, varav förvärvet i Kanada och butiksförvärven 
inom Dogman totalt uppgick till c:a 30 MSEK. 
BAB fördubblade sitt mycket moderna kontor (som också är BrA:s HQ) i Åstorp i en investering som 
uppgick till knappt 30 MSEK och 3Hus förvärvade mark i Malmö till framtida bostadsrättsprojekt för drygt 
10 MSEK. Vi fortsätter att satsa stenhårt i alla våra verksamhetsben, långsiktigt för framtiden!

BrA Invest CKS AB Org.nummer: 556753-2501

hade vi en nettoskuldsättning om 478,5 
MSEK, alltså en ökning under året om 
66 MSEK kopplad till ovan nämnda stora 
investeringar och förvärv. Skuldsättnings-
måttet Net debt/EBITDA gick från 2,9 per 
2018-12-31 till 2,4 per 2019-12-31 och vi 
är därmed bekvämt inom de covenanter 
som vi har gentemot våra långivare.    

KB Components som koncern fortsatte 
sin starka resa med rejäl tillväxt både i 
omsättning och lönsamhet. Vi ligger nu-
mera på EBITA-nivå 12 % och för första 
gången någonsin har vi god eller mycket 

god intjäning i samtliga våra bolag i alla 6 
verksamhetsländer. Förvärvet av inkråmet 
i PM Plastics, Windsor, Kanada (1,3 MUSD 
för samtliga tillgångar utom byggnad) som 
ledde till starten av KB Components Ca-
nada Inc. (KB Components AB har 84 % av 
aktierna) blev en besvikelse volymmässigt 
där förutskickade prognoser inte alls infria-
des (förväntade 10 MUSD blev 6 MUSD) 
och vi tvingades tidigt till radikala perso-
nalneddragningar. Efter detta har bolaget 
återhämtat sig och tack vare de goda mar-
ginaler denna verksamhet åtnjuter så har 
vi på årsbasis klarat en lönsamhet i paritet 

Koncernstruktur per 2020-03-31
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med snittet inom KB-gruppen. Verktygs-
parken i denna fabrik är dock gammal och 
vi har stort behov av att vinna nya affärer 
inom rimligt kort tid till denna enhet. 

Orderingången inom KB-gruppen för året 
landade på c:a 110 MSEK (förväntad volym 
vid full produktion) varav huvuddelen kom 
inom vår verksamhet i Puebla, Mexiko. Här 
har vi en mycket konkurrenskraftig enhet 
i en marknad där det finns väldigt många 
kunder som både växer och etablerar sig i 
detta lågkostnadsland och därför väljer att 
etablera underleverantörsrelationer lokalt, 
helt enkelt söker efter företag som kan 
leverera formsprutade plastprodukter till 
dem i närheten av sina egna fabriker. Gläd-
jande har vi tagit flera nya affärer som inte 
är kopplade till VW och deras stora fabrik i 
Puebla utan istället har kunder som Stone-
ridge och Kautex gett oss nya uppdrag för 
sina verksamheter i Nordamerika.

Orderingången i resten av koncernen och 
framförallt i Sverige har varit svagare än 
förväntat och vad vi hoppats på. Kunderna 
i Norden har väldigt många alternativ vad 
gäller legoformsprutning i Sverige och det 
gör att priserna på nya affärer ligger på 
nivåer som är långsiktigt ohållbara och helt 
enkelt inte intressanta för KB. Vi ser dess-
utom att de företag som tagit de  affärer 
som vi offererat visar oerhört dålig lönsam-
het, ofta stora förluster och vissa av dem 
har aviserat planer på att avyttra sina verk-
samheter eller att lägga ner dem helt. KB 
kommer inte ta in dåliga affärer kopplade 
till obalanserade leveransavtal utan vi lever 
under devisen ”Value Through Innovation” 
och de kunder som samarbetar med oss 
uppskattar att vi kan stötta dem tekniskt 
i deras processer och samtidigt är de 
 beredda att betala för denna service.

Våra verksamheter i Östeuropa, Litauen 
och Slovakien har i stort utvecklats väl. 
KB Components UAB i Kaunas är fortsatt 
koncernens absoluta kassako och produk-
tivitetsutvecklingen inom denna enhet är 
imponerande. Vi fortsätter därmed att suc-
cessivt flytta produktion från Sverige hit, en 

resa som kommer fortgå många år framåt. 
Den från 2018 förvärvade enheten i Zilina, 
Slovakien och med huvudsakligen kunder 
inom belysning och generell industri har 
lidit av lägre volymer än förväntat. Vi har 
tvingats till personalneddragningar och VD-
byte samtidigt som vi fortsatt investerings-
programmet inom framförallt den enhetens 
extruderingsavdelning. Kostnadstrycket i 
Östeuropa är fortsatt moderat och även 
om vi har löneökningar i takten 5 –7 % om 
året så är skillnaden mot t.ex. Sverige en 
faktor minst 4 för kollektiv personal och 
därmed är det absolut nödvändigt att även 
fortsättningsvis flytta arbetskraftsintensiv 
verksamhet till denna region. Tekniskt sett 
är dessutom våra medarbetare i framförallt 
Kaunas mycket långt komna och drivna 
och vi har därmed inga frågetecken kring 
att även etablera högautomatiserad pro-
duktion dit. 

I Wuxi har vi haft ett första år med ökande 
leveransvolymer och redan nu på en för-
hållandevis låg volym (36 MSEK) tjänar vi 
10 % på sista raden, klart bättre än den 
prognos och plan vi hade för bolaget när vi 
gick in i 2019. Under hösten efter en tvist 
med f.d. hyresvärden valde vi att flytta hela 
verksamheten till större lokaler (8 000 m2 
i en annan del av Wuxi) och vi är därmed 
rustade för att kraftigt växa denna affär. 

När detta skrivs (mars-20) har KB precis 
förvärvat Placell AB i Gislaved, en mycket 
automatiserad och modern anläggning 
med mindre maskiner (upp till 400 tons 
låskraft) och en kundbas som liknar den vi 
har framförallt i Anderstorp, Örkelljunga och 
Kaunas. Förvärvet är i linje med strategin 
att konsolidera branschen och skapa skal-
fördelar både internt och gentemot större 
kunder. Placell omsatte under fjol året 
(2019) c:a 113 MSEK och man har tagit 
många nya affärer under senare tid som 
skall rampas upp under 2020 och framåt. 

Den omställning som Dogman är mitt i, där 
slutkonsuments köpbeteende är i föränd-
ring har fortsatt präglat verksamhetsåret 
för bolaget. Vi lever i en omvärldsmiljö som 

kräver snabba reaktioner i en snabbrörlig 
men växande marknad. Konkurrenter köps 
upp, slås samman och dyker upp i en takt 
som vi inte sett tidigare. Detta är såklart 
jobbigt men samtidigt positivt då det ska-
par nya möjligheter och skälet i grunden till 
att så mycket händer är ju att marknaden 
i sin helhet växer och i sådana miljöer ska 
företag utvecklas, förändras och frodas.

Dogman har under året förvärvat två nya 
butiker, en i Örebro och en i Kristianstad. 
Butikerna är som tidigare stora och lön-
samma och vi har lyckats förvärva dessa 
verksamheter till rimliga priser (total good-
will om lite drygt 6 MSEK) där de genererar 
lönsamhet direkt från tillträdesdagen. Vi 
har därmed lönsamhet i huvuddelen av 
våra 8 butiker och vi räknar med att från 
och med verksamhetsåret 2020 ska alla 
butiker åtminstone gå runt och där den 
långsiktiga målsättningen är att de ska ha 
minst 10 % på sista raden.

Den tro vi haft på E-handel och framförallt 
tron på den satsning vi gjort inom Dogman 
för att kunna erbjuda slutkonsumenter 
hela vårt sortiment online har ej realiserats 
på något sätt. Vår lansering blev kraftigt 
försenad och hela projektet blev mycket 
dyrare än vi tänkt oss och budgeterat för. 
Som lök på laxen kan vi också konstatera 
att den förväntade snabba ökningen av 
försäljningen via vår nya E-handelskanal 
inte alls blivit som vi tänkt oss. På det hela 
har detta misslyckande gjort att resultatet 
för Dogman under året försämrats jämfört 
med 2018 trots att bolaget ökat omsätt-
ningen med 6 %, varav huvuddelen dock 
är förvärvad tillväxt. För att komma tillrätta 
med den otillfredsställande utvecklingen 
valde Dogman att organisera om bolaget 
under hösten 2019 med målet och ambi-
tionen att bli bättre på att möta nutida krav 
både inom online-verksamheten och inom 
vår växande butiksrörelse.  

Problemen för BAB inom Malmökontoret 
blev under året större och större då det 
framkom att flera av projekten var felkal-
kylerade och detta tillsammans med svåra 

forts Förvaltningsberättelse
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leveransavtal har gjort att vi tvingats ta 
stora förluster för denna region. Verksam-
heten i Malmö har under hösten omstruk-
turerats kraftigt, alla projekten är på djupet 
genomlysta, ledningen tillsammans med 
ett flertal nyckeltjänstemän är utbytt och vi 
gör mer eller mindre en omstart för denna 
region. Tyvärr löper ett par av de dåliga 
projekten över längre tid och detta kommer 
därmed innebära att vi får svaga resultat 
för BAB även under innevarande år, 2020. 
Trots problemen och förlusterna i Malmö 
kan BAB rädda ett svagt positivt rörelse-
resultatet (knappt 1 %), vilket är en väldig 
besvikelse i en marknad som är OK och 
där flera av konkurrenterna lämnar goda 
årsresultat. 

BAB:s huvudkontor (och tillika BrA Invests 
huvudkontor) i Åstorp har byggts ut med ett 
25 tal kontorsplatser i en mycket modern 
kontorsmiljö. Region Nordvästra Skåne är 
därmed redo för ytterligare organisk till-
växt de kommande åren i nära samarbete 
med 3Hus som jobbat fram ett stort antal 
projekt som successivt under 2020 och 
framåt kommer påbörjas. Denna symbios 
mellan vår byggrörelse och vår projekt-
utvecklingsverksamhet kommer mer och 
mer vara ryggraden i framtiden för BAB:s 
produktion och det är inte omöjligt att inom 
några år så står egenutvecklade projekt för 
mer än halva omsättningen inom BAB.

3Hus har under året accelererat utveck-
lingen av nya projekt. Man har varit mycket 
aktiv i olika markanvisningstävlingar samt 
lagt stor kraft på att hitta egna projekt, 
gärna inom BAB:s verksamhetsområde, 
som från och med i år (2020) och framåt 
kommer börja produceras.   

Ejdern 14 i Örkelljunga, etapp 2 inom 
 Ejdernområdet med 38 mindre hyresrätter 
påbörjades under hösten och inflyttning är 
planerad till hösten 2020. 3Hus har också 
efter verksamhetsårets utgång avtalat om 
att förvärva 167 befintliga lägenheter i 4 
olika fastigheter i Örkelljunga från Svenska 
BostadsFonden (SBF) till ett fastighets värde 
om 110 MSEK med tillträde 31 mars, 2020 

och efter denna affär kommer vi därmed 
ha ett stort bestånd av hyresrätter i Örkel-
ljunga att utveckla och förvalta framöver. 
Örkelljunga befäster alltså sin position som 
tillsammans med Åstorp koncernens strate-
giskt viktigaste kommuner i landet.

Resultatgenereringen för BAB/3Hus, dvs. 
vår bygg/fastighetsrörelse blev även i år 
en besvikelse kopplat till ovan nämnda 
problem inom BAB:s Malmöenhet samt 
kopplat till det faktum att projektutveck-
lingsverksamheten inom 3Hus hittills bara 
dragit kostnader. Förväntningarna inför 

åren som kommer ökar dock och vi räknar 
med successiva förbättringar från och med 
2021 och framåt. 

Draken i Reftele överraskade med en rejäl 
vändning efter många år med svaga resul-
tat. Rörelseresultatet om 5 MSEK är på en 
nivå som vi inte haft på 10 år och resultatet 
av ett ”gnetande” med kostnader på alla 
nivåer samt vältajmade råmaterialinköp 
som ledningen för detta bolag jobbar och 
jobbat aktivt med. Nykundsbearbetningen 
har varit framgångsrik och vi har lyckats 
ersätta gamla förlorade kunder med en rad 
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Viktiga händelser under 2019
– Dogman förvärvar två butiker, en i Örebro och en i Kristianstad

– Dogman lanserar och öppnar upp E-handel mot konsument

– KB Components förvärvar inkråmet i PM Plastics och etablerar  
KB Components Canada Inc. med 84 % ägande

– BAB färdigställer utbyggnad av huvudkontoret i Åstorp

– 3Hus påbörjar etapp två, Ejdern 14, 38 hyresrätter i Örkelljunga

– BrA Invest ökar ägandet i KB Components från 91,25 % till 93,75 %

– BrA Invest ökar ägandet i Dogman från 90 % till 91,3 %

Viktiga händelser efter räkenskapsårets slut
– KB Components förvärvar Placell med tillträde 2020-02-28

– 3Hus förvärvar 167 hyresrätter i Örkelljunga med tillträde  
2020-03-31

– Tre ledningspersoner inom BAB förvärvar 9 % av aktierna i BAB

– BAB bygg förvärvar utestående 9,9 % av aktierna i BAB anläggning 
(2020-03-31) och har därefter 100 % av aktierna i detta bolag

forts Förvaltningsberättelse

nya, växande som borde borga för en klart 
positiv utveckling åren som kommer. 

För BrA Invest koncernen som helhet blev 
alltså 2019 det bästa året någonsin. Alla 
våra verksamhetsben var lönsamma och 
gruppen som helhet genererade stark 
tillväxt och god avkastning hur vi än räknar. 
Utvecklingen är dessutom anmärknings-
värd då vi levt i en miljö där vår svenska 
krona under året försvagats både mot USD 
och mot Euron, vilket är ett stort problem 

för oss givet det stora nettoutflöde vi har 
av dessa valutor. På slutet av året fick vi 
dock en viss återhämtning av kronan och 
vi kunde därmed lätta lite på nettopositio-
nerna (skulderna) i Euro och USD och detta 
tillsammans med vårt arbete att styra 
vissa kundavtal från SEK till Euro gör att vi 
framöver kommer minska det starka valu-
taberoende som koncernen haft historiskt. 

Vi lyckades alltså, trots att valutorna inte 
föll väl ut infria löftet från ifjol med en rejäl 

resultatförbättring under 2019. Vår balans-
räkning har växt med nästan 200 MSEK 
under året och är tack vare intjäningen 
starkare än någonsin. Trenderna vi har i 
våra olika bolag ser bra ut, vi har investerat 
kraftigt inför framtiden i alla våra verksam-
hetsben och därmed kan vi ställa ut ett 
ännu starkare löfte än inför 2019: 

Oavsett hur valutorna faller ut, så kan vi 
lova resultatförbättring under 2020!

Koncernens resultat och ställning
(Ksek) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 2 670 869 2 233 864 1 950 367 1 590 362 1 518 689 1 419 107 1 278 531

Resultatet efter finansiella poster 124 210 80 914 127 877 67 703 44 317 32 746 26 390

Balansomslutning 1 545 285 1 363 133 1 099 818 993 333 943 446 781 155 724 038

Eget kapital inkl minoritetsintressen 442 711 380 285 325 856 284 230 254 537 162 114 135 617

Soliditet inkl. minoritetsintressen 28,6% 27,9% 29,6% 28,6% 27,0% 20,7% 18,7%

Vinstmarginal 4,7% 3,6% 6,6% 4,3% 2,9% 2,3% 2,1%

Räntetäckningsgrad - ggr 6,9 5,0 9,2 6,1 7,4 4,7 3,8

Avkastning på eget kapital 23,6% 18,1% 34,0% 19,6% 15,3% 15,6% 14,0%

Förslag till vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står i kr:
Balanserat resultat 132 560 004

Årets resultat 1 032 865

Summa 133 592 869

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:

I ny räkning balanseras 133 592 869

Summa 133 592 869

I övrigt beträffande bolagets resultat och ställning hänvisas till 
resultat- och balansräkningar för såväl koncern som moder-
bolag med tilläggsupplysningar och noter. Samtliga belopp i 
Ksek.
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Moderbolagets resultat och ställning

(Ksek) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 7 500 6 200 2 700 3 750 5 100 5 064 4 920

Resultat efter finansiella poster -3 381 22 430 65 220 54 297 11 103 5 020 945

Balansomslutning 401 147 420 891 317 834 352 337 167 637 148 040 115 570

Soliditet (%) 33,3% 35,2% 39,8% 36,6% 46,5% 37,9% 40,1%

Medeltal anställda 4 4 4 4 4 4 4

Miljö
Inom rörelsegrenarna tillverkning av plastkomponenter och produktion plastprodukter bedrivs det anmälningspliktig verksamhet enligt  
milöbalken. Företagets ledning känner inte till några ändrade marknadsförutsättningar eller betydande saneringsbehov och inte heller  
har några tillståndsvillkor överskridits.         

Ägarförhållanden
Av aktierna i BrA Invest CKS AB äger Stefan Andersson 33,4%, Kenneth Andersson 33,3% och Christer Andersson 33,3%.

Finansiell riskhantering
De finansiella riskerna kan primärt delas upp i följande kategorier: ränterisk, valutarisk, kreditrisk och likviditetsrisk.

Ränterisk         

Befintliga räntebärande skulder löper med rörliga räntor.        

Valutarisk

Verksamheten utsätts i princip för vissa transaktionsrisker. Koncernen använder sig normalt inte av terminssäkring     
eller liknande finansiella instrument.         .  

Kreditrisk         

Verksamheten omfattar ett stort antal kunder med varierande kreditvärdighet. Koncernen har hittills drabbats av väldigt få kundförluster,   
bland annat beroende på kreditupplysningskontroll och kreditlimits. Kreditrisken bedöms begränsad.    

Likviditetsrisk         

Koncernen har de senast åren redovisat stora positiva kassaflöden från koncernens verksamheter. Genomförda investeringar    
har finansierats med lån och egna medel. En fortsatt bedömd god lönsamhet, gör att likviditetsrisken bedöms som låg.     
             

Resultat efter finansiella poster BalansomslutningNettoomsättning
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Resultaträkning Koncernen

RESULTATRÄKNING för Not 2019 2018

Rörelsens intäkter:

Nettoomsättning 4,7 2 670 869 2 233 864

Förändring av lager -4 663 4 657

Aktiverat arbete för egen räkning 42 786 94 711

Övriga rörelseintäkter 5 4 185 2 759

2 713 177 2 335 991

Rörelsens kostnader:

Råvaror och förnödenheter -1 468 432 -1 239 650

Handelsvaror -219 836 -203 932

Övriga externa kostnader 6,8 -252 524 -222 672

Personalkostnader 9 -543 214 -505 973

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -86 309 -65 840

Övriga rörelsekostnader -1 858 -808

-2 572 173 -2 238 875

Rörelseresultat 141 004 97 116

Resultat från finansiella investeringar:

Ränteintäkter 11 4 187 3 867

Räntekostnader 12 -20 981 -20 069

Resultat efter finansiella poster 124 210 80 914

Skatt på årets resultat 13 -26 907 -17 175

ÅRETS RESULTAT 97 303 63 739

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 90 309 57 664

Innehav utan bestämmande inflytande 6 994 6 075

97 303 63 739
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Balansräkning Koncernen

BALANSRÄKNING per 31 december Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 14 6 953 72

Varumärken 15 0 0

Goodwill 16 62 871 74 282

69 824 74 354

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 18 433 489 377 378

Nedlagda kostnader i annans fastighet 17 3 424 3 000

Maskiner 19 247 279 204 994

Inventarier 20 40 094 29 815

Pågående nyanläggning och förskott 21 69 683 81 169

793 969 696 356

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 85 40

Andra långfristiga fordringar 23 5 223 7 212

5 308 7 252

Summa anläggningstillgångar 869 101 777 962

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 105 221 85 752

Varor under tillverkning 6 754 2 210

Färdiga varor och handelsvaror 163 610 147 128

Förskott till leverantör 7 964 4 627

283 549 239 717

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 325 420 279 673

Aktuell skattefordran 8 171 5 390

Övriga fordringar 6 705 14 643

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 24 22 966 18 261

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 19 122 20 454

382 384 338 421

Kortfristiga placeringar

Kortfristigt värdepappersinnehav 9 0

9 0

Kassa och bank 10 242 7 033

Summa omsättningstillgångar 676 184 585 171

SUMMA TILLGÅNGAR 1 545 285 1 363 133
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Balansräkning Koncernen

Förändring av eget kapital, Koncernen

BALANSRÄKNING per 31 december Not 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 26 100 100

Annat eget kapital 327 731 296 409

Årets resultat 90 309 57 664

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 418 140 354 173

Innehav utan bestämmande inflytande 24 571 26 112

Summa eget kapital 442 711 380 285

Avsättningar

Avsättningar för skatter 27 41 909 39 622

Övriga avsättningar 28 4 136 3 526

Summa avsättningar 46 045 43 148

Långfristiga skulder 30

Byggkreditiv 29, 31 9 835 0

Övriga skulder till kreditinstitut 31, 32 292 992 240 092

Övriga skulder 31 16 377 3 447

Summa långfristiga skulder 319 204 243 539

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 29, 31 208 167 216 479

Övriga skulder till kreditinstitut 31, 32 43 973 29 007

Förskott från kunder 7 656 5 398

Leverantörsskulder 315 491 292 593

Aktuella skatteskulder 10 246 11 033

Övriga skulder 63 214 57 156

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 88 578 84 495

Summa kortfristiga skulder 737 325 696 161

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 545 285 1 363 133

Aktie  
kapital

Annat eget  
kapital inkl.  

årets resultat
Eget kapital 
huvudägare

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa  

eget kapital

Belopp vid årets ingång 2019-01-01 100 354 073 354 173 26 112 380 285

Vinstdisposition enligt årsstämma

  Utdelning till aktieägarna -15 000 -15 000 -2 250 -17 250

Årets omräkningsdifferens 3 727 3 727 246 3 973

Förvärv från innehav  
utan bestämmande inflytande -15 469 -15 469 -6 531 -22 000

Justerad köpeskilling nettotillgångar 400 400 0 400

Årets resultat 90 309 90 309 6 994 97 303

Belopp vid årets utgång 2019-12-31 100 418 040 418 140 24 571 442 711
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Kassaflödesanalys Koncernen

KASSAFLÖDESANALYS för Not 2019 2018

Löpande verksamheten

Rörelseresultat 141 004 97 116

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster 33  85 404 58 482

Erhållen ränta 477 528

Betald ränta -16 189 -13 143

Betald skatt -28 923 -29 578

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 181 773 113 405

Förändring av varulager -38 405 -19 236

Förändring av rörelsefordringar -33 023 62 287

Förändring av rörelseskulder 22 573 15 814

Kassaflöde från den löpande verksamheten 132 918 172 270

Investeringsverksamheten

Nettoinvestering i immateriella anläggningstillgångar -4 424 0

Nettoinvestering i materiella anläggningstillgångar -153 798 -178 365

Förvärv av nettotillgångar -15 465 -117 207

Förändring av långfristiga fordringar 1 977 180

Kassaflöde från investeringsverksamheten -171 710 -295 392

Finansieringsverksamheten

Förändring checkräkningskredit 831 62 285

Förändring av lån 67 703 79 660

Förändring av långfristiga skulder 12 553 -9 718

Utdelning -15 000 -7 500

Transaktioner med innehav utan bestämmande inflytande -22 000 0

Utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -2 250 -3 250

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 41 837 121 477

ÅRETS KASSAFLÖDE 3 045 -1 645

Likvida medel vid årets början 7 033 8 344

Valutadiff i likvida medel 165 334

Likvida medel vid årets slut 10 243 7 033

Outnyttjad checkräkningskredit 29 32 084 22 995

Disponibla likvida medel vid årets slut 42 327 30 028
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RESULTATRÄKNING för Not 2019 2018

Rörelsens intäkter:

Nettoomsättning 4 7 500 6 200

Övriga rörelseintäkter 5 1 5

Summa rörelsens intäkter 7 501 6 205

Rörelsens kostnader:

Övriga externa kostnader 6,8 -6 564 -6 363

Personalkostnader 9 -5 577 -5 666

Summa rörelsens kostnader -12 141 -12 029

Rörelseresultat 3 -4 640 -5 824

Resultat från finansiella investeringar:

Resultat från andelar i koncernföretag 10 0 27 750

Ränteintäkter 11 9 469 8 415

Räntekostnader 12 -8 210 -7 911

Summa finansiella poster 1 259 28 254

Resultat efter finansiella poster -3 381 22 430

Bokslutsdispositioner:

Mottagna koncernbidrag 12 511 10 913

Lämnade koncernbidrag -8 976 -5 047

Förändring periodiseringsfond 885 0

Summa bokslutsdispositioner 4 420 5 866

Resultat före skatt 1 039 28 296

Skatt på årets resultat 13 -6 -136

ÅRETS RESULTAT 1 033 28 160

Resultaträkning Moderbolaget
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Balansräkning Moderbolaget

BALANSRÄKNING per 31 december Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 22 134 927 112 777

Andra långfristiga fordringar 23 2 823 4 821

137 750 117 598

Summa anläggningstillgångar 137 750 117 598

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 262 882 302 458

Aktuell skattefordran 50 0

Övriga fordringar 146 387

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 319 448

263 397 303 293

Summa omsättningstillgångar 263 397 303 293

SUMMA TILLGÅNGAR 401 147 420 891
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Balansräkning Moderbolaget

BALANSRÄKNING per 31 december Not 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital - 1 000 aktier 26 100 100

Summa bundet eget kapital 100 100

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 132 559 119 399

Årets resultat 1 033 28 160

Summa fritt eget kapital 133 592 147 559

Summa eget kapital 133 692 147 659

Obeskattade reserver 0 885

Långfristiga skulder 30

Skulder till kreditinstitut 32 8 000 24 500

Summa långfristiga skulder 8 000 24 500

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 29 172 924 181 095

Övriga skulder till kreditinstitut 32 15 750 19 083

Leverantörsskulder 310 662

Skulder till koncernföretag 53 939 37 888

Aktuella skatteskulder 0 8

Övriga skulder 15 210 7 712

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 1 322 1 399

Summa kortfristiga skulder 259 455 247 847

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 401 147 420 891

Aktiekapital
Balanserat resultat 
inkl. årets resultat

Summa  
eget kapital

Belopp vid årets ingång 2019-01-01 100 147 559 147 659

Vinstdisposition enligt årsstämma

  Utdelat till aktieägarna -15 000 -15 000

Årets resultat 1 033 1 033

Belopp vid årets utgång 2019-12-31 100 133 592 133 692

Förändring av eget kapital, Moderbolaget
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Kassaflödesanalys Moderbolaget

KASSAFLÖDESANALYS för Not 2019 2018

Löpande verksamheten

Rörelseresultat -4 640 -5 824

Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster 33 0 0

Erhållen ränta 9 469 8 415

Betald ränta -8 210 -7 911

Betald skatt -64 -461

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -3 445 -5 781

Förändring av rörelsefordringar 39 946 -77 336

Förändring av rörelseskulder 23 120 11 785

Kassaflöde från den löpande verksamheten 59 621 -71 332

Investeringsverksamheten

Investering/koncernbidrag till dotterbolag -31 126 -30 047

Utdelning/koncernbidrag från dotterbolag 12 511 38 663

Förändring av långfristiga fordringar 1 998 263

Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 617 8 879

Finansieringsverksamheten

Förändring av skulder till kreditinstitut -19 833 23 166

Förändring av checkräkningskredit -8 171 46 760

Utbetald utdelning -15 000 -7 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -43 004 62 426

ÅRETS KASSAFLÖDE 0 -27

Likvida medel vid årets början 0 27

Likvida medel vid årets slut 0 0

Outnyttjad checkräkningskredit 29 27 076 18 905

Disponibla likvida medel vid årets slut 27 076 18 905
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisningsprinciper  
och värderingsprinciper
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter. Ev av-
vikelser framgår nedan.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i 
tkr om inget annat anges.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de dotterföretag i 
vilket moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovis-
ningen är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att eget 
kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstidpunkten elimineras i 
sin helhet. I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av 
dotterföretagens eget kapital som tillkommit efter förvärvet.

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i eget 
 kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt hänförlig till årets 
boksluts dispositioner ingår i årets resultat. Den uppskjutna skatte-
skulden har redovisats som avsättning, medan resterande del tillförts 
koncernens eget kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver har 
beräknats till aviserad skattesats.

Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i 
förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas 
skillnaden som koncernmässig goodwill. 

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Vid omräkning av 
utländska dotterföretag används dagskursmetoden. Detta innebär att 
balansräkningarna omräknas efter balansdagens valutakurser och att 
resultaträkningarna omräknas efter periodens genomsnittskurser. De 
omräkningsdifferenser som därvid uppkommer förs direkt mot koncer-
nens eget kapital.

Innehav utan bestämmande inflytande
Koncernen behandlar transaktioner med innehav utan bestämmande 
inflytande som transaktioner med koncernens aktieägare. Den andel av 
tillgångar och skulder, inkl. goodwill som tillhör innehav utan bestämman-
de inflytande har värderats med utgångspunkt från koncernens anskaff-
ningsvärde vid rörelseförvärvet. Vid förvärv från innehav utan bestäm-
mande inflytande redovisas skillnaden mellan erlagd köpe skilling och den 
faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets 
nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på avyttringar till inne-
hav utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.

När koncernen inte längre har ett bestämmande inflytande, omvärderas 
varje kvarvarande innehav till verkligt värde och ändringen i redovisat 
värde redovisas i koncernens resultaträkning. Det verkliga värdet 
 används som det första redovisade värde och utgör grund för den 
 fortsatta redovisningen.

Andelar i koncernföretag
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt till anskaff-
ningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och 
 aktieägartillskott läggs till anskaffningsvärdet. Skulle det verkliga värdet 
vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det verkliga 
värdet om värdenedgången kan antas vara bestående.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid 
justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa och banktillgodohavan-
den, kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt 
belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation. 

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga 
 riskerna och fördelarna som är förknippade med äganderätten till 
 varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt.

Utförda tjänsteuppdrag till fast pris vinstavräknas i takt med att arbetet 
utförs. Det innebär att intäkterna redovisas med utgångspunkt från 
färdigställandegraden. Färdigställandegraden beräknas som nedlagda 
uppdragsutgifter för utfört arbete i relation till beräknade totala upp-
dragsutgifter för att fullgöra uppdraget. För uppdrag där utfallet inte kan 
beräknas på ett tillfredställande sätt redovisas en intäkt som motsvarar 
nedlagda kostnader. Befarade förluster kostnadsförs så snart de är 
kända. Utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning vinstavräknas i takt 
med att arbetet utförs.

Entreprenader och liknande uppdrag
Entreprenaduppdrag till fast pris intäktsredovisas i koncernen i takt 
med att arbetet utförs. Det innebär att intäkter redovisas med utgångs-
punkt från färdigställandegraden. Färdigställandegraden beräknas som 
nedlagda projektkostnader i relation till beräknade projektkostnader 
för hela entreprenaden. För uppdrag där utfallet inte kan beräknas på 
ett tillfredsställande sätt redovisas en intäkt som motsvarar nedlagda 
kostnader. Befarade förluster kostnadsförs så snart de är kända. Entre-
prenaduppdrag på löpande räkning vinstavräknas i takt med att arbetet 
utförs. 

Ej avslutade entreprenadarbeten består dels av projekt som har högre 
upparbetade intäkter än vad som fakturerats (Fordran; Upparbetad 
men ej fakturerad intäkt) och dels av projekt som har fakturerats mer 
än upparbetade intäkter (Skuld; Fakturerad men ej upparbetad intäkt). 
I  balansräkningen redovisas netto, som fordran eller skuld, med upplys-
ning om delbeloppen i not.

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar aktuell skatt, justeringar  avseende 
tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering 
av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och 
görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som 
aviserats och med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed 
sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatt redovisas 
direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som redovisats 
direkt mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla 
 väsentliga temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga 
värden på tillgångar och skulder. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att 
avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

I moderbolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning 
och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reser-
ver, som en del av de obeskattade reserverna.

Leasing
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell 
leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och 
förmånerna förknippade med leasingobjektet i all väsentlighet har förts 
över till leasetagaren. I annat fall är det fråga om operationell leasing. 
Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal varför samtliga 
leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att 
leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.
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Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärde-
metoden. Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till 
anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värde-
pappersinnehav samt ägarintressen i övriga företag där verkligt värde 
är lägre än det redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om 
värdenedgången kan antas vara bestående. Kortfristiga placeringar 
värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-
ningsvärdet. Lång fristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas 
till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida 
betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid 
anskaffnings tillfället. Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, 
vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt 
belopp. 

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång 
föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bok-
förda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde. 
Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet 
definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som 
tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.

Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt 
värde. Avdrag för inkurans sker.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 
I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t.ex. terminssäkring, används 
terminskursen.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förplik-
telse som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att 
utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förut-
sättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp 
som ska utbetalas.

Materiella och Immateriella 
 anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till 
 anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade 
på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskriv-
ningstider tillämpas för både moderbolag och koncernföretag.   

Balanserade utvecklingsutgifter  3–5 år
Varumärken 5 år
Goodwill      5–10 år
Byggnader 33 – 50 år
Markanläggningar 20 år
Maskiner 5–10 år
Inventarier 4–10 år

Balanserade utvecklingsutgifter skrivs av utifrån den bedömda nytt-
jandeperioden på 3–5 år, vilken baserar sig på analyser av hur lång tid 
tillgången kommer att tillföra värden till koncernen.

Goodwill skrivs av på 5–10 år baserat på bedömningen att det förvärv 
som tillgången är hänförlig till kommer att generera fördelar under 
minst denna tid.

Förvaltningsfastigheter
Verkligt värde på förvaltningsfastigheterna har i huvudsak tagits fram 
genom en värdering som gjorts av extern oberoende värderingsman.

Ersättning till anställda – pensioner
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning 
omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. 
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en 
 separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytter-
ligare förpliktelser. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och 
avgiften med hänsyn till bland annat bedömda framtida löneökningar 
och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda 
planer vilket innebär att erlagd premie redovisas som kostnad i takt 
med att pensionen tjänas in.

Definition av nyckeltal
Vinstmarginal
Resultatet före skatt i % av nettoomsättningen.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster ökat med räntekostnaden genom rän-
tekostnaden.

Avkastning på eget kapital
Nettoresultatet i % av genomsnittligt eget kapital.

Soliditet
Justerat eget kapital i % av balansomslutningen. 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resulta-
tet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk 
för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
är främst värdering av varulager, fastigheter och den successiva vinst-
avräkningen i byggbolagen.

Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är 
lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgång-
ens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde 
med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
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Upplysningar till enskilda poster     
Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderbolagets omsättning är i sin helhet koncernintern.  
Moderbolagets inköp från koncernföretag uppgår till 432 kkr (537 kkr)        

Not 4  Nettoomsättning  
Nettoomsättning per rörelsegren

Tillverkning plastkomponenter 1 108 647 909 482 

Byggrörelse 1 092 187 891 873 

Handel med artiklar till sällskapsdjur 370 529 348 573 

Produktion plastprodukter 89 537 76 835 

Fastighetsförvaltning 9 969 7 101 

Summa 2 670 869 2 233 864

Nettoomsättning per geografisk marknad

Norden 2 101 781 1 863 054 7 500 6 200 

Övriga länder 569 088 370 810 0 0 

Summa 2 670 869 2 233 864 7 500 6 200

Not 5 Övriga rörelseintäkter
Lönebidrag 1 178 956 0 0 

Övriga rörelseintäkter 3 007 1 803 1 5 

Summa 4 185 2 759 1 5 

Not 6 Leasingkostnader
Operationell leasing, inkl hyra av lokal

Leasingavgifter, årets kostnad 49 055 37 167 432 735

Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom ett år 47 459 39 327 397 397

Senare än ett år men inom fem år 98 261 81 026 1 588 1 587

Senare än fem år 68 750 91 375 10 952 11 349

Summa 214 470 211 728 12 937 13 333

De mest väsentliga hyresavtalen avser hyra av lokaler.

Not 7 Leasingintäkter
Operationell leasingintäkt, inkl. hyresintäkter

Leasingintäkt, årets intäkt 9 969 7 101

Återstående leasingintäkter förfaller enligt följande:

Inom ett år 7 496 7 159

Senare än ett år men inom fem år 16 621 17 311

Senare än fem år 14 084 16 415

Summa 38 201 40 885

De mest väsentliga hyresavtalen avser hyra av lokaler.
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Not 9 Medeltalet anställda samt  
löner och andra ersättningar
Medeltalet anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderbolaget

Sverige 4 4 4 4 

Dotterföretag

Sverige 719 539 731 569 

Norge 26 9 28 12 

Finland 1 0 1 0 

Danmark 0 0 1 0 

Mexiko 207 76 211 87 

Kina 15 9 9 6 

Kanada 48 26 0 0 

Slovakien 189 61 196 68 

Litauen 143 53 151 51 

Totalt dotterföretag 1 348 773 1 328 793

Koncernen totalt 1 352 777 1 332 797 

Företagsledningen Kvinnor Män Kvinnor Män

Styrelsen 0 3 0 3 

VD och övriga företagsledningen 2 9 2 9 

Personalkostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader Löner och ersättningar Sociala kostnader

Moderbolaget

Styrelse och VD 2 700 848 2 700 1 123 

(varav pensionskostnad) (0) (275)

Övriga anställda 1 001 824 921 872 

(Varav pensionskostnad) (381) (384)

Dotterföretag 388 328 144 168 356 058 133 088 

(Varav pensionskostnad) (23 730) (21 918)

Koncernen totalt 392 029 145 840 359 679 135 083

(Varav pensionskostnad) (24 111) (22 577)

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Anteciperad utdelning 0 27 750 

Summa 0 27 750 

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen. Revisionskostnader avseende revision utförd av Mazars SET Revisionsbyrå AB belastar  
i sin helhet moderbolaget, BrA Invest CKS AB.

Not 8 Ersättning till revisor
Arvoden och kostnadsersättningar

Mazars AB

Revisionsuppdraget 1 541 1 649 1 173 1 191 

Övriga tjänster 310 364 267 271 

Summa 1 851 2 013 1 440 1 462 

Andra revisionsbyråer:

Revisionsuppdraget 95 85 0 0 

Övriga tjänster 0 10 0 0 

Summa 95 95 0 0 
 

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

2019 2018

Not 10 Resultat från andelar  
i koncernföretag
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Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Not 11Ränteintäkter
Ränteintäkter koncernföretag 0 0 9 123 7 811 

Ränteintäkter övriga 478 528  229 315 

Valutakursvinster 3 709 3 339 117 289

Summa 4 187 3 867 9 469 8 415 

Not 12 Räntekostnader
Räntekostnader koncernföretag 0 0 -400 0 

Räntekostnader övriga -16 190 -13 143 -7 760 -7 911

Valutakursförluster -4 791 -6 929 -50 0

Summa -20 981 -20 069 -8 210 -7 911 

Not 13 Skatt på årets resultat
Aktuell skatt -25 127 -20 033 -6 -136

Uppskjuten skatt -1 780 2 858 0 0

Summa -26 907 -17 175 -6 -136

Redovisat resultat före skatt 124 210 80 914 1 039 28 296 

Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 % / 22 % -26 581 -17 801 -222 -6 225

Effekt utländsk skattesats 2 534 3 122 0 0

Ej avdragsgilla kostnader -4 884 -3 269 -39 -16

Ej skattepliktiga intäkter 5 301 4 522 255 6 105

Avskrivning koncernmässig goodwill -4 230 -3 006 0 0

Ej värderade underskottsavdrag 357 -1 455 0 0

Effekt av ändrad framtida skattesats 312 712 0 0

Effekt från tidigare år 10 0 0 0

Effekt av utnyttjade tidigare ej värderade  
underskottsavdrag

274 0 0 0

Summa -26 907 -17 175 -6 -136 

Not 14 Balanserade utgifter
Ingående anskaffningsvärde 592 583

Inköp 4 424 0

Omklassificeringar 3 283 0

Omräkningsdifferens 5 9

Utgående anskaffningsvärde 8 304 592

Ingående avskrivningar -520 -428

Årets avskrivningar -828 -89

Omräkningsdifferens -3 -3

Utgående avskrivningar -1 351 -520

Redovisat värde 6 953 72

Not 15 Varumärken
Ingående anskaffningsvärde 5 231 5 231

Utgående anskaffningsvärde 5 231 5 231

Ingående avskrivningar -5 231 -5 231

Utgående avskrivningar -5 231 -5 231

Redovisat värde 0 0
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Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Not 16 Goodwill
Ingående anskaffningsvärde 145 526 84 544

Förvärv av dotterbolag 6 694 64 825

Försäljning/utrangering -5 008 -4 601

Omräkningsdifferens 1 970 758

Utgående anskaffningsvärde 149 182 145 526

Ingående avskrivningar -71 244 -61 941

Årets avskrivningar -19 655 -13 651

Försäljning/utrangering 5 008 4 601

Omräkningsdifferens -420 -253

Utgående avskrivningar -86 311 -71 244

Redovisat värde 62 871 74 282

Not 17 Nedlagda kostnader i annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 9 235 8 189

Förvärv av dotterbolag 0 480

Inköp 1 739 256

Omräkningsdifferens 136 310

Utgående anskaffningsvärden 11 110 9 235

Ingående avskrivningar -6 235 -3 622

Förvärv av dotterbolag 0 -130
Årets avskrivningar -1 355 -2 352

Omräkningsdifferens -96 -131

Utgående avskrivningar -7 686 -6 235

Redovisat värde 3 424 3 000

Not 18 Byggnader och Mark     
Ingående anskaffningsvärde 354 199 243 491
Inköp 57 632 105 335
Förvärv av dotterbolag 10 488 769
Omklassificeringar 15 685 4 567
Omräkningsdifferens 623 37
Utgående anskaffningsvärden 438 627 354 199

Ingående avskrivningar -50 280 -44 274
Årets avskrivningar -9 412 -6 005
Omklassificeringar -15 805 0

Omräkningsdifferens 190 -1
Utgående avskrivningar -75 307 -50 280

Ingående uppskrivningar 76 051 79 344

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -3 290 -3 293
Utgående uppskrivningar 72 761 76 051
Ingående nedskrivningar -2 592 -2 592
Utgående nedskrivningar -2 592 -2 592

Redovisat värde 433 489 377 378

I ovanstående belopp ingår:

Redovisat värde förvaltningsfastigheter 104 411 106 372

Verkligt värde förvaltningsfastigheter 108 700 108 700
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Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Not 19 Maskiner
Ingående anskaffningsvärde 482 797 354 987

Inköp 63 875 51 170

Förvärv av dotterbolag 0 71 797

Försäljningar/utrangeringar -7 522 -18 221

Omklassificeringar 16 120 18 610 

Omräkningsdifferens 7 216 4 454

Utgående anskaffningsvärden 562 486 482 797

Ingående avskrivningar -277 803 -228 359

Årets avskrivningar -39 305 -29 216

Förvärv av dotterbolag 0 -36 606

Försäljningar/utrangeringar 4 053 18 083

Omklassificeringar -21 -117

Omräkningsdifferens -2 131 -1 588

Utgående avskrivningar -315 207 -277 803

Redovisat värde 247 279 204 994

Not 20 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde 206 413 193 555

Förvärv dotterbolag 388 7 760

Inköp 22 675 12 144

Försäljningar/utrangeringar -10 394 -7 873

Omklassificeringar 190 25

Omräkningsdifferens 706 802

Utgående anskaffningsvärden 219 978 206 413

Ingående avskrivningar -176 598 -164 228

Förvärv dotterbolag -269 -6 549

Årets avskrivningar -12 633 -10 776

Försäljningar/utrangeringar 10 179 5 435

Omklassificeringar 6 -42

Omräkningsdifferens -569 -438

Utgående avskrivningar -179 884 -176 598

Redovisat värde 40 094 29 815

Not 21 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 

Ingående anskaffningsvärde 81 169 90 833

Nettoförändring -11 580 -11 794

Årets omräkningsdifferens 94 2 130

Redovisat värde 69 683 81 169

Not 22 Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärde 120 620 117 668

Förvärv 22 050 0

Aktieägartillskott 100 25 000

Fusion 0 -22 048

Utgående anskaffningsvärden 142 770 120 620

Ingående nedskrivning -7 843 -28 303

Fusion 0 20 460

Utgående nedskrivningar -7 843 -7 843

Redovisat värde 134 927 112 777
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Not 24 Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

Upparbetad intäkt på ej avslutade entreprenader 1 302 365 695 648

Fakturering på ej avslutade entreprenader -1 211 349 -613 526

Summa 91 016 82 122

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Upparbetad intäkt på ej avslutade entreprenader 603 711 565 941

Fakturering på ej avslutade entreprenader -667 396 -629 802

Reservering för förlustrisk -4 365 0

Summa -68 050 -63 861

Netto 22 966 18 261

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Not 23 Andra långfristiga fordringar
Ingående anskaffningsvärde 7 212 7 363 4 821 5 084

Årets förändring -2 022 -180 -1 998 -263

Årets omräkningsdifferens 33 29 0 0

Redovisat värde 5 223 7 212 2 823 4 821

Not 22 Andelar i koncernföretag
Uppgifter om dotterföretagen

 
Bolagsnamn och säte

 
Org.nr

Kapital-/ 
Röstandel

 
Antal andelar

 
Bokfört värde

BAB bygg AB, Åstorp 556608-9669 100% 1 500 42 853
   BAB anläggning AB, Åstorp 556771-2707 90,1% 901
Fastighets AB 3Hus, Åstorp 556739-8010 100% 1 000 150
Draken i Reftele AB, Gislaved 556476-2093 100% 4 000 2 500
Dogman AB, Åstorp 556493-9519 91,34% 27 401 32 151

   Djurriket i Helsingborg AB, Svalöv 556290-0240 100% 10 000
Dogman Butiker AB, Åstorp 559132-0469 100% 50
Dogman Lager AB, Åstorp 559165-1525 100% 50
Huveröds Hund & Kattmat AB, Göteborg 556436-6986 100% 1 000
Kristianstad Zoologiska AB, Kristianstad 556832-8545 100% 500
Djurens Center AB, Örebro 556326-0966 100% 1 000
Shopet AB, Åstorp 559004-8699 100% 500
Dogman AS, Hagan, Norge 986 467 025 100% 100
   Hundepoter AS 994 994 018 100% 100
      Shopet AS 917 220 107 100% 30
     Midtun Zoo Åsane AS 994 036 181 100% 500
     Midtun Zoo Senter AS 983 906 478 100% 400
     Dogman Butikker AS 919 026 421 100% 100

   Dogman Aps, Bröndby, Danmark 29 41 44 91 100% 125 000
   Dogman OY, Åbo, Finland 2366900-6 100% 100

KB Components AB, Örkelljunga 556081-6653 93,75% 525 000 54 923
   KB System AB, Örkelljunga 556306-9581 100% 1 000
   KB Components UAB, Kaunas, Litauen 300 066 964 100% 10
   Lunktetec de Mexico SA de CV, Pueblo, Mexico LME090403331 100% 10 850 000
   KB Components Plastic Technology Co, Ltd, Wuxi, Kina 100%
   KB Components Plastunion AB, Anderstorp 556181-5209 100% 30 000
   KB DKI Plast, Zelina, Slovakien 35 855 282 100%
   KB Components Canada Inc, Windsor, Kanada 84%
Fastighets AB Västra vägen, Åstorp 556825-8650 100% 500 2 050
Örkelljungahus Ejdern 14, Åstorp 559084-3271 100% 50 50
Örkelljungahus Ejdern 16, Åstorp 559084-3289 100% 50 100
Gajadfastigheten i Åstorp AB, Åstorp 556826-1944 100% 500 50
3Hus Holding AB, Åstorp 559223-8603 100% 500 50

Åstorpshus Nyvång 1:196 AB, Åstorp 559211-2170 100% 500
Fyllinge 20:557 Fastighets AB, Åstorp 559212-7467 100% 500
Progetti Elinegard 1 AB, Åstorp 559094-9334 100% 50 000

Mässhallen i Åstorp AB, Åstorp 556838-8622 100% 500 50

Summa 134 927
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Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Not 26 Aktiekapital
En aktie i BrA Invest CKS AB har ett kvotvärde om 100 kronor. 

Antalet aktier uppgår till 1 000 och aktiekapitalet är 100 tkr.

Not 27 Uppskjuten skattefordran/ Avsättning för skatter
Ingående redovisat värde -39 622 -42 234

Förvärv av dotterföretag -557 0

Årets uppskjutna skatt -1 780 2 858

Årets omräkningsdifferens 50 -246

Redovisat värde -41 909 -39 622

De temporära skillnaderna har resulterat i uppskjutna skatteskulder och fordringar avseende följande: 

Obeskattade reserver -25 493 -22 483

Anläggningstillgångar -18 935 -19 377

Övriga tillgångar 311 -105

Avsättningar 1 890 2 025

Underskott 318 318

Summa -41 909 -39 622

Not 28 Övriga avsättningar
Ingående redovisat värde 3 526 3 622

Övertagt vid förvärv 0 123

Årets förändring 558 -275

Årets omräkningsdifferens 52 56

Redovisat värde 4 136 3 526

Övriga avsättningar avser pensionsavsättningar

Not 29 Kreditlimiter
Checkräkningskredit

Beviljad limit 240 251 239 474 200 000 200 000

Byggkreditiv

Beviljad limit 34 500 0 0 0

Not 30 Långfristiga skulder
Lån som förfaller efter 5 år 147 219 167 188 0 0

Not 25 Periodiseringsposter
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader  13 157 15 401 319 448

Upplupna intäkter 5 965 5 053 0 0

Summa 19 122 20 454 319 448

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna personalkostnader 74 008 71 761 499 458

Upplupen bonus till kunder 2 092 3 144 0 0

Övriga upplupna kostnader 9 750 7 023 823 941

Förutbetalda intäkter 2 728 2 567 0 0

Summa 88 578 84 495 1 322 1 399
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Not 31 Ställda säkerheter
Företagsinteckningar 231 800 205 800

Fastighetsinteckningar 271 400 236 900

Kapitalförsäkring 1 778 1 778

Övriga pantsatta tillgångar 73 002 66 805

Summa 577 980 511 283

Not 32 Skulder till kreditinstitut
Långfristig del 292 992 240 092 8 000 24 500

Kortfristig del 43 973 29 007 15 750 19 083

Summa 336 965 269 099 23 750 43 583

Not 33 Ej kassaflödespåverkade poster
Avskrivningar 86 309 65 840 0 0

Avsättningar 559 -275 0 0

Realisationsresultat 3 685 628 0 0

Valutajustering interna mellanhavanden -5 149 -7 711 0 0

Summa 85 404 58 482 0 0

Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Övriga upplysningar 
Not 34 Eventualförpliktelser
Borgen för dotterbolag 0 0 343 013 215 183

Summa 0 0 343 013 215 183

Not 35 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Viruset COVID-19 sprider sig över världen, och det råder stor osäkerhet om vilken påverkan det kommer att ha 
på ekonomin. Bolagen i BrA Invest koncernen har vidtagit en rad åtgärder för att minimera den ekonomiska 
påverkan, och förväntar därför att utbrottet av COVID-19 enbart kommer att få en begränsad påverkan på 
koncernens resultat för 2020. Inom rörelsegrenarna Bygg och Fastighetsförvaltning, samt Handel med artiklar 
för sällskapsdjur, ser vi ingen risk för påverkan på resultatet.

Not 36 Resultatdisposition
Balanserat resultat 132 560 004

Årets resultat 1 032 865

Summa 133 592 869

Styrelsen föreslår att vinsten disponeras så att:

I ny räkning balanseras 133 592 869

Summa 133 592 869
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Åstorp 2020-04-07

Stefan Andersson Kenneth Andersson Christer Andersson 

Verkställande direktör Ordförande

Min revisionsberättelse har avgivits 7 april 2020

Bo Matson

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i BrA Invest CKS AB 
Org. nr 556753-2501

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för BrA Invest CKS AB för år 2019, som ingår 
på  sidorna 19–43 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
 moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2019 och av dessas finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Audit-
ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än års-
redovisningen och koncernredovisningen och återfinns på 
 sidorna 1–18. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för denna andra information. 

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis-
ningen omfattar inte denna information och jag gör inget utta-
lande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med min revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genom gång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat 
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar 
innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. 
Jag 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 de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta  verksamheten. 
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift.  

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
 kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncern-
redovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
 omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina ut-
talanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktig-
het till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämta-
de revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhål-
landen som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slut-
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satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida hän-
delser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisions- 
bevis avseende den finansiella informationen för enheterna 
 eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
 uttalande avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Jag är ensamt ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
 planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.  
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den in-
terna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har jag även utfört en revision av styrelsens och verk ställande 
 direktörens förvaltning för BrA Invest CKS AB för år 2019 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt för-
slaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 
Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
 ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
 koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
 moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
 situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så 
att bokföringen, medels¬förvaltningen och bolagets 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 bolagets bokföring ska 
fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-
ningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt 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 för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är för-
enligt med aktiebolagslagen.

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 bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på så-
dana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksam heten och där avsteg och överträdelser skulle ha sär-
skild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
 granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg, 2020-04-07

Bo Matson

Auktoriserad revisor
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Kenneth Andersson, f 1966
Ordförande

Har erfarenhet inom bygg-, fastighets- och handelsindustrin. 
Arbetat i externa bolag mellan 1986-2001, och i chefsbefattning från 1997. 
Sedan 2001 verksam som VD inom BrA koncernens bolag.

Stefan Andersson, f 1964
Styrelseledamot och VD sedan 2008

Utbildning och arbetslivserfarenhet: 
Civilingenjör, maskinteknik, Master of Business Administration, Verkställande 
direktör och koncernchef i BrA Invest sedan 2008, Verkställande direktör i 
Gunnebo Troax AB samt medlem i Gunnebos koncernledning, 2002-2008, 
divisionschef Atlas Copco Secoroc, 2000-2002, divisionschef Trelleborg 
Protective Products, 1996-2000, olika ledande positioner inom ABB Stal, 
1988-1996 med placering i bl.a. Finspång, North Brunswick, NJ, USA samt 
Nurnberg, Tyskland.

Nuvarande styrelseuppdrag: 
Styrelseordförande i de flesta dotterbolag till BrA Invest. Styrelsemedlem  
i Wellplast AB samt fullmäktigeledamot i Sydsvenska Handelskammaren.

Revisor

Bo Matson, f 1952
Auktoriserad revisor Mazars SET Revisionsbyrå AB

Andra revisionsuppdrag: 
Bl.a. Hälsingborgs Byggmästareförening, Byggmästar’n i Skåne, Stenbocken,  
Heinz, Scandza

Revisorssuppleant

Rose-Marie Östberg, f 1963
Auktoriserad revisor Mazars SET Revisionsbyrå AB

Andra revisionsuppdrag: 
Bl. a. HSB Nordvästra Skåne, Hemlock AB, Sysav AB, Arval AB

Styrelse och revisorer

Christer Andersson, f 1968
Styrelseledamot

Har bakgrund från bygg- och fastighetsbranschen.  
I chefsbefattning sedan 1989 i externa bolag och från 2001 i BrA-koncernen.
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Förskola Globen 1 

1. 3Hus 

3Hus ingår i familjeägda BrA lnvest-gruppen och 
har tillsammans med systerbolagen BAB lång 
erfarenhet och bred kompetens inom alla typer av 
bygg nationer. Vi erbjuder fastighetsutveckling av 
kommersiella lokaler och bostäder med olika 
upplåtelseformer och tror att handlingskraft och 
flexibilitet är nyckeln för att möta dina behov så 
bekymmersfritt som möjligt. 

Vi har rötterna i nordvästra Skåne med 
huvudkontor i Åstorp och är verksamma i södra 
Sverige. Sedan starten har vi utvecklat och förvaltat 
fastigheter för långsiktigt ägande. Det gör oss inte 
bara till en pålitlig partner, det ger dig trygghet och 
god kvalitet oavsett vad du har för krav. Med stort 
personligt engagemang och korta beslutsvägar 
vågar vi tänka utanför boxen för att hitta effektiva 
sätt att utveckla smarta, funktionella hem och 
arbetsplatser designade för människan. 
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Förskola Globen 1 

2. Pysslingen 

Pysslingen Förskolor är Sveriges största och äldsta 
friskoleföretag inom förskolor. Ända sedan starten 
år 1986 har vi utmanat befintliga synsätt och drivit 
förskolans utveckling framåt. 

l dag är vi stolta över att vara en tydlig förebild 
inom många områden. Vi har 1 09 förskolor i 
Stockholm, Mälardalen, Östersund och Skåne. Det 
som förenar dem är vår gemensamma värdegrund, 
vårt kvalitetsarbete och omsorgsfulla lärande. 

Vårt erbjudande är en trygg och stimulerande värld 
full av möjligheter. Vårt främsta uppdrag är att hitta 
balansen mellan lärande och omsorg. 
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Förskola Globen 1 

3. Förutsättningar Hyresavtal 

Pkt 39. Särskilda bestämmelser 

Att Ängelholms kommun beslutar om att; 

tillåta privat förskoleverksamhet. 

försälja berörd tomtfastighet för ändamålet. 

Garantera Hyresgästen 396 000 kr årligen i 
hyresbidrag under hela avtalsperioden. 

ITA•-.•m_, ..... , .. 
~.,_ ........ ,.._, 
~ ............ .,~,., 

f 

l 



01

Kontrakt

Projektering bygglov

Bygglov

Kalkyl, inköp, avtal

Projektering

Produktion

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Överlämning

Dnr 2020/268 bilaga 2



Dnr 2020/268 bilaga 2

5. Projektkalkyl 

Förskola Globen 1 

PROJEKTNAMN 
Fastighet 
Kommun 
Upprattad 
Reviderad 

Förskola Havsbaden • Pysslingen 
Globen 1, Angelholm 
Angelholm 
2020-01-20 
2021-03-03 

Av MS 

Allmänna kalkylförutsättningar 
Areor i kvm BOA (LOA) 
Kontor 
Handel 
Hotell/Restaurang 
Industriilager 
Offentlig verksamhet 
Bostäder 
Gemensamhetsytor 
Totalt 

Projekttider 
Projektstart (MMM) 
Projektslut (AAMM) 
Projekttid (antal månader) 

Ovriga förutsättningar 
Kreditivranta 
Avlyftbar moms 

o 
o 
o 
o 

900 
o 
o 

900 

l 

SAMMANsTALLNING PROJEKTKOSTNAD 
Markkostnader 
Byggherrekostnader 
Byggkostnad 
Kreditivkostnader 
Mervärdesskatt 
TOTAL PROJEKTKOsTNAD 

BTA 
o 
o 
o 
o 

1 084 
o 
o 

1 084 

2201 
2301 

12 

3 274 094 
2 770 000 

21 476 190 
356 700 

6 061 547 
33 938 531 

LOAIBTA ~ 

Kr/BOA Kr/BTA % 
3 638 3 019 1Qqt, 
3 078 2 555 aqo 

23 862 19 806 63% 
396 329 1 ~0 

6 735 5 590 18% 
37 709 31 299 
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Förskola Globen 1 
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Förskola Globen 1 

5. Projektkalkyl l~r~c~ota Fastighetbeteckning FörskolOJ HavsbOJden • Pvsslinatn 

l 
F•stighoiSSkOI'I 1.00% 

Avskrivning 3.00% 

F•sllgholsuppg- Yto H vro Oriftskostn~d 

perm' Delsunvna ~ Delsumma Oriftskost~dtr 

Löpande underhål 60 kr/kvm 54 000 
LOA 900 2550 2 29S 000 280 2$2 000 Undertlåilsavsättning 80 krll<vm 72 000 
BOA F orsålct1ng 25 kr/kvm 22500 
Ovrigl UMindig skötsel 70 kr/kvm 63 000 

El 20 kr/kvm 18000 
Värme O krll<vm o 
VA O kr/kvm 
Admn 25 kr/kvm 22500 
Summ;a. OU 280 kr/kvm 252 000 

P•rkorlng o o o 
-

SUmma 900 2$50 2 29S 000 280 mooo 

Taxemgsvardel 25'$3898 175% av marlrnadsvaroer 

Investering l 33 938 531 l 

Kapitalkostnader- Belooo Ranta Amortering 
Lån 1 (70%) 23 756 972 2.0% 

Egen ~nsats 10 181 5S9 
SUmma 33 938 531 475139 

Avkastningskalkyl Intäkter 2 295 000 
Drtttskostnader 252 000 
F•stighoiSSkOI'I o FaXtureras nyresg.:Jsten 

Avskrivning 1018156 
Ka~italtostnaeler 475 139 
Nettoavbstnlng 549 705 

sammantailning Kalkylera! PrisNärde 33 938 531 
Direkt.>vkostning 2 043000 ~ 

Prts krlm2 37 709 

Egen insats 10 181 5S9 Hi.-4,. 
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av byggrätt avseende förskola inom Ängelholm Globen 1. 

 

Källa: Metria, Eniro 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Ängelholms Kommun, genom Annika Andersson.  

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Ängelholms Kommun.  

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde.  

Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som internt beslutsunderlag inför eventuell försäljning.  

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-04-15. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 

marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 

villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 

vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur 

värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade 

bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas. 
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Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 

uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är 

oriktiga eller ofullständiga. 

Grundförutsättningar för värdering av byggrätt 

Kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark förutsätts (gäller även då privata markägare initierar 

utveckling av nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmän platsmark).  

Exploatören-/erna förutsätts bekosta projektering och uppförande av bebyggelse samt markplanering inom 

kvartersmark.  

Det bedömda värdet förutsätter att kostnader för gator/vägar och dylikt på allmän platsmark ingår, det vill 

säga att de inte kommer att belasta köparen-/arna av marken. Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte 

i det bedömda värdet.  

Fördelningen av eventuella övriga kostnader mellan kommun och exploatör-/er, inklusive kostnader för 

detaljplan, förutsätts regleras i exploaterings-/markanvisningsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen. 

Särskilda förutsättningar 

Värderingen utgår vidare från följande särskilda förutsättningar: 

• Laga kraftvunnen detaljplan för aktuellt ändamål.   

Värderingsunderlag 

En översiktlig besiktning av värderingsobjektet utfördes 2020-02-27 av Thomas Green.   

Uppdragsgivaren har tillhandahållit följande uppgifter: 

• Kommande byggnation; typ av verksamhet, belägenhet, uppskattad tomtstorlek, antal elever.  

Uppgifter om genomförda markanvisningar och försäljningar av mark och byggrätter har inhämtats genom 

lagfarna register, kommunala protokoll och/eller från företrädare på respektive kommun. 

Vidare har offentliga uppgifter och statistik från Bolagsverket, fastighetsregistret, SCB med flera inhämtats 

och bearbetats som underlag för analysen.   

2. Värderingsobjekt 

Läge och omgivning 

Värderingsobjektet är beläget inom Havsbaden, Ängelholm. Gatuadresserna är Fribadenvägen 2, 4 och 6 

samt Linfärjevägen 1, 3 och 5. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostäder (närområdet är till stor del fortfarande under utveckling) samt 

rekreation. Offentlig och kommersiell service finns i de mer centrala delarna av Ängelholm, på ca 1 – 2 

kilometers avstånd.  

Allmänna kommunikationer finns i form av buss med hållplats i anslutning till värderingsobjektet 

(Parallelltrapetsen). 
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Beskrivning av marken 

Tomten är 5 165 kvadratmeter, något kuperad med gles skog (träd/buskar/sly).  

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella 

miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Rättsliga förhållanden 

I bilaga återfinns utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

• Eventuella inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

Förutsättningarna för eventuella servitut, gemensamhetsanläggningar och samfälligheter har inte utretts. 

Eventuella arrenden och dylikt har inte beaktats.  

I värderingen förutsätts att det inte finns några belastande rättigheter av betydelse för genomförbarheten av, 

och för ekonomin i, en exploatering av värderingsobjektet. 

Planförhållanden 

Värderingsobjektet har laga kraftvunnen detaljplan för S1: ”Förskola”. 

Ängelholms Kommun är huvudman för allmän platsmark. 

Planerad byggnation 

Enligt uppdragsgivaren planeras för: 

- Förskola, 6 avdelningar, inom en tomt om 5 165 kvadratmeter 

3. Marknadsförutsättningar    

Marknadsförutsättningar – Förskola / Skola 

Fastigheter som inrymmer lokaler för olika typer av skola och omsorg är ett attraktivt segment på 

fastighetsmarknaden. Direktavkastningskraven har sjunkit under senare år. Trots den goda utvecklingen 

bedöms det fortfarande finnas viss potential, om än begränsad, för ytterligare press nedåt på 

avkastningskraven. 

Merparten av beståndet ägs fortfarande av kommunerna, som också är de stora hyresgästerna. Under 

senare år har emellertid transaktionsaktiviteten ökat då andelen privata verksamheter blivit allt fler och vissa 

kommuner valt att sälja delar av sina bestånd (för att investera i själva kärnverksamheten, snarare än i 

fastighetsägande).  



2020-04-15 Ordernummer: 172564   

Byggrätt avseende förskola inom Ängelholm Globen 1 

 

5 (13) 

Svefa AB, Nordenskiöldsgatan 6, 211 19 Malmö 

Org.nr.: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm  
 

För mindre enheter är det vanligt med egenanvändare, det vill säga att fastighetsägaren också bedriver 

verksamheten i fastigheten. För egenanvändare är lokalernas anpassning till aktuell/avsedd verksamhet det 

viktiga, inte driftnetto och direktavkastning. Det har också vanligt att privata aktörer uppför lokaler direkt till 

den egna verksamheten, särskilt vad gäller förskolor.  

Vad gäller säljarnas motiv handlar det ofta om att erhålla kapital till andra investeringar (offentliga aktörer), 

att verksamheten läggs ner eller får ändrade förutsättningar (egenanvändare, offentliga aktörer) eller att 

renodla beståndet (privata aktörer).  

På lång sikt styrs marknaden främst av elevunderlaget, som i sin tur är beroende av befolkningsutvecklingen 

och barnkullarnas storlek i närområdet. Debatten kring privatiserad skola/omsorg och vinstbegränsningar kan 

komma att leda till ett minskat intresse för skol-/förskolefastigheter, och särskilt för objekt med hyresgäster 

från privat sektor. Denna typ av politisk risk är svår för investerare att hantera.  

Inslaget av privata verksamheter har ökat rörligheten på marknaden, men är också förknippad med viss risk. 

För investerare är det att föredra om verksamheten bedrivs i offentlig regi (stabil aktör, ingen hyresrisk, ingen 

politisk risk).  

En stor andel av skol- och omsorgsfastigheter ägs av egenanvändare begränsar hyresmarknaden då dessa 

lokaler därmed inte hyrs ut på den externa marknaden. Eventuella hyresavtal är ofta så kallade 

internhyresavtal där hyran inte nödvändigtvis är satt utifrån marknadsmässiga villkor.  

Marknadsmässiga hyrorna varierar inom ett stort intervall, till stor del beroende på lokalernas anpassning till 

aktuell verksamhet (funktionalitet), genomförda investeringar, hyresavtalets löptid och ansvars-

/kostnadsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare, med mera. Marknaden är inte lika 

konjunkturberoende som för kommersiella lokaler i övrigt. Några betydande upp- eller nedgångar på 

hyresmarknaden är därmed svåra att notera. 

Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms vara mycket låg. Risk för långsiktiga vakanser 

uppkommer främst om lokalerna inte längre är ändamålsenlig för aktuell verksamhet. Då blir möjlig 

alternativanvändning av stor vikt. Då lokalerna ofta är uppförda direkt för aktuell verksamhet, eller 

specialanpassade i efterhand, kan kostnaderna för omställning till annan verksamhet vara betydande. 

Efterfrågan på privatmarknaden vad gäller byggrätt för skola/förskola är relativt begränsad, trots det stora – 

och växande – intresset för denna typ av fastigheter (avser då det färdigställda projektet). En viktig faktor är 

huruvida det finns ett fastställt projekt/hyresavtal kopplat till själva byggrätten.  

Storlek, tomt 

För skola/förskola finns verksamhetsspecifika krav på ”friyta”; att tomten ska inrymma möjlighet till lek, 

rekreation samt fysisk/pedagogisk aktivitet. Boverket har riktlinjer om 30 kvm/barn i skola respektive 40 

kvm/barn i förskola. Därmed finns det i praktiken ett krav på ”obligatorisk” tomtarea (som givetvis även måste 

beakta själva byggnaden, eventuella komplementbyggnader, p-platser för personal, m.m.).  

Tillkommande tomtarea utgör emellertid ett mervärde; dels p.g.a. förutsättningarna för lek/rekreation, dels då 

det möjliggör utvecklingsmöjligheter för verksamheten (något som kan vara en viktig parameter, särskilt för 

nyetablerade verksamheter inom stadsdelsområden där det är svårt att prognostisera efterfrågan på sikt). 

Betalningsvilja för tillkommande tomtarea bedöms också vara kopplad till närområdets karaktär. Med lek- och 

rekreationsmöjligheter i nära anslutning till fastigheten kan detta nyttjas ”gratis” inom verksamheten 

(fastighetens mikroläge kan då motivera ett något högre värde/pris, se nedan).  
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Tillkommande tomtarea är förknippad med vissa merkostnader i samband med exploatering, och i löpande 

tillsyn & skötsel. Då tillkommande tomtarea sannolikt utgörs av enkla lek- och rekreationsytor torde dessa 

merkostnader emellertid vara så pass låga att de utgör avgörande parameter vid investeringsbeslut. 

Sammantaget bedöms det som rimligt med ett lägre pris för tillkommande (mindre kvalitativ) tomtarea jämfört 

med den ”obligatoriska” (kvalitativa) tomtarean.  

Storlek, antal elever 

Fastigheter för skola/utbildning utgör ett attraktivt investeringssegment på fastighetsmarknaden, med god 

efterfrågan även inom mindre delmarknader (som Ängelholm).  

Storlek är en viktig parameter (avser då i praktiken byggnadens storlek då det förutsätts att det finns 

erforderlig tomtarea för verksamhetens behov/krav).  

Förenklat kan sägas:  

- Stora enheter: Rationella (relativt) förvaltningsenheter, ofta med långa hyresavtal (15-20 år), vilket 

utgör attraktiva investeringsobjekt för aktörer med fokus på långsiktigt kassaflöde.  

Det stora investeringsintresset återspeglas till viss del på marknaden för mark/byggrätt då de stora, 

privata (kapitalstarka) aktörerna satsar allt mer på projektutveckling och nyproduktion.  

Intresset för mark/byggrätt är emellertid knutet till att det (inför förvärv eller villkorat därav) tecknas 

ett hyresavtal med Ängelholms Kommun (mest fördelaktigt) eller med en privat aktör (bör då vara en 

etablerad aktör, som Internationella Engelska Skolan eller dylikt).  

- Små enheter: Marknaden utgörs i huvudsak av lokala aktörer, såväl investerare som 

verksamhetsutövare/hyresgäst (ofta egenanvändare). Investeringens storlek är emellertid vanligen 

otillräcklig för att attrahera de kapitalstarka, nationella aktörerna.  

Mindre aktörer har vanligen relativt begränsad betalningsvilja-/förmåga, något som återspeglas på 

marknaden för mark/byggrätt. Projektet utgör en betydande risk (myndighetskrav, försening, 

överskriden budget, m.m.). 

Sammantaget bedöms det finnas en något högre betalningsvilja-/förmåga för mark/byggrätter där det finns 

avsikt att uppföra ett stort projekt. Betalningsvilja-/förmåga är emellertid främst knuten till ett (eventuellt) 

hyresavtal. Mark/byggrätt för skola/förskola/idrott förvärvas inte ”på spekulation”, oavsett storlek.   

Ändamål, skola/förskola 

- Skola: Stort investeringsintresse, dock till stor del beroende på förvaltningsobjektets storlek (se 

ovan). Såväl lokala som regionala och nationella aktörer är intressenter på mark/byggrätt. 

- Förskola: En ”lokal” marknad, vanligen med relativt små enheter, (se ovan). I huvudsak lokala 

aktörer, varar flertalet egenanvändare, är intressenter på mark/byggrätt. 

- Idrott: Klart begränsad marknad, nischade aktörer. Få intressenter på mark/byggrätt.   

Sammantaget bedöms det finnas en något högre betalningsvilja-/förmåga för mark/byggrätter för skola, 

jämfört med förskola (som i sin tur har högre betalningsvilja-/förmåga jämfört med idrott).  

Som ovan gäller emellertid att mark/byggrätt för skola/förskola/idrott inte förvärvas ”på spekulation”, oavsett 

ändamål. Betalningsvilja-/förmåga är knuten till efterfrågan, och framför allt till ett (eventuellt) hyresavtal. 
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Läge 

Den traditionella lägesfaktorn (indelning A-/B/-C-läge) vad gäller lokaler – och därmed för mark/byggrätt – för 

skola/förskola/idrott är av mindre vikt såtillvida det finns ett tillräckligt stort ”kundunderlag” inom närområdet 

(som t.ex. inom eller i anslutning till bostadsområde). 

Ett centralt läge är inte nödvändigtvis är att föredra, ett mer ”lantligt” läge kan till och med vara positivt 

(beroende på verksamhet) då detta medför närhet till natur och lek-/rekreationsmöjligheter, enklare parkering 

o.d. Särskild hänsyn måste därför tas till mikroläge, som närhet till fritids-/rekreations-/idrottsmöjligheter, 

”klustereffekt” med likartade verksamheter, allmänna kommunikationer, med mera.    

Betalningsvilja-/förmåga främst är knuten till ett (eventuellt) hyresavtal så mark/byggrätt för 

skola/förskola/idrott inte förvärvas ”på spekulation”. Ett långt hyresavtal (15-20+ år) vilket i princip är norm vid 

nyproduktion av skola/förskola), säkerställer ett stabilt, långsiktigt kassaflöde vilket medför att lägesfaktorn 

nedprioriteras.  

Vidare ”utjämnar” skolpengen till viss del skillnader i betalningsvilja-/förmåga mellan olika delmarknader. 

En viktig parameter är eventuell alternativanvändning; att aktuell mark/byggrätt kan inbringa ett högre pris 

om detaljplan möjliggör bostäder (det är inte ovanligt att detaljplan möjliggör såväl skola/förskola som 

bostäder inom en fastighet).  

Sammantaget bedöms läget inte vara en betydande faktor vad gäller betalningsvilja-/förmåga för 

mark/byggrätter för skola/förskola förutsatt att det finns ett tillräckligt stort kundunderlag inom närområdet.  

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Under 2019 – 2028 väntas befolkningen i Ängelholm öka med 4 850 invånare (förutsatt erforderlig 

bostadsproduktion, uppskattningsvis 2 000 nya bostäder). I takt med befolkningstillväxt är det av stor vikt att 

det även investeras i teknisk och social infrastruktur (vård/skola/omsorg). Såväl barn/ungdomar (0-20 år) som 

äldre (80+ år) väntas öka. Därmed torde det finnas god efterfrågan, såväl vad gäller nya lokaler för 

skola/förskola som för olika typer av särskilda boende (sannolikt finns även ett visst behov av att 

renovera/modernisera äldre, icke-ändamålsenliga lokaler inom befintligt bestånd.    

Havsbaden utgör en attraktiv delmarknad inom Ängelholm, med pågående bostadsbyggnation i närområdet. 

En förskola med 6 avdelningar får därmed ses som ett rimligt objekt.  

Den aktuella tomtarean, 5 165 kvadratmeter, bedöms vara fullt tillräckligt baserat på aktuell verksamhet. 

Boverkets riktlinjer på friyta (6 avd à 15 – 20 barn => 3 600 – 4 800 kvadratmeter) medför emellertid att 

möjligheterna till vidareutveckling är begränsade, och tillkommande tomtarea utöver den ”obligatoriska” är 

begränsad. Dock finns det lek-/rekreationsmöjligheterna inom närområdet som kan nyttjas inom 

verksamheten.  

Beaktat storlek bedöms en sannolik köpare främst vara en lokal aktör, sannolikt en egenanvändare. Om 

byggrätten ska säljas till ”icke-egenanvändare” krävs sannolikt att det inför försäljning har tecknats ett långt 

hyresavtal (minst 15 år) med en etablerad verksamhetsutövare (och helst då Ängelholms Kommun).  
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4. Exploateringsförutsättningar 

Inom värderingsobjektet planeras för en förskola med 6 avdelningar, inom en tomt om 5 165 kvadratmeter.  

Laga kraftvunnen detaljplan finns som möjliggör den planerade exploateringen.  

Vid en kommande exploatering kan såväl lokalgator som den tekniska infrastrukturen i övrigt komma att 

behöva byggas ut för att möjliggöra byggnation inom kvartersmark (=värderingsobjektet). Ängelholms 

Kommun förutsätts vara huvudman för allmän platsmark (fördelningen av kostnader mellan kommun och 

fastighetsägare/exploatör förutsätts regleras i exploateringsavtal och har inte vidare beaktats i värderingen; 

det bedömda värdet förutsätter att kostnader för allmän platsmark ingår). 

Parkering (erforderlig besöks- och personalparkering för verksamhetens behov) förutsätts ske inom 

kvartersmark. 

Det förutsätts att det inte finns några riksintressen, arkeologiska eller geotekniska förhållanden eller dylikt 

som påverkar genomförbarheten i en kommande exploatering. Vidare förutsätts marken vara fri från 

eventuella miljöbelastningar. I värdebedömningen har hänsyn inte tagits till en eventuell kostnad på grund av 

miljöbelastning (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

Tomten är något kuperad med gles skog (träd/buskar/sly).  

Markens lämplighet för exploatering bedöms därmed översiktligt som god vilket tillsammans med 

värderingsobjektets egenskaper i övrigt sannolikt innebär att kostnaderna i samband med en kommande 

exploatering blir förhållandevis normala.   

5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Metodtillämpning  

Marknadsvärdebedömningen av denna typ av objekt sker vanligen genom en ortsprismetod, där jämförelser 

görs med noterade priser vid försäljningar av så långt möjligt jämförbara objekt. Som komplement kan 

användas en exploateringskalkyl, där slutsatser om objektets värde dras utifrån dess värde i färdigställt skick 

minskat med beräknade exploateringskostnader och vinst.  

I sammanvägningen av metodernas resultat läggs i normalfallet störst vikt vid ortsprismetoden, medan 

bedömningen enligt exploateringskalkylen är behäftad med större osäkerheter och i huvudsak får ses som 

kontrollmetod.  

För mark och byggrätter för olika typer av allmänt ändamål, som skola/förskola, bedöms emellertid 

exploateringskalkylen vara av mindre betydelse på grund av de särskilda marknadsförutsättningarna. Vidare 

gäller att eventuella hyresavtal ofta tecknas på 15 – 25 år där hyran fastställs utifrån den totala 

investeringskostnaden, inklusive markförvärv, vilket ger ett visst cirkelresonemang. Värderingen utgår 

därmed endast från ortsprismetoden.  
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6. Värdering  

Ortsprismetod 

Försäljningar av mark och byggrätter för skola/förskola är relativt ovanliga, en naturlig följd av att det uppförs 

förhållandevis få objekt av denna typ. Dessutom har en stor del av senare års utbyggnad av lokaler för 

skola/förskola/idrott (inklusive pågående/planerade projekt) skett på mark som innehas av kommunerna.  

En ortsprisundersökning har genomförts avseende byggrätter och råmark med bebyggelseförväntningar för 

skola/förskola/idrott i Ängelholm sedan 2015-01-01.  

Ortsprisunderökningen omfattar: 

- Lagfarna försäljningar av fastigheter med typkod 210 (småhusenhet, tomtmark). 

- Lagfarna försäljningar av fastigheter med typkod 310 (hyreshusenhet, tomtmark). 

- Lagfarna försäljningar av fastigheter med typkod 810 (specialenhet, tomtmark). 

- Obebyggda enheter (feltaxerade objekt) av fastigheter med typkod 823 (vård), 824 (bad/sport/idrott) 

och 825 (skola).  

- Kommunala markanvisningar-/försäljningar.  

Skola / Förskola – Ängelholm 

En försäljning av intresse är:  

 

Några andra lagfarna försäljningar eller kommunala markanvisningar-/överlåtelser av ”fristående” objekt för 

skola/förskola har, såvitt känt, inte gjorts i Ängelholm.  

Det är inte ovanligt att detaljplan, åtminstone i stora exploateringsområden, möjliggör skola/förskola 

”integrerat” med bostads-/kontorsfastighet (då vanligen en lokal i bottenplan inom fastigheten). Några 

lagfarna försäljningar eller kommunala markanvisningar-/överlåtelser av ”integrerade” objekt för 

skola/förskola har, såvitt känt, inte gjorts i Ängelholm. 

Vidare kan detaljplan inom nya grupphusområde möjliggöra såväl ”bostäder” som ”skola/förskola”, men där 

köparen har för avsikt att endast uppföra bostadsbyggnation. Som exempel på detta kan nämnas Envibo 

AB:s förvärv i sept-18 av fastigheterna Ängelholm Loddan 1 och 2 (Ärrarps Ängar). Detaljplan möjliggör 

”bostäder och förskola”, men köparen har för avsikt att uppföra ett friliggande småhus inom respektive tomt.  

Tomtmark för verksamhetsfastigheter – Ängelholm  

Som ett ”lägsta-värde” har det även bedömts intressant att se till försäljningar av mark för olika lager-/industri-

/verksamhetsändamål (det har noterats försäljningar av mark för skola/förskola/idrott där pris likställts med 

kommunens pris för verksamhetsmark, dock inte i Ängelholm). 

Under de senaste 3 åren har det, efter gallring med avseende på ett tydligt intresseförhållande mellan köpare 

och säljare, endast skett 14 lagfarna försäljningar av lager-/industriändamål (avser typkod 411) inom 

Ängelholms kommun.  

Priserna varierar inom ett stort intervall, men i huvudsak ca 100 – 300 kr/kvm tomtarea.  

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Ängelholm Räfsan 3 nov-18
DP: Skola/Vård/Bostäder.

(Förskola, 4 avd).
AB Ängelholmslokaler 6 865 258
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Vad gäller försäljningar gjorda av Ängelholms Kommun (som bedöms vara de mest tillförlitliga) har priserna 

i huvudsak legat inom ett intervall om ca 100 – 250 kr/kvm tomtarea (med ett genomsnitt kring 175 kr/kvm).  

Försäljningar mellan två privata aktörer har skett till priser som i huvudsak ligger klart högre än ovanstående 

intervall. I detta sammanhang måste emellertid särskilt beaktas att det kan vara svårt att tillförlitligt fastställa 

vad som ingått i köpet, till exempel vad gäller nedlagda markarbeten och andra investeringar (som säljaren 

förväntas få ersättning för). 

Köpare är i huvudsak lokala aktörer, sannolikt i syfte att uppföra byggnation för den egna verksamheten.  

Ängelholms Kommun har mark till försäljning inom Åkerslund till priser om 200 kr/kvm och i Munka Ljungby 

till 100 kr/kvm.   

Skola / Förskola – Öresunds- och Helsingborgsmarknaden 

På grund av det begränsade ortsprismaterialet har även inkluderats objekt inom (huvudsakligen) Öresunds- 

och Helsingborgsregionen i övrigt sedan 2015: 

Till kända noteringar hör: 

 

 

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Höganäs Stubbarp 34:24 feb-20
DP: Skola, 2 vån, max 1 800 kvm BYA.

(Förskola, 6 avd, 100 elever)
SBB 6 230 506

Laholm Potatisen 1 jan-20
DP: Skola, 1 vån.

(Förskola, 4 avd, kommunal regi)

Kommunfastigheter i 

Laholm
2 670 400

Lund Östra Torn 27:2, del av 2020
DP: Skola/Förskola. 

(F-9, 450 elever, privat aktör)
- 16 200 1 235

Helsingborg Närlunda 

Västra 2, del av
jun-19

DP: Skola, Vård, Centrum.

(Förskola, 120 elever)
Helsingborgs Stad 4 928 548

Svedala Svedala 306:34 jun-19
DP: Skola/Förskola/Idrott.

(Förskola, 140-160 elever, kommunal regi)
Kunskapsporten 9 605 416

Kristianstad Näsby 35:4, 

Näsby 35:47
jan-19

DP: Förskola.

(Privat aktör)

Kristianstad Barnomsorg 

AB
3 250 475

Eslöv Stehag 5:80 dec-18
Pågående DP: Förskola.

(Förskola, 100-135 elever)
Eslövs Kommun 3 045 518

Vellinge Östra Grevie 41:1, 

del av
nov-18

Pågående DP: Förskola.

(Förskola, kommunal regi)
Vellinge Kommun 4 281 251

Laholm Skummeslöv 12:122 nov-18
DP: Skola/Bostäder/Kontor/Vård. 

(Förskola, 60 elever, privat aktör)
Curahill 4 000 525

Kristianstad Degeberga 

26:60
okt-18

DP: Bostäder (småhus).

(Förskola, privat aktör)

Montessoriförskolan i 

Degeberga
1 134 353

Vellinge Hököpinge 68:5, del 

av
sep-18 Pågående DP: Skola + Sport/Kultur/Fritid Vellinge Kommun 35 000 385

Båstad Hemmeslöv 5:25 sep-18
DP: Skola/förskola, Bostäder.

(Förskola, 5 avd, privat aktör)

Båstad Hemmeslöv 

Fastighets AB
4 000 714

Hässleholm Intendenten 6 aug-18
DP: Skola, 2 vån.

(Kommunal regi)
Hässleholms Kommun 10 171 471

Klippan Nejlikan 19 jun-18
DP: Skola/Förskola. 

(Förskola, 8 avd, kommunal regi)
Klippans Kommun 9 989 200

Lund Sandby 64:1, 

del av
nov-17

FÖP: "En för social service och barnomsorg 

strategiskt lämplig placering".
Lunds Kommun 16 500 273

Staffanstorp Stora Uppåkra 

12:302
nov-17

DP: Skola.

(Förskola, 90-95 elever, kommunal regi)
Hemsö 2 996 900

Staffanstorp Stanstorp 6:1, 

del av
maj-17

DP: Skola/Förskola. 

(F-9, ca 700 elever, kommunal regi)
Hemsö 15 000 1 000
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Vad gäller ”integrerade” objekt kan främst noteras markanvisningar-/överlåtelser inom utvecklings-

/omvandlingsområden som Malmö, Hyllie och Malmö, Västra Hamnen. Någon uppdelning av pris har, såvitt 

känt, då inte skett med avseende på de olika ändamålen. 

Generellt 

Utöver ovanstående noteringar har uppgifter från Svefas tidigare genomförda värderings- och analysuppdrag 

samt annan känd, men inte offentlig information, beaktats i värdebedömningen.  

Vid markanvisningar utgår priserna generellt från ”projekterad/planerad” byggrätt vilket inte nödvändigtvis 

sammanfaller med den i detaljplanen tillåtna byggrätten. Vad gäller tomtmark för skola/förskola är det 

emellertid av mindre vikt då pris ofta utgår från tomtarea, snarare än möjlig BTA (särskilt vad gäller 

”fristående” objekt).  

Priserna ovan avser laga kraftvunnen detaljplan (eller förutsätter att detaljplan vinner laga kraft). 

Fastigheterna/objekten avser, såvitt känt (och då inte annat anges), ”byggklar mark” där det inte tillkommer 

några ytterligare kostnader för köparen (som gatukostnadsersättning eller dylikt). Då specifika villkor i 

exploaterings-/markanvisningsavtal inte är kända förutsätts att kostnads- och ansvarsfördelningen mellan 

kommun och exploatör följer den normala (jämför ”Grundförutsättningar för värdering av byggrätt” i avsnitt 1 

ovan). 

För priser fastställda i markanvisningsavtal gäller att dessa generellt indexeras (Fastighetsprisindex, 

Entreprenadindex eller dylikt) fram till faktisk överlåtelse. 

Resultat 

Urvalet relevanta objekt i Ängelholm är klart begränsat, men ser man till noteringarna inom Öresunds- och 

Helsingborgsregionen kan i huvudsak noteras: 

Tomtarea ca 200 – 1 250 kr/kvm tomtarea, genomsnitt kring 640 kr/kvm tomtarea 

BTA ca 1 400 – 3 200 kr/kvm BTA, genomsnitt kring 2 250 kr/kvm BTA 

I princip samtliga noteringar ovan utgår från pris i kr/kvm tomtarea. För de objekt där 

planerad/faktisk bebyggelse är känd, eller rimligen kan antas baserat på tillgängliga 

uppgifter, kan tomtmarkspriserna emellertid räknas om till prisintervallet ovan.   

Fastighet Datum Planförhållande / Planerat projekt Köpare Tomtarea
Pris 

(kr/m
2
 TA)

Helsingborg 

Prisman 4
okt-16

DP: Förskola/Skola.

(Förskola, 8 avd, 100 elever, privat aktör)
Midroc 2 976 1 196

Helsingborg 

Tenoren 1
sep-16

DP: Förskola/Skola.

(Förskola, 108 elever, privat aktör)
Brinova 2 804 1 027

Helsingborg Havsmannen 1 sep-16
DP: Förskola/Skola.

(Förskola, 80 elever, privat aktör)
Göran Ström Fastigheter 2 249 1 201

Lomma Lomma 11:325 jun-16
DP: Skola/Bostäder/Kontor.

(Förskola, 8 avd, kommunal regi)
Lomma Kommun 11 956 920

Staffanstorp Stora Uppåkra 

12:303
jun-16

DP: Skola/Idrott.

(Skola/Förskola, F-6+idrott, kommunal regi)
Hemsö 15 900 797

Landskrona Borstahusen 

1:8-9
nov-15

DP: Skola, idrottshall.

(Skola, privat aktör)
Hemsö 22 900 200

Helsingborg Klövholmen 1 maj-15
DP: Förskola/Skola.

(F-6, 140 elever, privat aktör)
Klövholmen Fastighets AB 4 444 833

Helsingborg Berga 1:8, del 

av
mar-15

DP: Förskola.

(Förskola, 5 av, 80 elever, privat aktör)
Göran Ström Fastigheter 2 250 1 000
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Antal barn ca 15 000 – 35 000 kr/barn, genomsnitt kring 27 500 kr/barn 

Avser verksamheter där antalet barn/elever är känt eller rimligen kan antas (vad gäller 

förskoleverksamheter används ett nyckeltal om 15-20 barn/avdelning)  

Den stora prisskillnaden kan sannolikt till viss del förklaras av att det är stor skillnad i hur pass rationellt de 

olika tomterna utnyttjas, det vill säga hur stor bebyggelse som uppförs i relation till tomten i övrigt. 

Vidare bör man ha i åtanke att säljaren inte nödvändigtvis har ett ”vinstmaximerande” syfte vid försäljningen 

av tomtmark för skola/förskola (till exempel då säljaren är en kommun och etablering av en skola/förskola 

kan ses som en nödvändighet för att möjliggöra övrig exploatering inom området).  

Beaktat det begränsade jämförelsematerialet är det svårt att se någon tydlig trend vad gäller prisutveckling. 

Marknaden för samhällsfastigheter (vård/skola/omsorg) har emellertid utvecklats starkt under senare år och 

beaktat den demografiska utvecklingen torde detta, åtminstone till viss del, ”spilla över” på marknaden för 

byggrätter. Vidare har det noterats ett tydligt ökande intresse, från såväl offentliga som privata aktörer, att 

åsätta mark för skola/förskola ett rimligt marknadsvärde. Inom flera delmarknader bedöms detta leda till högre 

priser än vad som tidigare noterats.  

Vad gäller tomtmark för skola/förskola bedöms lägesfaktorn vara av mindre vikt såtillvida det finns ett 

tillräckligt ”kundunderlag” i närområdet, vilket det bedöms finnas kring Havsbaden.  

Värderingsobjektet – förskola med 6 avdelningar på en tomt om 5 165 kvadratmeter tomtarea – bedöms 

utgöra ett ”normalt” objekt beaktat den lokala marknaden. Möjligheterna till vidareutveckling är något 

begränsade, men det finns lek-/rekreationsmöjligheter i närområdet som kan nyttjas inom verksamheten. 

Ortsprismetoden bedöms därmed sammantaget ge ett värde kring 550 – 650 kr/kvm tomtarea. 

Med en tomtarea om 5 165 kvadratmeter motsvarar detta ca 2 850 000 – 3 350 000 kronor.    

Möjligheten att avyttra byggrätter för skola/förskola ”på spekulation” bedöms emellertid som starkt 

begränsade. Värdebedömningen ovan förutsätter därmed att tomten säljs till en egenanvändare (privat aktör 

eller Ängelholms Kommun) alternativt att det inför försäljning har tecknats ett långt hyresavtal (minst 15 år) 

med en etablerad operatör.  

Exploateringskalkyl 

För mark och byggrätter för olika typer av allmänt ändamål, som skola/förskola/idrott, bedöms 

exploateringskalkylen inte vara tillämpbar (specifika marknads-/exploateringsförutsättningar, mark/byggrätt 

förvärvas inte ”på spekulation”, d.v.s. med kommersiella förutsättningar som t.ex. bostäder eller 

kontor/handel).  

Vidare gäller att eventuella ”externa” hyresavtal ofta tecknas på åtminstone 15 – 20 år där hyran fastställs 

utifrån den totala investeringskostnaden, inklusive markförvärv (och vinst/risk), vilket medför ett visst 

cirkelresonemang.  
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7. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetod    ca 550 – 650 kr/kvm tomtarea  

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet av värderingsobjektet – 

byggrätter för förskola inom del av Ängelholm Globen 1 – vid värdetidpunkten till: 

 

 600 kr/kvm tomtarea 
Sex hundra kronor per kvadratmeter tomtarea 

 

Vilket, beaktat en tomtstorlek om 5 165 kvadratmeter, motsvarar ett totalt värde om 3 100 000 kronor.   

 

 

 

 

Malmö 2020-04-15 

                                                    

Thomas Green     
Civilingenjör Lantmäteri     
av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare  
 

Bilagor 

Bilaga Utdrag ur fastighetsregistret 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 



 

 

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2021-06-21

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

KF § 135 Dnr. KS 2021/260

Entledigande samt val av ledamot i nämnden för 
omsorg och stöd efter Klas Lundh (S)

Ärendebeskrivning
Klas Lundh (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Nämnden för omsorg och 
stöd. 

Beslutsunderlag
Avsägelse från Klas Lundh, inkommen den 1 juni 2021. 

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att entlediga Klas Lundh från uppdraget som ledamot i Nämnden för omsorg och 
stöd, samt

att lämna uppdraget vakant tills vidare. 

Beslutet ska expedieras till
• Klas Lundh
• Nämnden för omsorg och stöd
• Nämndsekreterare/FMS



ÄNGELHOLMS KOMMUN 
SAMIIÄLLSBYGGNADSNÅMNDEN 

Ängelholm 2021-08-11 

ZOZ1 -08- 1 7. 

Avsägelse 
Dnr ............................................ . 

Jag önskar härmed avsäga mig mitt uppdrag som ersättare för Sverigedemokraterna i 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Mvh 

Johan Wifralius 



Avsägelse 

ÄNGELHOLMS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -08- 1 z 

Dnr. ............................. .. 

Ängelholm 2021-08-11 

Jag önskar härmed avsäga mig mitt uppdrag som ledamot för Sverigedemokraterna i AB 

Ängelholmslokaler 

Mvh 



Avsägelse 

ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -08- 1 z 

Dnr .. ............................. . 

Ängelholm 2021-08-11 

Jag önskar härmed avsäga mig mitt uppdrag som ledamot för Sverigedemokraterna i AB 

Ängelholmshem 

Mvh 

Johan Wifralius 



Ängelholms 
kommun 

Avsägelse av uppdrag - förtroendevald 

Ärendenummer 

Inskickat 

Dina uppgifter 

Personuppgifter 

Personnummer 

Förnamn 

Efternamn 

Kontaktuppgifter 

E-post 

Telefon 

Förtroendevalds uppdrag 

Parti som representeras 

Parti 

Vilka uppdrag vill du avsäga dig? 

Denna avsägelse gäller 

Enstaka uppdrag som avsägs 

signeringsinformation 

Ankomsttid: 

Signerat av: 

Signerats med personnummer: 

Utgivare: 

Signatur verifierad: 

21 0824-EN-AVSUPPD-Tl89 

2021-08-24 11:05 

Jim 

Brithen 

Engelholmspartiet 

Vissa av mina uppdrag 

Nämnd/styrelse Uppdrag 

Kommunfullmäktige Ledamot 

2021-08-24 11 :05 

Jim Brithen 

JIM BRITHEN 

2021-08-24 11 :05 

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm 

Epos/ ini il u .:n~.:: lho lm .se Webb 11 ww .::n~clho l tn :il: 

Avsägelse fr.o.m 

2021-08-24 

Sida l av l 



Ängelholms 
kommun 

Avsägelse av uppdrag -förtroendevald 

Ärendenummer 

Inskickat 

Dina uppgifter 

Personuppgifter 

Personnummer 

Förnamn 

Efternamn 

Kontaktuppgifter 

E-post 

Telefon 

Mobil 

Förtroendevalds uppdrag 

Parti som representeras 

Parti 

Vilka uppdrag vill du avsäga dig? 

Denna avsägelse gäller 

Avsägelse fr.o.m 

signeringsinformation 

Ankomsttid: 

Signerat av: 

Signerats med personnummer: 

Utgivare: 

Signatur verifierad: 

21 0824-EN-AVSU PPD-DS30 

2021-08-24 13:28 

Phia Gamilla 

Wifralius 

Sverigedemokraterna 

Alla mina uppdrag 

2021-08-31 

2021-08-24 13:28 

Phia Gamilla Wifralius 

GAMILLA NORDSTRÖM 

2021-08-24 13:28 

Postadress Östra vägen 2 262 80 Ängelholm 
Epos/ inl(lrlL.:ngdhulm.;c Wehh WW\\'.t:ngdhohn.st; 

Sida l av l 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-06-24 

Krisledningsnämnden 

Plats och tid: Digitalt via Teams samt rum Grön, 2021-06-24, kl. 09.00-09.10 

Beslutande: Liss Böcker (C), vice ordförande (rum Grön) 
Lars Nyander (S) 
Linda Persson (KD), tjg. ers. för Robin Holmberg (M) 

Ersättare: Eric Sahlvall (L) 
Åsa Larsson (S)  

Övriga närvarande: Mari Mikaelsson, krisberedskapssamordnare 
Ludwig Bayerlin, kommunikatör 
Henrik Sandén, planeringschef (rum Grön) 
Linda Wahlström, nämndsekreterare (rum Grön) 

Paragrafer: 74-77

Protokollet är digitalt justerat av: 

Liss Böcker, ordförande 

Lars Nyander, justeringsperson 

Linda Wahlström, sekreterare 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Datum för anslags uppsättande: 2021-06-28 

Datum för anslags nedtagande: 2021-07-20 

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-06-24  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
KLN § 74  

 

Val av justeringspersoner 
 

 
Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
1. Till att justera dagens protokoll jämte ordföranden utses Lars Nyander. 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-06-24  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 

 
KLN § 75 

 

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
att godkänna föredragningslistan. 

 
 

 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-06-24  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
KLN § 76  

 

Aktuell lägesrapport 
 

Ärendebeskrivning 
Krisberedskapssamordnare Mari Mikaelsson uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan 
förra mötet den 10 juni 2021 och informerar om smittspridning och hur vaccinationerna 
fortgår. 
 
Smittspridningen fortsätter att sjunka, både i riket, länet och kommunen. Vaccinationerna 
rullar på i bra takt och i Skåne är det nu 30-35 åringarna som kallas till vaccinering.  

 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-06-24  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 

   
   KLN § 77 
 

Kommunikation 
 
Kommunikatör Ludwig Bayerlin informerar om vilka kommunikationsinsatser som 
gjorts sedan förra nämnden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-07-14  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
KLN § 78  

 

Val av justeringspersoner 
 

 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
att Lars Nyander utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-07-14  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 

 
KLN § 79 

 

Godkännande av föredragningslistan 
 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 
 
att godkänna föredragningslistan. 

 
 

 
  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-07-14  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
KLN § 80  

 

Aktuell lägesrapport 
 

Ärendebeskrivning 
Krisberedskapssamordnare Mari Mikaelsson uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan 
föregående möte.  
 
I Sverige går vaccinationerna bra och nu har steg tre inletts vilket bland annat innebär att 
kommuner inte längre har rätt att utfärda vistelseförbud, att kapaciteten på 
kollektivtrafiken ökar och att restriktionerna på handelsplatser tas bort. 
 
Steg 4 har inte datumsatts ännu men väntas träda i kraft i september. En ökad 
smittspridning har dock konstaterats kopplat till utlandsresor. Därför rekommenderar 
Folkhälsomyndigheten alla resenärer, inklusive svenska medborgare, som reser in i Sverige 
från länder utanför Norden, att ta ett PCR-test för Covid-19 vid ankomst. 
 
I länet är smittspridningen stabil, men fler ligger inne på vårdavdelning än förra veckan, på 
IVA är det oförändrat. I länet har 65 % av befolkningen fått dos 1 och 43 % har fått dos 2. 
 
I kommunen var det 14 nya fall vecka 27 vilket är en ökning från föregående vecka, det 
tros bero på en eftersläpning av inrapporteringen. 25 tusen Ängelholmare har fått dos 1 
och 15 tusen är fullvaccinerade. Huvuduppdrag Hälsa rapporterar inga smittade bland 
boende eller personal. 

 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-07-14  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 

   
   KLN § 81 
 

Kommunikation 
 
Kommunikatör Viktor Hedén informerar om vilka kommunikationsinsatser som gjorts 
sedan förra mötet, bland annat om lättnaderna från 1 juli och skärp testning vid resor. 
Informationskampanj sker under sommaren kallad Avstånd idag – Närhet i morgon. 
 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Krisledningsnämnden  
 

2021-07-14  

 
 

  

 

 
 

 

 
 
 
   KLN § 82 

 
ÖVRIGT 
 
Ordförande Robin Holmberg uppdrar åt Mari Mikaelsson att kontrollera med 
organisationen vilka kontroller som görs vid utskänkningsställen under sommaren och 
att hon återkommer via mail till nämnden. 
Marie informerar om att kommunen lämnar rapport till Länsstyrelsen en gång i veckan, 
främst en lägesbild. 
 
Nästa möte i Krisledningsnämnden blir den 12 augusti klockan 09.00. Då fattas 
eventuellt beslut om nämnden ska hållas vilande alternativt avvecklas. 
 
____ 

 
 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-08-12 

Krisledningsnämnden 

Plats och tid: Digitalt via Teams, 2021-08-12, kl. 09.00-09.40 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga närvarande: 

Paragrafer: 

Robin Holmberg (M), ordförande 
Liss Böcker (C) 
Lars Nyander (S) 

Linda Persson (KD) 
Åsa Larsson (S)  
Eric Sahlvall (L) 

Jan Klauser, säkerhetschef 
Kristina Magnusson, kommundirektör 
Viktor Hedén, kommunikatör 
Henrik Sandén, planeringschef 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 

83-87

Protokollet är digitalt justerat av: 

Robin Holmberg, ordförande 

Lars Nyander, justeringsperson 

Linda Wahlström, sekreterare 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 

Datum för anslags uppsättande: 2021-08-13 

Datum för anslags nedtagande: 

Förvaringsplats för protokollet: 

2021-09-06 

Enheten för juridik och kansli, stadshuset Ängelholm 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-08-12 

KLN § 83 

Val av justeringspersoner 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

att Lars Nyander utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-08-12 

KLN § 84 

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar: 

att godkänna föredragningslistan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-08-12 

KLN § 85 

Aktuell lägesrapport 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetschef Jan Klauser uppdaterar nämnden på vad som hänt sedan föregående möte 
den 14 juli 2021. 

Kommunen har inte behövt besluta om vistelseförbud under sommaren så här långt. Det 
har endast varit någon enstaka företeelse där det varit lite problematiskt med många 
personer på samma plats, ex. på bryggan vid Klitterhus men i övrigt förhållandevis lugnt i 
kommunen. 

Det var samverkanskonferens med Länsstyrelsen den 9 augusti. En ökad smittspridning i 
landet med cirka 5% har nu konstaterats och ökningen förväntas fortsätta linjärt, dvs. 
någon pik på smittspridningen förväntas inte. Smittskydd Skåne är ändock oroade över 
ökningen.  

Det är viktigt att fortsätta följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att 
hålla avstånd, arbeta hemifrån och stanna hemma när man är sjuk. 

Jan informerar vidare om Länsstyrelsens ambulerande ”informationshubb” som syftar till 
att sprida information om vikten av att vaccinera sig i områden där vaccinationsviljan är 
låg. Hubben kommer till Ängelholm den 2 september kl. 13.00-16.00. De kommer vara 
placerade på Stortorget i centrala Ängelholm vilket är en bra plats utifrån att det ligger en 
vaccinationscentral i närheten, på Laxgatan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-08-12 

KLN § 86 

Fortsatt sammanträdesplanering 

Nämnden diskuterar sammanträdesfrekvensen framåt. 

Beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att det ska vara möten torsdagarna den 26 augusti och  
9 september kl. 09.00-10.00.  Det ska sedan fattas beslut om ny sammanträdesplanering. 

____ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Krisledningsnämnden 

2021-08-12 

KLN § 87

Kommunikation 

Kommunikatör Viktor Hedén informerar om vilka kommunikationsinsatser som gjorts 
sedan förra mötet. 

____ 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-06-16 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid:  Digitalt via Teams, 2021-06-16, kl. 16:30- 20:00 
 
Beslutande: Bengt Sävström, sammankallande  

Oskar Funes Galindo 

Ingemar Olsson 
Ulla Magnusson 
Lisbet Enbjerde 
Rolf Ekberg 
Ragnar Steen, närvarande tom § 52 
Gunilla Hildestrand, närvarande tom § 52 
  

   

Övriga närvarande: Thomas Fjellner, ordf samhällsbyggnadsnämnden, § 51 
Hans-Åke Jönsson, 1:e vice ordf samhällsbyggnadsnämnden, § 51 
Magnus Jonsson, 2:e vice ordf samhällsbyggnadsnämnden, § 51 
Susanne Danielsson och Christine Lennartsson, § 52 
Robert Bergman, PwC, § 53 
Carl-Gustaf Folkeson, PwC 
 

     

Utses att justera:   Ulla Magnusson  Paragrafer:  § 49 - § 59 
 
 
 
 

Sekreterare  ___________________________________________________ 
 Carl-Gustaf Folkeson  
 

Ordförande ___________________________________________________ 
 Bengt Sävström 
 

Justerare ___________________________________________________ 
    Ulla Magnusson 

 
  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-06-16 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

ANSLAG/BEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Organ:  Kommunrevisionen 
 
Sammanträdesdatum:  2021-06-16 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-06-18  
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-07-12 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 
 
Underskrift ____________________________________________________ 

                              
  



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-06-16 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 

 
  

§ 49 Mötets öppnande 
Revisionens sammankallande hälsade samtliga välkomna till dagens sammanträde. 
Revisionens sammankallande ställde frågan om jäv föreligger angående dagens ärenden vilket 
inte var fallet. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 50 Justering  
Kommunrevisionen beslutar  
att utse Ulla Magnusson till att justera dagens protokoll 
 

§ 51 Information samhällsbyggnadsnämnden 
Möte med samhällsbyggnadsnämndens presidium enligt särskild dagordning. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 52 Information institutionsplaceringar 
Information lämnades om institutionsplaceringar av unga, hemmaplanslösningar samt 
verksamheten på Nova ungdom. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 53 Granskning byggprocessen 
Föreligger utkast till granskning avseende byggprocessen.  
 
Kommunrevisionen beslutar  
att rapporten avseende granskning av byggprocessen ska översändas till kommunfullmäktige 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt styrelsen för AB Ängelholmshem och 
AB Ängelholmslokaler. Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen, 
samhällsbyggnadsnämnden samt styrelsen för AB Ängelholmshem och AB Ängelholms-
lokaler senast till den 30 september 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-06-16 

 
 

 
Kommunrevisionen 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 
 

§ 54 Granskning av årsbokslut 
Föreligger utkast till granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt 
revisionsberättelse med bilagor för år 2020. 
 

Kommunrevisionen beslutar  
att granskningsrapport avseende bokslut, revisorernas redogörelse samt revisionsberättelse 
med bilagor för år 2020 överlämnas till kommunfullmäktige 
 

§ 55 Revisionsplan 
Föreligger utkast till projektplan avseende VA 
 

Kommunrevisionen beslutar  
att anta förslag till projektplan avseende VA-granskning 
 

§ 56  Lekmannarevision 
Revisionens sammankallande informerade om granskningsrapporterna för år 2020 i de 
kommunala bolagen.  
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 57  Omvärldsbevakning 
Revisionens sammankallande redogjorde för PwC:s omvärldsbevakning.  
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen  

 
§ 58  Rapporter 
Ks – ett antal planbesked, dataskyddsombud för Ks 
Miljö- och tillståndsnämnden – ekonomi i balans, utredning systematiskt miljöarbete, rapport 
intern kontroll avseende bemanning i förhållande till uppdraget 
Nämnden för kultur, idrott och fritid – beslut om övertagande av flygmuseet, satsning på 
sommarlovsaktiviteter, budget för -22, invigning av nytt konstverk längs Kattegattsleden 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
 

§ 59  Övriga frågor 
Revisionens ordförande informerade om gynnande ej verkställda beslut. 
 
Kommunrevisionen beslutar  
att notera informationen 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

Protokoll – Årsstämma Ängelholms Stadshus AB 

Måndagen den 28 juni 2021 kl. 17:00 – 17:20 
Digitalt via Teams 

Närvarande: 
Ängelholms Stadshus AB 
Robin Holmberg, ordförande 
Lars Nyander, 2 vice ordförande 
Patrik Ohlsson, ledamot 
Linda Persson, ledamot 
Ola Carlsson, ersättare 
Kristina Magnusson, VD 
Mattias Johansson, revisor PWC 

Ängelholms kommun 
Elisabeth Kullenberg, ombud 
Henrik Sandén, planeringschef 
 
AB Ängelholmshem 
Mats Nilsson, VD 
Bengt Jansson, ordförande 
 
AB Ängelholmslokaler 
Lilian Eriksson, VD 
 
  

1. Val av ordförande vid stämman  
Robin Holmberg väljs till ordförande vid stämman. 
 

2. Val av sekreterare 
Henrik Sandén väljs till sekreterare vid stämman. 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
Antal aktier: 20 000 
Antal röster: 20 000 
 
Ängelholms kommun äger samtliga av bolagets aktier. Elisabeth Kullenberg 
som ägarombud företräder samtliga aktier och är närvarande. 
 
Stämman beslutar att godkänna förteckningen över närvarande aktieägare 
som röstlängd. 

 
4. Godkännande av dagordning  

Stämman godkänner dagordningen. 
 

5. Val av en eller flera justeringsperson  
Elisabeth Kullenberg väljs att justera protokollet. 

 
6. Prövning av om stämman blivit behörig sammankallad  

Kallelsen och årsredovisning har skickats ut via mail den 7 juni till 
styrelsens ledamöter och ersättare, lekmannarevisorer samt till aktieägarens 
ombud. Stämma konstateras vara sammankallad i behörig ordning. 
 

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 
lekmannarevisorernas granskningsrapport.  
Mattias Johansson, PWC, redogör för revisionsberättelsen.  

 
8. Beslut  

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,  
Stämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen enligt 
framlagt förslag i årsredovisningen. 
 

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt 
den fastställda balansräkningen 
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att vinstmedlen 
disponeras så att till ägaren Ängelholms kommun utdelas 3 534 000 
kr samt i ny räkning överförs 612 611 260 kr. 
 

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter  
Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och 
ersättare samt verkställande direktör för verksamhetsåret 2020. 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

9. Fastställande av arvode åt styrelse, revisorer och lekmannarevisorer  
Stämman beslutar att styrelsen och lekmannarevisorerna ska ersättas med 
timarvode enligt Ängelholms kommuns modell. Detta inkluderar styrelsens 
presidium.  
 
En eventuell annan ordning ska beredas av styrelsen inför nästa års 
stämma. 
 

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter  
Enligt bolagsordningen som har fastställts av Ängelholms 
kommunfullmäktige ska styrelsen för Ängelholms Stadshus AB vara 
personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunfullmäktige 
har den 25 januari 2021, diarienummer KS 2021/40 § 29, förrättat val till 
styrelsen i Ängelholms Stadshus AB.  
 
Stämman noterar, i enlighet med bolagsordningen och 
kommunfullmäktiges beslut den 25 januari 2021, § 29, att antalet ledamöter 
ska vara fem (5) och antalet ersättare ska vara fem (5). 

11. Val av ordförande i styrelsen och övriga styrelseledamöter samt 
suppleanter  
Enligt bolagsordningen som har fastställts av Ängelholms 
kommunfullmäktige  väljs styrelsen för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den 
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige har den 25 januari 2021, diarienummer KS 2021/40 § 
29, förrättat val till styrelsen i Ängelholms Stadshus AB.  
 
Stämman noterar, i enlighet med bolagsordningen och  
kommunfullmäktiges beslut den 25 januari 2021, § 29, att styrelse och 
presidium har valts för perioden till och med stämman som ska hållas år 
2023 enligt följande: 
 
ledamöter  
M Robin Holmberg, ordförande 
C Liss Böcker, 1 vice ordförande 
S Lars Nyander, 2 vice ordförande 
KD Linda Persson 
SD Patrik Ohlsson 
 
 
ersättare 
M Ola Carlsson 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN 

262 80 Ängelholm  info@engelholm.se 

0431–870 00  engelholm.se 

MP Karl-Otto Rosenqvist 
L Eric Sahlvall 
S Åsa Larsson 
SD Johan Wifralius 
 
 

12. Val av revisor och en revisorssuppleant  
Stämman noterar att följande personer har utsetts som revisor och 
suppleant:   
Mattias Johansson – ÖPWC – revisor  
Anders Thulin – ÖPWC – suppleant 
 

13. Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och 
suppleant för denne  
Kommunfullmäktige har den 22 mars 2021, diarienummer 2021/40 § 71, 
utsett Bengt Sävström till lekmannarevisor i Ängelholms Stadshus AB, samt 
Ragnar Steen som lekmannarevisors ersättare i Ängelholms Stadshus AB. 

 
14. Övriga frågor  

Protokollet kommer att justeras med digital signering. 
 
Presidiet ska träffa lekmannarevisionen efter sommaren för att diskutera 
arbetsformer. 
 

15. Avslutande 
Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman avslutas. 

 
 
 
 
Ordförande   Sekreterare 
Robin Holmberg  Henrik Sandén 
 
 
 
Justeringsperson 
Elisabeth Kullenberg 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Sekreterare: Henrik Sandén Ordförande: Robin Holmberg

Kommunfullmäktiges ordförande: Elisabeth Kullenberg
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Ängelholms Stadshus AB 

Org.nr 559276-8591 

1 (8) 

  

      

  

Styrelsen för Ängelholms Stadshus AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-10-14 - 

2020-12-31.  

  

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 

i hela kronor (kr).  

  

  

Förvaltningsberättelse 

  

  

Information om verksamheten 

 

Företaget har sitt säte i Ängelholms kommun. Företagets verksamhetsområde består i att som moderbolag 

(holdingbolag) i en av Ängelholms kommun helägd koncern driva, leda och utveckla verksamheter av 

allmänt intresse som har anknytning till kommunen och dess invånare. 

 

Bolagets syfte är att leda, optimera och samordna de verksamheter som bedrivs i dotterbolagen i 

Ängelholms kommun. Bolagets syfte är att som moderbolag i kommunens koncern utöva styrning och 

tillsyn över dotterbolagen, i enlighet med aktiebolagslagen och kommunallagen, och att tillvarata 

gemensamma ekonomiska intressen för Ängelholms kommun.  

 

Bolaget ska bedrivas i enlighet med gällande kommunalrättsliga och affärsmässiga principer, såvida inte 

speciallagstiftning eller gällande rätt medger eller föreskriver något annat. 

  

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

Bolaget bildades 2020-10-14.  

2020-12-14 förvärvades 99,98% av aktierna i AB Ängelholmshem, org.nr. 556054-7555. 

 

 

  

Flerårsöversikt (Tkr)                 2019     

Nettoomsättning    0     

Resultat efter finansiella poster    50     

 

Balansomslutning 

   

50     

Soliditet (%)    33,3     
 

2020 

- 

3 523 700 

 

616 345 260 

100% 

 

        

            

  

Förändring av eget kapital 

 
 Aktie- Årets Totalt 
  kapital resultat   

Insatt aktiekapital 200 000          200 000 
Balanserat resultat 612 621 560   612 621 560 
Årets resultat  3 523 700     3 523 700 

Belopp vid årets utgång 612 821 560 3 523 700 616 345 260 
        

 

Bolaget har under räkenskapsåret erhållit ovillkorat aktieägartillskott om 612 621 560 kr. 
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Förslag till vinstdisposition 

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

  

disponeras så att 

 

Årets resultat                3 523 700 kr  

Balanserat resultat    612 621 560 kr 

Summa                     616 145 260 kr  

 

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till ägarna utdelas 3 534 000 kr samt i ny räkning 

överförs 612 611 260 kr. 

  

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning Not 2020-10-14 

-2020-12-31 

 

  

  

 

 

Rörelsens intäkter         

Nettoomsättning        

Övriga rörelseintäkter        

    -     

          

Rörelsens kostnader         

Övriga externa kostnader   -10 300     

       

         

Rörelseresultat   -10 300     

          

Resultat från finansiella poster         

Resultat utdelning på andelar i dotterföretag  3 534 000   

Räntekostnader och liknande resultatposter   -     

Resultat efter finansiella poster   -     

          

Bokslutsdispositioner   -     

Resultat före skatt   3 523 700     

          

Skatt på årets resultat   -     

          

Årets resultat         3 523 700    
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Balansräkning Not 2020-12-31  
  

  

 

 

TILLGÅNGAR         

          

Anläggningstillgångar         

          

Finansiella anläggningstillgångar         

Andelar i koncernföretag 2,3 612 621 560     

         

Summa anläggningstillgångar   612 621 560     

          

Omsättningstillgångar         

          

Kortfristiga fordringar         

Fordringar hos koncernföretag   3 534 000     

Övriga fordringar   -     

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   -     

    -     

          

Kassa och bank   189 700     

Summa omsättningstillgångar   3 723 700     

          

SUMMA TILLGÅNGAR   616 345 260     
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Balansräkning Not 2020-12-31  
  

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

          

Eget kapital        

Bundet eget kapital         

Aktiekapital   200 000     

    200 000     

          

Fritt eget kapital         

Aktieägartillskott  612 621 560   

Årets resultat   3 523 700     

    616 145 260     

Summa eget kapital   616 345 260     

          

Obeskattade reserver   -     

          

Kortfristiga skulder         

Leverantörsskulder   -     

Skulder till koncernföretag   -     

Aktuella skatteskulder   -     

Övriga skulder   -     

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   -     

Summa kortfristiga skulder   -     

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   616 345 260     
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Noter 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3).  

 

Intäktsredovisning 

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 

omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 

Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet 

med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när 

företagets rätt till betalning är säkerställd. 

 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 

kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 

  

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella 

anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas 

individuellt.  

 

Inget nedskrivningsbehov anses föreligga vid årsskiftet. 

  

Koncernförhållanden 

Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ 

upprättas ingen koncernredovisning. 

  

Nyckeltalsdefinitioner 
 

Soliditet (%) 

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 

balansomslutning. 
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Not 2 Andelar i koncernföretag 
 2020-12-31    

        

Ingående anskaffningsvärden 0     

Inköp 612 621 560     

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 612 621 560     

        

Ingående nedskrivningar 0     

Årets nedskrivningar -     

Utgående ackumulerade nedskrivningar -     

        

Utgående redovisat värde 612 621 560     

        

 

 

Not 4 Specifikation andelar i koncernföretag 

 
 

Namn 

Kapital- 

andel 

Rösträtts- 

andel 

Antal 

andelar 

Bokfört 

värde 

Marknads- 

värde   

AB Ängelholmshem 99,98% 99,98% 99,98% 612 621 560 612 621 560   

     67 722 aktier   612 621 560 612 621 560   

       

              

  Org.nr Säte Eget kapital Resultat   

AB Ängelholmshem 556054-7555 Ängelholm  6 773 900 53 709 832   

            

 

  

 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma 2021-06-28 för fastställelse. 

 

 

 

Ängelholm, 2021- 

 

 

 

Robin Holmberg    Kristina Magnusson 

Styrelsens ordförande    Verkställande direktör 

 

 

 

Lars Nyander    Liss Böcker 

 

 

 

Linda Persson    Patrik Olsson 
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2021- 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

 

 

Mattias Johansson 

Auktoriserad revisor 
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Deltagare

  ÄNGELHOLM STADSHUS 559276-8591 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ROBIN HOLMBERG

Robin Holmberg

Påskrivande

2021-06-09 09:25:08 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: KRISTINA MAGNUSSON

Kristina Magnusson

Påskrivande

2021-06-10 10:46:52 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS NYANDER

Lars Nyander

Påskrivande

2021-06-14 09:22:58 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Irene Liss Marita Böcker

Liss Böcker

Påskrivande

2021-06-15 06:31:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Linda Jeanette Persson

Linda Persson

Påskrivande

2021-06-15 08:39:01 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: PATRIK OLSSON

Patrik Ohlsson

Påskrivande

2021-06-16 09:02:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS JOHANSSON

Mattias Johansson

Auktoriserad revisor

2021-06-16 09:03:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Ängelholms Stadshus AB, org.nr 559276-8591 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ängelholms Stadshus AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ängelholms Stadshus ABs finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Ängelholms Stadshus 
AB. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Ängelholms Stadshus AB 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. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 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 misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Ängelholms Stadshus AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ängelholms Stadshus AB 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. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 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 bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

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 bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Ängelholm den ___juni 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor 
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 GRANSKNINGSRAPPORT 

 

 Till fullmäktige i Ängelholms kommun 

 Organisationsnummer 212000-0977 

 

 Till årsstämman i Ängelholms Stadshus AB 

 Organisationsnummer 559276-8591 

 

 

 

 

 

 

 

 Granskningsrapport för år 2020 
 

 Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

Ängelholms Stadshus AB:s verksamhet.  

 

 Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

 Vi vill särskilt framföra att det tagit tid innan vi erhållit kallelser och protokoll 

vilket har försvårat vårt arbete. Mot den bakgrunden önskar vi att styrelsen vidtar 

åtgärder så att vi fortsättningsvis får tillgång till kallelser och protokoll i rimlig tid. 

 

 Vi bedömer sammantaget att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

varit tillräcklig.  

 

 Ängelholm den 11 juni 2021 

 

 

 

 Ragnar Steen     Bengt Sävström 

Av fullmäktige utsedd  Av fullmäktige utsedd  

lekmannarevisor lekmannarevisor 
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Bolagsstämmoprotokoll AB Ängelholmshem, org.nr. 556054-7555 
 
Ordinarie årsstämma den 28 juni 2021 
 
Plats: AB Ängelholmshem, Thulingatan 1B, Ängelholm (Teams) 
 
Närvarande Antal aktier och röster: 67.722 (99,97% av aktierna) 
aktieägare:  Ängelholms kommun genom Elisabeth Kullenberg, med företedd 

fullmakt från Kommunstyrelsen 
 
 
§ 1 Stämmans öppnande 
 
Styrelsens ordförande Bengt Jansson hälsade alla välkomna och förklarade stämman 
öppnad. 
 
 
§ 2 Val av ordförande vid stämman 

 
Stämman utsåg Bengt Jansson till ordförande vid stämman. 
 
 
§ 3 Val av protokollförare 
 
Stämman utsåg Mats Nilsson att föra protokoll vid stämman. 
 
 
§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd 
 
Stämman godkände ovan angiven förteckning över närvarande aktieägare att gälla såsom 
röstlängd vid stämman. 
 
 
§ 5 Val av justeringsperson 
 
Stämman beslutade att Elisabeth Kullenberg tillsammans med ordföranden skulle justera 
protokollet. 
 
§ 6 Godkännande av dagordning 

 
Stämman godkände förslaget till dagordning. 
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§ 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 
 
Ordföranden redovisade kallelseförfarandet.  
 
Företeddes bevis för att samtliga aktieägare kallats till dagens stämma genom 
försändelser den 11 juni 2021. Årsredovisning för 2020, revisionsberättelse samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport hade sänts ut i samband med kallelsen. 
 
Stämman förklarades vara i behörig ordning sammankallad. 
 
 
§ 8 Föredragning av 
      a) årsredovisning 
      b) revisionsberättelser från PwC samt lekmannarevisor 
 
Årsredovisning för AB Ängelholmshem och koncernen är föredragen och godkänd på 
styrelsemöte i AB Ängelholmshem 2021-06-15, i kommunstyrelsen 2021-06-21 och i 
Kommunfullmäktige 2021-06-21.  
 
Revisor Mattias Johansson och Lekmannarevisor Ragnar Steen redogjorde för 
revisionsarbetet.  
 
Stämman ansåg därmed att handlingarna var föredragna. 
 
 
§ 9 a Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen 
 
Stämman fastställde i årsredovisningen för 2020 intagen resultat- och balansräkning. 
 
 
§ 9 b Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda 
balansräkningen 
 
Det konstaterades att till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive 
årets resultat om sammanlagt 488 128 013 kronor. 
 
Stämman beslutade att vinstmedlen disponeras på följande sätt: 

- Till aktieägarna utdelas      3 534 000 kronor 
- Överförs till ny räkning 484 594 013 kronor 

 
 
Utdelningen är planerad att utbetalas den 30 juni 2021. 
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§ 9 c Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören 
 
Stämman beslutar  
 
att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för förvaltningen av 
bolagets angelägenheter under tiden 2020-01-01 – 2020- 03-30.  
 
Beslutet omfattar styrelsen med följande ledamöter:  
Daniel Jönsson, ordförande  
Carl-Gustaf Gudmundsson, 1:e vice ordförande  
Arne Jönsson, 2:e vice ordförande  
Patrik Ohlsson, ledamot  
Hans Hammargren, ledamot 
 
Ersättare:  
Magnus Nson Engelbäck  
Göran Larsson  
Emma Yngvesson  
Marie Wifralius  
Peter Storgaard  
 
Beslutet omfattar verkställande direktör:  
2020-01-01 – 2020-02-29, Benth Jensen 
 
Stämman beslutar  
 
att bevilja ansvarsfrihet för den verkställande direktören under tiden 2020-03-01 – 2020-
03-30.  
 
Verkställande direktör: Peter Scharff  
 
Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören verksamma under 
tiden 2020-03-30 – 2020-12-31.  
 
Beslutet omfattar styrelsen med följande ledamöter:  
Robin Holmberg, ordförande  
Liss Böcker, 1:e vice ordförande  
Lars Nyander, 2:e vice ordförande  
Linda Persson, ledamot  
Johan Wifralius, ledamot  
 
Ersättare:  
Ola Carlsson  
Eric Sahlvall  
Åsa Larsson  
Karl-Otto Rosenqvist  
Bo Salomonsson  
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Interim verkställande direktör: Mikael Bornandersson 
 
 
§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 
 
Modellen för hur arvodet till styrelsens ledamöter ska räknas ut bygger på 
riksdagsledamöternas månadsarvode. Ängelholms kommun tillämpar detta arvode som ett 
grundbelopp där politiker och styrelseledamöter erhåller en % sats beroende på 
uppdragets tyngd.  
 
Stämman beslutar enhälligt:  
 
Att styrelsens arvode för 2020/2021 ska utgå med 11 % av grundbeloppet/månad till 
styrelsens ordförande och med 5 % till vice ordförande. Grundbeloppet uppgår för 
närvarande till 69 900 kr. Övriga ordinarie ledamöter får 1 % av grundbeloppet/månad.  
 
Till detta tillkommer ett sammanträdesarvode, dock ej till styrelsens ordförande, enligt 
fastställd bestämmelse av kommunfullmäktige i Ängelholm.  
 
Att revisorernas arvode för 2020/2021 ska utgå enligt taxa till auktoriserade revisorer. 
Lekmannarevisorerna får 1,5 % av grundbeloppet/månad plus sammanträdesarvode enligt 
fastställd bestämmelse av kommunfullmäktige i Ängelholm. 
 
 
§ 11 Val av styrelseledamöter, suppleanter samt lekmannarevisorer 
 
Det skulle antecknas till protokollet att kommunfullmäktige i Ängelholm beslutat att intill 
ordinarie årsstämma 2022 hållits utse: 
 
Styrelseledamöter 
Bengt Jansson, ordförande 
Lennart Nilsson, 1:e Vice Ordförande 
Kerstin Engle, 2:e Vice Ordförande 
Johan Wifralius 
Kerstin Lingebrant  

Styrelsesuppleanter 
Göran Larsson 
Jan-Eric Andersson 
Sten Christiansson 
Bo Salomonsson 
Klas Lund 

  
Lekmannarevisorer 
Ragnar Steen 
Bengt Sävström 

Lekmannarevisors suppleanter 
Ingemar Olsson 
Oscar Funes Galindo 

  
 
§ 12 Val av revisor 
 
Stämman beslutar enhälligt  
 
Att PwC, och auktoriserad revisor Mattias Johansson, anlitas som revisor i AB 
Ängelholmslokaler för tiden till ordinarie årsstämma 2024. Som revisorssuppleant under 
samma tidsperiod anlitas auktoriserad revisor Anders Thulin från samma företag. 
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§ 13 Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor.  
 
§ 15 Avslutande av stämman 
 
Ordföranden förklarade stämman avslutad. 
 
 
 
 
 Vid protokollet 
 
 
 .................................... 
 Mats Nilsson 
Justeras: 
 
 
……………………… 
Elisabeth Kullenberg 
 
 
 
……………………. 
Bengt Jansson 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

ordförande Ängelholmshem: Bengt JanssonKommunfullmäktiges ordförande: Elisabeth Kullenberg

VD Ängelholmshem: Mats Nilsson
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I korthet

Nettoomsättning 

257 mkr
Underhållskostnad 

20 mkr
Investeringar 

328 mkr

Driftkostnad 

98 mkr
Balansomslutning 

2 900 mkr
Resultat efter fin. poster 

17 mkr

Nettoomsättning 

205 mkr
Underhållskostnad 

16 mkr
Investeringar 

100 mkr

Driftkostnad 

80 mkr
Balansomslutning 

1 239 mkr
Resultat efter fin. poster 

0,6 mkr

Ängelholmshem är den största ägaren av bostadsfastigheter i Ängelholms kommun. Bolaget ägs 
av Ängelholms Stadshus AB som i sin tur ägs av Ängelholms kommun. Ängelholmshems uppgift 
är bland annat att främja bostadsförsörjningen i kommunen genom att nyproducera och förvalta 
bostäder. Dotterbolaget Ängelholmslokaler har bland annat till uppgift att äga, förvalta och nypro-
ducera lokaler för Ängelholms kommuns  
verksamhet.

Ängelholmshem

Ängelholmslokaler
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När pandemin slog till
2020 blev ett år som många av oss sent kommer glömma. 
Coronapandemin har haft stor påverkan på världen och  
Sverige under året. Naturligtvis har det även påverkat  
bolagens drift.

På grund av de restriktioner som införts i spåren av 
covid-19 har bolagen inte kunnat genomföra planerade  
aktiviteter och underhållsarbeten i den omfattning som var 
budgeterat. Planerade underhållsjobb i lägenheter,  
skolor och vårdboenden har skjutit på framtiden. En  
planerad utomhusbio i Munka Ljungby fick ställas in, och 
den uppskattade stadsdelsfesten på Papegojan likaså.  
Glädjande nog har Ängelholmshems stora nybyggnads- 
projekt på Nya Saftstationen inte påverkats nämnvärt av 
pandemin och även reliningprojektet på Vågmästaren  
kunde starta igång om än något försenat. Under våren 
planerades öppna visningar på Nya Saftstationen efter att 
uthyrningen av kvarteret Slakteriet öppnades i början av 
mars. Dessa fick ställas in och ersättas av bokade, privata 
visningar för att kunna säkerställa trygga visningar för 
intressenter och personal. Vid årsskiftet var 102 av  
kvarterets 153 lägenheter uthyrda.

En hyresgästsatsning som inte påverkades av den  
pågående pandemin var uppförandet av Ängelholmshems 
första väggmålning på Papegojan. Vid torget på Gåsahals-
vägen 2 skapade den väletablerade graffitikonstnären Tim 
Timmey en väggmålning under juni månad. Det var många 
nyfikna hyresgäster som följde utvecklingen när områdets 
alla fåglar skulle förevigas. Att det blev just fåglar som blev 
motivet beror på att alla gator på området är namngivna 
efter fåglar. 

Pandemin medförde att Ängelholmshem vidtog flera  
åtgärder för att tillsammans med våra hyresgäster hjälpa 
till att hejda smittspridningen. Under perioder har felan-
mälan enbart hanterat akuta ärenden, och våra hyresgäster 
har i mångt och mycket hänvisats att kontakta oss per 

telefon eller mejl. Våra kontor har varit öppna för bokade 
besök och visningar av lägenheter har skötts digitalt. Även 
Ängelholmslokalers fastighetsvaktmästare har under året 
i huvudsak hanterat prioriterade ärenden för att minimera 
besöken på vårdboende och inom skola. 

Bolagens personal har arbetet hemifrån i perioder och nya 
digitala arbetssätt har introducerats. Trots prövande tider 
har lagandan, och stoltheten för våra uppdrag varit stark 
och vi är väldigt stolta över det arbete som all personal 
genomfört under året.

 
Genomlysning av bolagen
Den enskilt största händelsen under året 2020 var den  
genomlysning som bolagen genomgick. Genomlysningen 
som initierades av Ängelholms kommun påvisade flera  
brister i styrningen av bolagen. Den allvarligaste kriti-
ken som riktades mot bolagen var att lagen om offentlig 
upphandling inte följdes. Som en följd av genomlysningarna 
avskedades VD och tidigare VD samt hela styrelsen avsattes. 
Ledningsgruppen arbetsbefriades initialt och delar av  
ledningsgruppen återgick i tjänst under andra kvartalet. 
Övriga poster ersattes av interima ledningsresurser. 

Den interima ledningen fick i uppdrag att tillsammans med 
ägaren, styrelsen och personal påbörja en förbättrings- och 
förnyelseresa i syfte att återskapa förtroendet hos  
medborgarna, kommunledningen och leverantörer. Under 
året har stort fokus legat på att utveckla samverkan och 
samarbetet mellan bolagen och kommunen inom upp- 
handling, projektstyrning, internkontroll och arbetsmiljö. 
Båda bolagen har under året ingått ett utökat samarbets-
avtal med kommunens upphandlingsenhet för att stötta 
kommande upphandlingar och för att öka koncern- 
samordningen på inköpssidan. Ängelholmshem har även 
anställt en strategisk inköpare. Under slutet av 2020  
rekryterades ny VD för Ängelholmshem respektive  
Ängelholmslokaler.

2020 blev ett unikt år på många sett. En pandemi slog till och kastade om tillvaron för oss 
alla. Bolagen genomgick också en genomlysning som ledde till omfattande förändringar.  
Men det var trots allt även ett jubileumsår  - Ängelholmshem firade 70 år! 

Tongivande händelser 2020
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Ängelholmshem 70 år!
Hurra hurra hurra! Ängelholmshem fyllde 70 år som fastighets-
bolag under 2020. Men jubileum under ett pandemiår innebar 
att något stort firande inte var aktuellt. Bolaget ville såklart inte  
medverka till ökad smittspridning i samhället. Vi ville däremot 
inte att jubileumsåret skulle passera våra hyresgäster obemärkt 
förbi. Ett jubileum är ett ypperligt tillfälle för Ängelholmshem att 
visa sin uppskattning till alla dem som bor oss hos. När vi räknar 
på det så bor mer än var sjätte ängelholmare hos Ängelholms-
hem, vilket vi är väldigt stolta över. 

Idéerna var många men till slut landade vi  i en jubileumspåse. 
En återanvändningsbar tygpåse med specialtryck som bland  
annat fylldes med pepparkakor, ett jubileumsparaply och den 
årliga väggkalendern. 

Under en tisdag i december deltog personal från hela  
Ängelholmshem när påsarna skulle delas ut till var och en av 
våra 3 105 hyresgäster. Med tomteluvor och munskydd  
självfallet! Jubileumspåsen visade sig mycket uppskattade och 
det är roligt att vi nu titt som tätt ser våra hyresgäster komma 
gående med både påse och paraply.

Från skiss till 
färdig väggmålning!
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Stödja kommunens  
arbete med vision 2035

Våra uppdrag 2020
Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Ängelholms kommun 
och de kommunala bolagen. Nedan visas de prioriterade målen för Ängelholmshem 
samt Ängelholmslokaler utifrån kommunens mål.

Bidra till bostads- 
försörjning och skapa 

en variation av  
boendealternativ

Stödja initiativ inom 
företagande, utbildning  

och kultur

Koncernsamordning 
och satsning på fastighets- 
underhåll och digital teknik

Bidra till en öppen och  
inkluderande kommun

Bidra till utveckling  
och tillväxt av näringsliv,  

föreningsliv och verksamheter

Aktivt arbeta 
med ledarskap och  

medarbetarskap

God boendemiljö för  
barn och unga

Bejaka mångfald

Minska sin 
miljöpåverkan

Ängelholmshem Ängelholmslokaler

Koncernsamordning Minska sin 
miljöpåverkan

Aktivt arbeta  
med ledarskap och  

medarbetarskap

Bejaka mångfald
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Ängelholm fortsätter att växa och vi gör vårt 
bästa för att möta efterfrågan på bostäder. I vårt 
ägardirektiv, som uppdaterades 2020, står att 
Ängelholmshem ska uppföra minst 60 bostäder 
per år i snitt. På olika platser, i olika storlekar och 
prisklasser. Det är nödvändigt att vi också blir 
bättre genom energieffektivitet, minskade  
transporter och minskade utsläpp. Levnadstiden 
för fastigheterna är naturligtvis lika viktig som 
själva bygget.

Våra  
fastigheter

Nyproduktion 
och förvaltning
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Nyproduktion under året
Under året färdigställde Ängelholmshem 12 lägenheter i 
form av tre koncepthus som kallas Perstorp 1. Ytterligare 
270 lägenheter uppförs på Nya Saftstationen, varav 153 
kommer att färdigställas under första halvåret 2021.

Ängelholmslokaler har under 2020 färdigställt en fyra  
avdelningar stor förskola på Jordgubbsfältet i Munka  
Ljungby. Förskolan har miljöcertifierats enligt standard för  
miljöbyggnad silver. En ny matsal har också uppförts på  
Strövelstorps skola. Under 2020 fortsatte också  
byggnationen av den nya Villanskolan. Skolan  
dimensioneras för 635 elever och en ny idrottshall med 
plats för 250 åskådare. Villanskolan kommer att miljö- 
certifieras enligt standard för miljöbyggnad guld och 
beräknas stå klar 2021. Kommande nybyggnadsprojekt för 
Ängelholmslokaler 2021 är bland annat ny förskola på  
Tegelbruket i Ängelholm på 8 avdelningar med plats för 
cirka 140 barn samt en ny idrottshall i Hjärnarp. 

Som nytt
Utöver att uppföra nya bostäder har Ängelholmshem 
fortsatt att underhålla och utveckla befintliga fastigheter i 
hög takt. Ängelholmshems målsättning är att kunna erbjuda 
marknaden attraktiva och väl underhållna fastigheter. 
Att underhålla fastigheterna är både en investering för 
framtiden och något som ökar trivseln för hyresgästerna. 
Ett omfattande stambyte på kvarteret Odalmannen har 
slutförts under året där vi har jobbat för att hyresgästerna 
skulle vara delaktiga i renoveringsprocessen på olika sätt. 
Hyresgästerna fick möjligheten att i viss mån själva välja 
nivå på delar av renoveringen, och därmed påverka den nya 
sluthyran. Det föll väl ut: kunderna tog till vara på val- 
möjligheterna – vissa valde minsta möjliga uppdatering 

medan många tyckte att det var värt tre hundra kronor  
extra på hyran att till exempel få kaklade ytskikt i bad- 
rummet. Ett stort reliningprojekt av avloppsstammarna  
i fastigheten Vågmästaren 1 har också pågått under året 
som beräknas färdigställas under första kvartalet 2021. 
Därutöver har storköket på Möllebacken i Munka  
Ljungby totalrenoverats och yttre underhåll har utförts  
på Nya Kungsgården.

Under 2020 påbörjades ombyggnationen av Ängelholms 
stadsbibliotek som beräknas vara klar i slutet av 2021. 
Fokus för ombyggnationen är stadsbiblioteket som mötes-
plats. På Strövelstorps skola har den tidigare matsalen och 
kök byggts om till lektionssalar och tre ytterligare storkök 
har renoverats. Solhagas vårdboende har dränerats om och 
utemiljön lyfts. Taket har bytts och fasaden fogats om på 
gamla Munkaskolan. Karlslund har målats om och Magnarps 
idrottshall har fått nytt sportgolv under året. 

Våra fastigheter
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Kv. Odalmannen

FÄRDIGSTÄLLT 2020 
58 lägenheter stamrenovera-
des och fick nya kök och bad-
rum. Även garage och utemiljö 
renoveras.

Möllebackens servicehus
FÄRDIGSTÄLLT 2020 
Storköket i servicehuset 
totalrenoverades.

Ängelholmshems byggnationer 2020 - 2022

Kv. Vågmästaren

PÅGÅENDE Infodring av  
existerande avloppssystem.

Renoveras: 2020-2021

Kv. Konvaljen
PLANERAS Hissrenovering 
samt renovering av värme-
system.

Renoveras: 2022

Kv. Svetsaren
FÄRDIGSTÄLLT 2020 
91 lägenheter fick nya fönster 
och dörrar samt nytt tak.

Kv. Tusenskönan

PÅGÅENDE Renovering av 
balkonger.

Renoveras: 2021-2022 

Ny verksamhetslokal
PLANERAS På Verkstadsgatan 
1 planeras för en ny lokal 
för bolagens tekniker och 
reparatörer. 

Byggstart: Ej fastställt 
Planerat klar: Ej fastställt

Kv. Slakteriet
PÅGÅENDE 153 hyresrätter 
uppförs tillsammans med 
fem kommersiella lokaler och 
sex LSS-lägenheter.

Antal bostäder: 153 
Byggstart: 2018 
Planerad inflytt: april 2021

Konceptbostäder
FÄRDIGSTÄLLT 2020  
Tre kompakta koncepthus 
har uppförts i Hjärnarp och 
Söndrebalj.

Antal bostäder: 12 
Byggstart: 2018

Kv. Rökeriet
PÅGÅENDE 117 hyresrätter 
uppförs tillsammans med  
sex LSS-lägenheter.

Antal bostäder: 117 
Byggstart: 2020 
Planerad inflytt: maj 2022

NY NY NY NY

OM OM OM OM

OM OM
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Den nya Villanskolan växte fram under 2020.  
Skolan beräknas vara färdig under 2021.
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Stadsbiblioteket 
PÅGÅENDE Totalrenovering.  
Ett nytt café och restaurang 
planeras i markplan.

Renoveras: 2020  - 2021

Ängelholmslokalers byggnationer 2020 - 2022

Södra utmarkens skola 
FÄRDIGSTÄLLT 2020 
Renovering av storköket.

Byggstart: 2019 
Färdigställd: 2020

Villanskolan 
PÅGÅENDE Ny F-6 skola med 
plats för 635 elever. I projektet 
ingår även en ny idrottshall 
med plats för 250 åskådare. 

Byggstart: 2019 
Planerat klar: 2021

Munkalyckans förskola 
FÄRDIGSTÄLLT 2020 
Ny förskola med fyra avdel-
ningar. Förskolan har certifie-
rats som miljöbyggnad silver.

Byggstart: 2019 
Färdigställd: 2020

Strövelstorps skola 
FÄRDIGSTÄLLT 2020  
Ny friliggande matsal med 
tillagningskök, dimensionerat 
för skolans elevantal.

Byggstart: 2019 
Färdigställd: 2020

Idrottshall i Hjärnarp 
PLANERAS Ny idrottshall 
planeras i Söndrebalj. 

Byggstart:Höst 2021 
Planerat klar: Hösten 2022

NY NY NY NY

OM OM

Karlsgården 
PLANERAS Omvandla tidigare 
vårdboende till förskola.

Renoveras: Ej fastställt.

Kungshaga 
PLANERAS Renovering av 
bland annat boenderum.

Renoveras: Ej fastställt.

OM OM
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Mer än var sjätte Ängelholmare bor i någon 
av Ängelholmshems lägenheter. Att vara en  
hyresvärd handlar för oss om mycket mer än 
att sköta och bygga fastigheter. Hyresgästerna 
är det viktigaste vi har, och vårt uppdrag är 
att se till att de känner trivsel och trygghet i 
sin stad. Oavsett om de är barnfamiljer, äldre 
eller unga vuxna.

Uthyrning 
och kund
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Nöjda hyresgäster
Sedan den senaste hyresgästenkäten 2019, har vi arbetat 
vidare med den information vi fick in om hur våra kunder 
ser på oss som hyresvärd, på sin bostad, utemiljö,  
aktiviteterna i bostadsområdena, vår hemsida, våra nyhets-
brev och mycket mer. Vi är fortsatt glada för att så många av 
våra hyresgäster togs sig tiden att besvara vår enkät, hela 64 
procent. Kanske hade det något att göra med att vår  
personal personligen delade ut enkäterna till våra  
hyresgäster. Att hyresgästernas betyg dessutom gjorde att 
Ängelholmshem nominerades som ett av tre företag till 
Kundkristallen i kategorin Störst lyft i service var fantastiskt 
hedrande.

För oss är boendeinflytande en självklar del i vårt utveck-
lingsarbete och det är till stor del synpunkterna som kom 
in i hyresgästenkäten som styrt vårt arbete under året som 
gått. Fokus har bland annat legat på vad vi kan göra för att 
våra bostadsområden ska kännas trygga för våra hyres- 
gäster. Här spelar belysning en stor roll där gamla  
armaturer i utemiljön bytts ut på flera områden till bättre, 
energisnåla alternativ. Detsamma gäller belysning i källare 
och trapphus, som uppdateras allt efter som. På kvarteret 
Arrendatorn har utemiljön setts över och den tidigare  
lekbåten ersattes med ett nytt fint piratskepp. Även kvar-
teret Basilikan i Munka Ljungby har fått en tema-lekplats 
under året. Trygghetsvandringar har fortsatt tillsammans 
med hyresgäster, barn och unga, och i samverkan med 
polisen och Ängelholms kommun för att få deras idéer på 
förbättringar i utemiljön. 

Under året har även ett tidigare kvartersvärdskontor på 
Wigral-området gjorts om till en övernattningslägenhet 
för hyresgäster att boka. Kontoret användes sällan och 
intresset för en övernattningslägenhet i centrum var stort. 
Ängelholmshem har nu två övernattningslägenheter som är 
populära och en uppskattad service.

Nästa hyresgästundersökning planeras till 2021.

Under en pandemi
Coronapandemin satte stopp för en del planerade  
hyresgästaktiviteter under året, däribland den populära 
och årliga Stadsdelsfesten på Papegojan samt en planerad 
utomhusbio på Solskiftet i Munka Ljungby. I vissa fall kunde 
vi ställa om istället för in, något vi gjorde när vi anordnade 
Påsklovskul under påsklovet med pyssel, tipspromenad  
och smyckning av utemiljön med våra yngsta hyresgäster.  
Vi ser att en ökad vuxennärvaro skapar tryggare områden,  
och under sommarlovet höll vi för tredje året i rad  
Sommarlovskul på flera av våra kvarter. Under två veckor 
bjöds barn in att leka med oss i syfte att bryta stillasittande, 
öka fysisk aktivitet men också öka gemenskap och  
inkludering. Ängelholmshem fyllde 70 år som bolag under 
året, men pandemin satte stopp för ett gemensamt firande 
med alla hyresgäster. Istället delades en jubileumspåse ut 
till alla våra 3 105 hyresgäster vilket blev väldigt uppskattat. 

Coronapandemin har också inneburit att Ängelholmshems 
fysiska kontor i omgångar varit stängda för drop-in besök. 
På våra mindre kontor var det svårt att hålla avstånd och 
därför togs beslutet att enbart ta emot bokade besök samt 
uppmuntra våra hyresgäster att kontakta oss per telefon  
eller e-post. En lösning som våra hyresgäster har haft stor 
förståelse för och som fungerat väldigt bra även för  
personalen. Detsamma gäller visningar av lägenheter där 
det under året hanterats digitalt, med undantag för  
visningslägenheter på Nya Saftstationen där bokade,  
coronaanpassade visningar har skett.

Uthyrning och kund

Rekorden från förra  
hyresgästmätningen!

Betyg för  
vår service:  
84,3/100

Betyg för  
vår produkt:  
83/100
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Stor efterfrågan på lägenheter
Under 2020 hjälpte Ängelholmshem drygt 420 nya och gamla Ängelholmare att  
få en ny lägenhet. Ändå kan vi inte hjälpa alla som vill bo hos Ängelholmshem,  
eftersom det är stor efterfrågan på att få bo i våra lägenheter.

Vi har ett kostnadsfritt kösystem där det idag står ungefär 15 000 personer i kö. 
Långt ifrån alla i kön har idag behov av en lägenhet, många står för att i framtiden 
ha möjlighet till en bostad.

Kön ställer ändå stora krav på oss att fortsätta bygga nytt. Idag krävs det ungefär 
4 år i snittkötid för att få en lägenhet – lite olika beroende på läge, storlek och typ. 
Dock är kötiden för våra nyproducerade lägenheter kortare. För varje lägenhet vi 
publicerar på hemsidan får vi i snitt ungefär 110 intresseanmälningar.

Vakanserna är nästan obefintliga, och ligger under en halv procent. Omflyttnings-
hastigheten, som visar hur många av våra lägenheter som sägs upp varje år är på 
0,14 procent. 2020 års hyreshöjning blev 1,75 procent och för 2021 blev hyres- 
höjningen 0,75 procent.

Snabba 
siffror 2020

Lägenheter

3 105

Färdigställda 
lägenheter

12

Uthyrningsgrad

99,5 %

Hanterade 
felanmälningar

6 025

Snittyta i våra 
lägenheter

66 kvm

Vår minsta 
lägenhet är

24 kvm

Vår största 
lägenhet är

135 kvm

Ängelholmshem

Samtal till 
Växeln

5 050

Samtal till  
Felanmälan

8 090

Kötid i snitt

4 år

Intresse per 
lägenhet i snitt

110

420 ängelholmare fick ny lägenhet  
hos oss under 2020!

Ängelholmslokaler
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Snabba 
siffror 2020

Förvaltning av 226 839 kvm
Ängelholmslokaler äger och förvaltar 195 191 kvm ägda verksamhetslokaler. Förutom att 
förvalta sina ägda lokaler har Ängelholmslokaler även uppdrag på 125 olika objekt som ägs av 
Ängelholms kommun om totalt 31 648 kvm. Av dessa 125 objekt har bolaget tillsyn och vidtar 
åtgärder i samråd med kommunens vatten-och avloppsenhet på 100 objekt.

Under året har vårdboende Åsbytorp i Strövelstorp tömts inför en stundande rivning. På  
platsen är tanken att ett nytt vårdboende ska uppföras med bättre förutsättningar för en  
effektiv omsorg. Även Tegelgårdens förskola och Vita Villan har under året flyttat ut, i detta fall 
till tillfälliga paviljonger på Nyhemsskolans grusplan. Tegelgårdens förskola står inför rivning 
och en ny förskola ska uppföras på platsen. Samtliga av Ängelholmslokalers fastigheter har 
varit uthyrda under året.

Under året har också paviljongerna på Sockerbruksskolan utökats. Vid årets slut hade bolaget 
203 paviljonger i drift vilket är en stor ökning från året tidigare. Paviljonger är kostsamma och 
bolagets målsättning är därför att halvera antalet paviljonger under de  
kommande tre åren.

Ängelholmslokaler genomförde en hyresgästenkät under 2019 som särskilt fokuserade på att 
mäta nöjdheten hos dem som arbetar i bolagets lokaler för förskoleverksamhet. Utifrån de 
kommentarer som kom in har utebelysningen uppdaterats på flera fastigheter under 2020. 
Nästa hyresgästenkät planeras till 2021 med särskilt fokus på att utvärdera bolagets service till 
skolverksamhet. 

Under 2020 sjösattes en ny gränsdragningslistan mellan bolaget och Ängelholms kommun, 
vilket fungerat mycket bra.

22 420 sålda verksamhetstimmar
Ängelholmslokaler säljer också verksamhetstid, timmar då fastighetsvaktmästare hyrs ut till 
verksamheter för att utföra verksamhetsservice. Under 2020 sålde bolaget 22 420 timmar 
verksamhetstid till Ängelholms kommun. Bolaget säljer timmar till kommunens samtliga 
huvuduppdrag, men merparten köps av huvuduppdrag Lärande och Familj, strax under 80 
procent. Ängelholmslokaler säljer även verksamhetstid till Ängelholmshem samt externa  
fastighetsägare. Under 2020 hanterade Ängelholmslokaler 9 055 ärenden som kom in från  
vår hyresgäst Ängelholms kommun. Ärenden bestod primärt av felanmälningar, följt av verk-
samhetservice samt beställningsordrar.

Ägd lokalyta 
(kvm)

195 191

Hanterade 
ärenden

9 055

Uthyrningsgrad

100 %

Antal 
fastighets- 

vaktmästare

25

Vår minsta  
fastighet är 
Rådhuset

Vår största  
fastighet är 
Ängelholms  

gymnasieskola

Ängelholmslokaler

Sålda  
verksamhets- 

timmar

22 420

Ängelholmslokaler äger och/eller förvaltar:

13 skolor

25 förskolor

6 bibliotek

24 vård- och serviceboenden

4 bassänger

19 idrottsplatser & hallar



19

-- -- --• • • • • • • • • 

• • 
• • 
•••••• 

l 

•••••• 



20

Ernst!



21

Världen står inför stora globala utmaningar 
och kundernas krav på att bolagens verksam-
heter ska vara hållbara ökar över tid. Som 
kommunägda bolag har Ängelholmshem och 
Ängelholmslokaler ett stort ansvar och stora 
möjligheter. I bolagens ansvar ligger såväl  
investeringar i nya fastigheter som utveckling 
av befintligt bestånd. Ängelholmshem arbetar 
även med social hållbarhet, och har under 
året stöttat ett stort antal ideella föreningar.

Hållbar 
framtid
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Energieffektivisering
Ängelholmshem är anslutna till Allmännyttans klimat- 
initiativ, en utmaning för landets kommunala bostadsbolag. 
Utöver målet att bli helt fossilfria till 2030 ska bolagen  
försöka minska sin energiförbrukning med 30 procent 
jämfört med 2007 års nivå. Siffrorna från 2020 pekar 
mot att Ängelholmshem redan nu minskat sin energi-
förbrukningen med strax över 30 procent. Ängelholms-
lokaler har hittills gjort en total energibesparing sedan 
2009 på över 23 procent. 

När det kommer till fossilbränslefria fastigheter är vi på  
god väg mot målet. Ängelholmshem använde under 2020 
99,66 procent förnybar energi i sina fastigheter.  
Ängelholmslokalers motsvarande siffra är 99,72 procent. 
Det är fjärrvärme som köps in från Öresundskraft som i 
dagsläget inte är helt fossilfri. Arbete pågår för att bli helt 
fossilfria. 

Vi energieffektiviserar genom exempelvis utbyte till LED- 
belysning, översyn av installationer och optimering av  
system. Vid renoveringar och nyproduktion inför vi  
individuell mätning av vatten. I de fastigheter där detta 
införts har hyresgästernas vattenförbrukning minskat med i 
genomsnitt 21 procent. Under året har vi landat in automa-
tisk insamling av förbrukningsdata från nätleverantörer och 
egna förbrukningsmätare, vilket på sikt ska hjälpa oss att 
identifiera läckor men också kunna rikta information till de 
områden där förbrukningen sticker iväg. All el som vi köper 
in är redan idag certifierad grön el. 

Bolagens fordonsparker drivs sedan 2019 uteslutande av 
fossilbränslefritt drivmedel. Robotgräsklipparen Ernst kom 
i drift under 2020. Han är en av flera robotgräsklippare som 
köptes in under 2020. Förutom att Ernst och hans  
kompisar är utsläppsfria och snälla mot miljön, är det också 
en investering som sänker våra skötselkostnader på sikt.

Avfall och återvinning
Att minska mängden avfall och att återbruka och återvinna 
så mycket som möjligt är viktigt för att inte tära på resurserna 
och klimatet. Vi har totalt 79 miljöhus på våra bostadsområ-
den med i snitt 16 källsorteringskärl per miljöhus. Vi lägger 
mycket kraft på att utforma miljöhusen på ett trevligt och  
effektivt sätt så att våra hyresgäster kan återvinna så mycket 
av sitt avfall som möjligt. Vi samlar till exempel in småelek-
tronik, ljuskällor och batteri på våra områden. Under 2020 
sorterade våra hyresgäster nära 8 ton småelektronik, 600 
kg ljuskällor och över 2 ton batteri i våra miljörum. På vissa 
av våra områden har vi även textilåtervinning, där vi samlar 
in kläder och annan textil i samarbete med Textil Recycling. 
Under 2020 samlades 22 ton textil in på Ängelholmshems 
bostadsområden.

Vi har startat en omskyltning av miljöhusen där vi med 
hjälp av tydliga skyltar och bilder vill göra det enkelt för 
våra hyresgäster att sortera rätt och riktigt. Under 2020 
tillsattes två utemiljösamordnare, som bland annat kommer 
ansvara för miljöhusen på våra områden. Tillsammans med 
NSR genomfördes under året en sopskola på Rebbelberga, 
där våra hyresgäster fick testa sina kunskaper i käll- 
sortering. 

Miljöbyggnader
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler arbetar för att 
uppföra nya lokaler som är hållbara över tid. Därför uppförs 
nya lokaler som miljöbyggnad eller motsvarande standard. 
Ängelholmslokalers nya Villanskolan byggs exempelvis som 
miljöbyggnad Guld, och Ängelholmshems nya kvarter på 
Stationsområdet kommer att miljöcertifieras enligt  
standard för miljöbyggnad Silver. Kvarteret kommer också 
ha ett stort antal cykelparkeringar och förbereds för en 
bilpool.

Hållbar framtid
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Hållbarhetsarbetet  
i korthet

Allmännyttans 
klimatinitiativ

Allmännyttans 
digitaliserings- 

initiativ

Solenergi Källsortering

Energi- 
effektivisering

Bygger som 
miljöbyggnad

Fiber i alla  
fastigheter

Går trygghets- 
ronder

Miljö- 
samordnare

Fossilbränslefria 
fastigheter

Fossilbränslefria 
transporter

Att bevara är 
hållbart.

Stöttar  
föreningslivet

Till nytta för allmänheten
Vi vill att våra hyresgäster ska känna trivsel och trygghet och känna sig  
inkluderade i ett socialt sammanhang med stöd och nätverk. Det är social  
hållbarhet för oss. Det är ett komplext samspel mellan olika aktörer och 
myndigheter, och vi har en viktig roll att spela. Ända sedan Ängelholmshem 
bildades för 70 år sedan har det inte bara handlat om att bygga och förvalta 
fastigheter. Vi tar också ansvar för att skapa hållbara boendemiljöer  
tillsammans med våra hyresgäster. Det bosociala hjärtat är en viktig del i allt 
vi gör. 
 
Vi tar socialt ansvar genom våra samarbetsavtal med boendeenheten på 
Ängelholms kommun samt Skyddsjouren. Det innebär att vi kan ge förtur till 
människor som inte uppfyller vår hyrespolicy och/eller som behöver en  
lägenhet fort. Vårt samarbete innebär att vi kan erbjuda lägenheter till  
personer som har svårt att få lägenhetskontrakt av olika anledningar. I det 
ingår även bostäder för nyanlända. Samarbetet med boendeenheten  
omfattades av 150 lägenheter 2020.
För oss är det också viktigt att se till att en stor del av våra lägenheter har en 
prisvärd hyresnivå, och att vi har rimliga krav på inkomst och typ av inkomst 
hos hyresgästerna.

För Ängelholms bästa
Vi tror på att skapa mötesplatser som ett sätt att öka trivsel och trygghet,  
och en väg till att lättare kunna uppfylla vårt uppdrag att ta socialt ansvar.  
Därför samarbetar vi med drygt 30 föreningar och organisationer. Här är 
några av alla våra samarbeten vi har tillsammans med Ängelholms  
engagerade föreningar och organisationer: Alla Kan – idrott för alla, Brotts- 
offerjouren, Engelholms Volley, FCB Engelholm, GK Engelholmsgymnasterna, 
Konstrundan, Kultursällskapet, Munka Ljungby IF, Munka Ljungby Innebandy-
klubb, Munka Ljungby Ridklubb, Skyddsjouren, Vejby IF, Ängelholms FF, ÄLI 
Basket, Ängelholms Golfklubb, Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms IF 
Friidrott, Ängelholms Musikkår, Ängelholms Simsällskap och Ängelholm-Skäl-
dervikens Segelsällskap.
 
Under 2020 gick Ängelholmshem även med som utvecklingspartner i Rögles 
hållbarhetssatsning, Grönvit Hållbarhet med fokus på social hållbarhet och 
miljöfrågor. Tillsammans planerar vi genomföra satsningar under 2021 med 
fokus på att bryta stillasittande och öka fysisk aktivitet hos unga, öka  

Digitalisering
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gemenskap och inkludering samt skapa vuxennärvaro och 
skapa tryggare bostadsområden.

Digitalisering - vinst för kunder,  
medarbetare och för miljön
Ängelholmshem är anslutna till Allmännyttans  
digitaliseringsinitiativ, en treårig satsning som ska bidra till 
att accelerera digitaliseringen i allmännyttan.  
Ängelholmshem har också ett internt råd för att driva 
digitaliseringsarbetet. En del i arbetet handlar om nya sätt 
att kommunicera med våra intressenter, men också om att 
underlätta processer både internt och med våra hyresgäster 
i form av exempelvis e-tjänster. Under 2020 startade vi till 
exempel upp användandet av digitala avtal med e-signering. 
En av våra viktigaste frågor kopplat till digitaliseringen är 
hur vi säkerställer att kundupplevelsen fortsatt håller lika 
hög kvalitet när vi ställer om mot ett mer digitalt fokus.

Digitalt i stort och smått
Resan för att bli mer digitala sker i många delar av bolaget. 
Fler och fler arbetsuppgifter för vår personal kan göras 
digitalt. Smarttelefoner är nu ett naturligt arbetsredskap för 
fastighetsskötare, vaktmästare och annan förvaltnings- 
personal och det är inte ovanligt att du i bostadsområdena 
ser en kvartersvärd eller reparatör från Ängelholmshem 
med näsan i mobiltelefonen. Kanske i bilen på en  
parkeringsficka, på en lekplats eller alldeles utanför din 
trappuppgång. Vi kan ta emot en felanmälan, kolla upp 
adresserna, ringa och berätta att vi är på väg och åka direkt. 
När vi är klara kan vi föra in alla uppgifter om vad vi har 
gjort och kolla vart vi sedan ska åka, utan att behöva åka 
inom kontoret. Det sparar massor av tid som i slutändan 
kommer hyresgästerna till godo. Vi hinner helt enkelt mera, 
sparar tid och resurser. 

Snabbare och mer lokal kommunikation 
med hyresgästerna
Ängelholmshems kommunikation sker på en rad sätt och i 
en rad kanaler. På vår hemsida, i olika digitala kanaler som  
Facebook och LinkedIn och genom våra uppskattade digitala 
nyhetsbrev. Arbetet med att digitalisera kund- 
kommunikationen påbörjades under 2019 och tog fart  
under 2020. De tryckta nyhetsbreven ersattes av digitala  
nyhetsbrev. Genom de digitala nyhetsbreven kan vi både 
vara mer aktuella och nå ut snabbt till hyresgäster vid  
behov. Vi satsar också på att bli mer lokala, där hyresgästerna 
ska få mer nyheter och information om vad som händer i 
deras område eller ort. Att vi sedan sparar på miljön genom 
att inte trycka och distribuera 15 000 nyhetsbrev om året 
ser vi som en bra bonus. Under 2020 har även antalet  
digitala tvättbokningstavlor utökat, vilket medför fler  
digitala ytor att kommunicera på. Totalt har nu  

Ängelholmshem 84 digitala tavlor där budningar kan  
publiceras enkelt och med kort varsel. Bolagen har även  
varsin hyresgästapp, där information distribueras genom. 
Under 2020 beslutades även att bolagens båda hyresgästap-
par skulle uppgraderas, vilka kommer lanseras under första 
kvartalet 2021. Sedan lanseringen av Ängelholmshems app i 
maj 2018 har appen laddats ner mer än över 2500 gånger.

Digitalisering för alla
I arbetet med digitalisering får vi inte glömma att en del 
kunder har svårt att ta till sig digital information. För de 
allra flesta innebär det inget problem. Till och med bland de 
som är äldre än 75 år använder sju av tio internet, och  
andelen ökar för varje år. Det finns dock kunder som av  
olika skäl inte kan ta till sig digital information. Dessa måste 
vi ta hänsyn till och kommunicera med dem på annat sätt, 
till exempel genom personlig kontakt.
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Förbrukningsstatistik
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Under 2020 färdigställdes stamrenoveringen på  
kvarteret Odalmannen. Mätare för individuell  
mätning och debitering av vatten installerades.
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Med engagerade och kunniga medarbetare som 
sätter kunden i fokus på ett affärsmässigt sätt 
utvecklas Ängelholmshemskoncernen hela tiden. 
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler strävar 
efter att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, 
vilket möjliggör att vi kan behålla våra duktiga 
medarbetare men också lyckas rekrytera väl när 
behov uppstår.

Medarbetare
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Det goda ledarskapet
Efter en stormig start av året där delar av lednings- 
personalen byttes ut har ledarskap och arbetsmiljö haft 
stort fokus i bolagen. Vi arbetar för det goda ledarskapet 
och för att arbetsplatsen ska ha en god arbetsmiljö med 
chefer som leder och utvecklar verksamheten i dialog med 
medarbetarna, och där medarbetarnas engagemang och 
kompetens tas till vara. Chefer med  
tydliga uppdrag är också en förutsättning för välfungerande 
verksamheter som når sina mål. Därför har vi under 2020 
infört regelbundna ledarforum för alla chefer i bolagen. 
Syftet är att skapa ett gemensamt forum för samsyn i 
kultur, arbetsmiljöfrågor och verksamhetsutveckling. 
Under året har också alla chefer och skyddsombud gått en 
utbildning i kränkande särbehandling, som de i sin tur har 
implementerat vidare i bolagen.

Ökat distansarbete
Coronapandemin har utmanat oss att utveckla nya  
arbetsformer i takt med att distansarbete ökat. Nya digitala 
verktyg introducerades under året där videomöte  
tillgängliggjordes och regelbundna avstämningar med 
personalen säkerställde en god arbetsmiljö även på distans. 
Bolagens verksamheter är utspridda över stora delar av 
kommunen och detta nya digitala arbetssätt kommer  
bolagen ha stor nytta av även framöver för att skapa  
delaktighet och samarbeta på ett effektivt sätt.
Att arbeta från hemmet kommer med sina svårigheter,  
alla har kanske inte ett skrivbord att arbeta vid och det kan 
vara utmanande att jobba ifrån köksbordet under längre 
perioder. Därför infördes korta gemensamma rörelse- och 
energipauser digitalt i förebyggande syfte för att bryta  
stillasittandet och skapa en gemenskap. 

Fokus på förbättrat arbetsmiljöarbete
Granskningen som offentliggjordes under våren 2020  
belyste brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett 
stort fokus har därför under året legat på att inventera vad 
som behövs förbättras för en säkrare och tryggare arbets-
miljö med välmående medarbetare. 

Under året har uppdaterade arbetsmiljörutiner imple-
menterats och vi har arbetat med att öka förståelsen och 
delaktigheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under 
hösten har två OSA mätningar gjorts, vilka mäter organisa-
torisk social arbetsmiljö. Mätningarna var viktiga för att få 
ett nuläge över hur personalen mådde efter den turbulenta 
våren. Resultaten visar på en god arbetsmiljö med vissa 
utvecklingsområden. Vi har höga resultat på viktiga frisk-
faktorer så som; medarbetarna upplever en positiv känsla 
när de kommer till arbetet, att stämningen på arbetsplatsen 
är bra samt att medarbetarna känner en stolthet över sin 
arbetsplats.  Varje arbetsgrupp har gått genom sitt resultat 
tillsammans och arbetat fram aktiviteter för att nå en ännu 
bättre arbetsmiljö. Mellan de två enkäterna ser vi en förbätt-
ring på samtliga områden men är likväl ett arbete som vi för 
med oss in i 2021. 

Formerna för arbetsplatsträffar har också setts över under 
året och ett nytt digitalt forum för informationsträffar för 
alla inom bolagen har skapats för att skapa en öppenhet och 
transparens inom och mellan bolagen. 

Under året har vi fortsatt gå skyddsronder, följa upp sjuk-
skrivningstal, skriva incidentrapporter och arbeta förebyg-
gande med hälsa. Våra chefer arbetar nära medarbetarna, 
vilket leder till att vi är medvetna över hur de mår och kan 
arbete hälsofrämjande och har möjlighet att sätta in tidiga 
insatser för att öka frisknärvaron ytterligare.  

Medarbetare
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Förändringar i organisationen
Under året har vissa organisatoriska förändringar skett i bolagen. Ängelholmshem 
har gått ifrån att ha en fastighetschef och en förvaltare, till två bostadschefer med 
syfte att komma närmare verksamheten och våra hyresgäster. Rollen utemiljösam-
ordnare har också tillkommit där två medarbetare numera ansvarar för utemiljön, 
miljöhus, tvättstugor och tryggheten på områdena. Ängelholmshem har också 
anställt en strategisk inköpare för att stödja i upphandlings- och inköpsfrågor. 
På Ängelholmslokaler har poolgruppen under året återgått till att bestå av fyra 
vaktmästare som ska stötta upp övriga lag vid behov. När bolagen fått anledning att 
rekrytera under året är det glädjande att Ängelholmshem och Ängelholmslokaler 
upplevs som attraktiva arbetsgivare, med många sökande till utlysta tjänster, vilket 
har möjliggjort att rätt kompetens har kunnat rekryterats.

Personalomsättning
Under året har vi sett en ökning i personalomsättning i båda bolagen. Till viss del 
beror ökningen av pensionsavgångar, där bland annat vår ekonom tackades av 
efter 48 år av lång och trogen tjänst hos Ängelholmshem. Delar av ledningen byttes 
ut under året och personal har i viss utsträckning sökt sig vidare i spåren av vårens 
turbulenta tid, vilket påverkat omsättningsgraden. Tidigare nämnda organisations-
förändringar och nya tjänster medverkar även till ökningen. 

Friskvård 
Alla medarbetare erbjuds en årlig hälsoundersökning hos vår företagshälsovård. 
Under 2019 introducerades gemensam lunchträning under en period och var 
så uppskattat att det även erbjöds under 2020. Vi såg att gruppträningen både 
gav piggare medarbetare och bidrog till att skapa goda relationer mellan med-
arbetarna. Balans i livet är viktigt. Vi har därför flexibla arbetstider för många 
medarbetare: att kunna påverka sin tid och inte arbeta övertid om det inte är 
nödvändigt är en del av vår kultur. 

2020 har inneburit nya  
arbetssätt - videomöten  
till exempel!

Snabba 
siffror 2020
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Förvaltningsberättelse

Bolagens art och inriktning 
Moderbolaget AB Ängelholmshem är den största ägaren av 
bostadsfastigheter i Ängelholms kommun. Antalet lägenhe-
ter uppgick den 31 december 2020 till 3 105. Uthyrningsbar 
bostads- och lokalyta inom koncernen uppgick till 205 000 
respektive 233 000 m2. Därtill kommer tillhörande förråd, 
garage och bilplatser.

     Ängelholmshem är Ängelholms kommuns främsta  
instrument för genomförande av kommunens bostadspoli-
tik. Ängelholmshem ska erbjuda en variation av boendeal-
ternativ avseende storlek och standard. Utvecklingen ska ha 
sin utgångspunkt i respektive kommundels behov.
     Ängelholmshems dotterbolag Ängelholmslokaler har till 
uppgift att äga och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns 
verksamhet. Uppdragsgivare inom kommunen är kommun-
styrelsen. Bolaget ska också på uppdrag av och i samråd 
med kommunen uppföra, anskaffa och avyttra lokaler för 
kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och 
krav förändras. Bolaget ska även bistå kommunen med att 
anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler. Under 2020 
sålde Ängelholmslokaler 23 000 verksamhetstimmar till 
Ängelholms kommun. 

Ägarförhållandet 
Moderbolaget AB Ängelholmshem, organisationsnummer 
556054-7555, ägs i huvudsak (99,98 %) av Ängelholms  
kommun, organisationsnummer 212000-0977. I november 
2020 togs beslut om att bilda ett nytt moderbolag (holding- 
bolag), Ängelholms Stadshus AB, organisationsnummer 
559276-8591, i en av Ängelholms kommun helägd kon-
cern för att kunna driva, leda och utveckla verksamheter 
av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och 
dess invånare. I december förvärvade Ängelholms Stadshus 
AB 99,98 % av aktierna i AB Ängelholmshem. Dotterbolaget 
AB Ängelholmslokaler, organisationsnummer 556851-4557, 
ägs till 100 % av Ängelholmshem. Aktiekapitalet för moder-
bolaget uppgår till 6 773 900 kr fördelat på 67 739 aktier. 
Ängelholms kommun äger 67 722 av dessa aktier. Ängelholms 
kommun har fastställt skriftliga ägardirektiv, som bland annat 
reglerar frågor om samordning, underställningsplikt, infor-
mationsplikt, borgensavgifter och aktieutdelning. I koncernen 

ingår också Södra Sjukhusområdets Utveckling AB (vilande) 
och Ängelholms Fastighetsstruktur AB.

Viktiga händelser under året
Ängelholms kommun inledde våren 2020 ett omfattande för-
ändringsarbete inom de kommunala bolagen Ängelholmshem 
och Ängelholmslokaler. En genomlysning gjord av konsult-
företaget KPMG avslöjade allvarliga brister i båda bolagen, 
bland annat gällande upphandling och ledning och styrning 
av verksamheten.
     Kommunen agerade snabbt och kraftfullt i rollen som ägare 
för att åtgärda problemen och därigenom återupprätta för-
troendet för fastighetsbolagen bland kommuninvånarna och 
företag på marknaden. För att skapa bättre styrning och insyn 
i bolagen har en ny koncern bildats med ett moderbolag, Ä 
ngelholms Stadshus AB, och två dotterbolag, Ängelholmshem 
och Ängelholmslokaler. Från och med 2021 har nya styrelser 
och nya VD tillsatts.

Fastighetsbeståndet
Ängelholmshems uthyrningsbara yta ökade under året med 
600 m2 och uppgick den 31 december 2020 till 222 600 m2. 
Antalet lägenheter ökade från 3 093 till 3 105 med anled-
ning av köp av tre fastigheter i Hjärnarp (koncepthus) från 
Ängelholmslokaler. Vid årsskiftet 2020/2021 pågick nypro-
duktion av 270 lägenheter varav tolv lägenheter avsedda för 
LSS. De 271 lägenheterna kommer att färdigställas under 
2021/2022. Dotterbolaget Ängelholmslokalers förvaltade 
yta ökade under året och uppgick den 31 december 2020 
till 216 000 m2. Under 2021 planeras Villanskolan att tas i 
bruk.

Fastigheternas värde 
Ängelholmshems fastighetsbestånd har ett sammanlagt 
redovisat värde av 2 505 mkr. Färdigställda fastigheter 
utgör 1 849 mkr och pågående projekt 656 mkr. Äng-
elholmslokalers fastighetsbestånd har ett sammanlagt 
redovisat värde av 1 413 mkr. Färdigställda fastigheter 
utgör 1 191 mkr och pågående projekt 222 mkr. Byggna-
derna är fullvärdesförsäkrade och maskiner och fordon 
är försäkrade till betryggande belopp. Dotterbolaget har 
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dock ett övervärde i sina fastigheter, försiktigt beräk-
nat till 610 mnkr. Därmed kan värdet på aktierna i Älok 
försvaras. 
 
Marknad 
Ängelholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på 
hyreslägenheter är fortsatt stor. Vakansgraden för bostäder 
har under året uppgått till 0,12% (0,17%). Omflyttningarna 
har uppgått till 14% (12%) under året. För 2020 träffades 
en överenskommelse med Hyresgästföreningen om hyre-
sjustering. Avtalet började gälla från den 1 januari 2020 och 
innebar att hyrorna höjdes i snitt med 0,75%. Vid årsskiftet 
2020/2021 var 15 180 personer registrerade som bostads-
sökande i Ängelholmshems bostadskö. Under året var 100% 
av Ängelholmslokalers fastigheter uthyrda. Ängelholmslo-
kalers verksamhet ska bedrivas enligt princip om långsiktig 
och kostnadsbaserad hyra, vilket innebär att bolagets intäk-
ter och kostnader under en fyraårsperiod ska balansera.

Fastighetsförvärv  
Ängelholmshem har under året förvärvat tre färdigställda 
koncepthus från dotterbolaget, Ängelholmslokaler.

Försäljning av fastigheter 
Ängelholmslokaler har avyttrat tre färdigställda koncepthus 
till moderbolaget samt en materialdepå (brandvärn/rädd-
ningsvärn) i Strövelstorp under våren 2020.

Investeringar och underhåll
Ängelholmshem har under 2020 investerat totalt 249 mkr i 
om- och nybyggnation, varav uppförandet av nya lägenheter 
i området Nya Saftstationen avser 206 mkr. 236 mkr utgör 
projekt som fortfarande är pågående. Övriga investeringar och 
underhåll som påbörjades eller avslutades 2020 är bland annat 
renovering av kök på Möllebackens restaurang, hissrenovering-
ar samt stamrenoveringsprojekt på Rebbelberga.
     Ängelholmslokaler har under 2020 investerat totalt 173 mkr 
i om- och nybyggnation, varav uppförande av nya Villanskolan 
avser 102 mkr och renovering av Stadsbiblioteket avser 20 
mkr. 124 mkr utgör projekt som fortfarande är pågående.  
Övriga investeringar och underhåll som slutfördes 2020 är 
bland annat en ny förskola på Jordgubbfältet i Munka Ljungby 
samt storköksrenovering på tre skolor i Ängelholm.

Ekonomi
För att koncernen även i framtiden ska kunna erbjuda bra 
bostäder och lokaler måste bolagen ha en långsiktigt stabil 
ekonomi. Överskottet måste i stor utsträckning gå till un-
derhåll, nyproduktion och utveckling. Arbetet kommer även 
framöver att inriktas på en så god förvaltning som möjligt 

av koncernens fastigheter. Resultatet följer i all väsentlighet 
budgeten. Likviditeten under året var god trots hög grad av 
självfinansiering. Det ekonomiska resultatet av verksam-
heten redovisas i följande resultat- och balansräkningar
jämte kassaflödesanalyser. 
     Ängelholmshem har under året lämnat ett aktieägartill-
skott om 55,3 mkr till Ängelholmslokaler.

Finanspolicy 
Hanteringen av ränterisken i skuldportföljen är en viktig del 
i finansverksamheten. Under 2020 har beslut tagit att fasa 
ut de finansiella derivatinstrument som tidigare använts i 
bolagen. Styrelsen har fastställt en finanspolicy som reglerar 
gränserna för risker avseende räntor, finansiering, motpar-
ter samt kontrollsystem.

Risk- och osäkerhetsfaktorer 
Koncernens verksamhet och ekonomi påverkas ytterst  
av hyresutveckling, vakansgrad, driftkostnadsutveckling,  
investerings- och underhållsbehov samt ränteutveckling.

Framtida utveckling 
Studier som har genomförts pekar tydligt på att nordvästra 
Skåne kommer att ha en mycket gynnsam befolkningsutveck-
ling under överskådlig framtid. Samtidigt uppfattas Ängelholm 
som en mycket bra plats att bo och verka i, det skapar goda 
förutsättningar för den verksamhet koncernen bedriver. 
     Förhoppningsvis kan även nytänkande inom bostadspro-
duktion, inte minst manifesterat genom Sveriges Allmännyttas 
nationella upphandlingar, medverka till att vi får en produktut-
veckling och kostnadsbild som innebär att vi kan erbjuda bra 
nybyggda bostäder till en hyresnivå som kunderna uppfattar 
som rimlig. I takt med att Ängelholms kommun växer be-
folkningsmässigt ökar också behovet av verksamhetslokaler 
avsedda för kommunal verksamhet. 
     Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 
bostäder per år i snitt och mellan 2020-2023 planeras 282 
bostäder att uppföras, vilket motsvarar drygt 70 bostäder 
per år. Ängelholmslokaler kommer de kommande åren bland 
annat att uppföra nya Tegelgårdens förskola i Ängelholm samt 
fortsatt arbete med byte av fettavskiljare på flertalet fastighe-
ter. Omfattande renoveringar av flertalet särskilda boenden i 
Ängelholmslokaler kommer utföras under de kommande åren. 
     Huvuddelen av koncernens nyproducerade fastigheter 
certifieras enligt standard för miljöbyggnad. För att en byggnad 
ska bli godkänd som miljöbyggnad granskas bl a ritningar, 
beräkningar och relevanta miljörutiner av Sweden Green  
Buildning Council.
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2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning (tkr)  462 407 444 116 432 918 411 664 406 923
Resultat efter finansiella poster (tkr) 17 808 54 533 12 611 8 537 4 510
Rörelsemarginal (%) 15,0 18,3 15,4 13,4 13,1
Avkastning på eget kapital (%)  3,2 9,7 2,4 1,7 0,9
Balansomslutning (tkr)  4 138 768 3 765 676 3 371 539 3 170 125 3 003 282
Soliditet (%) 13,7 14,9 15,5 16,2 17,0
Antal anställda  82 78 82 77 71

2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning (tkr) 257 022 255 657 250 119 243 261 241 375
Resultat efter finansiella poster (tkr) 17 222 27 301 11 319 14 797 19 425
Rörelsemarginal (%) 21,6 25,9 22,1 21,9 22,7
Avkastning på eget kapital (%) 11,7 11,3 3,4 2,8 3,0
Balansomslutning (tkr) 2 899 596 2 751 793 2 485 027 2 361 487 2 255 682
Soliditet (%) 22,2 21,6 21,8 22,3 23,0
Antal anställda 44 40 40 34 32

Finansiell rapportering

Flerårsöversikt koncernen

Flerårsöversikt moderföretaget
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Under 2020 öppnade uthyrningen till kvarteret 
Slakteriet. Inflyttning startar i april 2021.
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Koncernen Aktiekapital Övrigt till- 
skjutet kapital

Annat eget kap.  
inkl. årets res.

Minoritets- 
intressen

Totalt

Belopp vid årets ingång 6 774 604 828 -49 837 - 561 765
Lämnad utdelning - - -3 914 - -3 914
Årets resultat - - 8 862 - 8 862
Belopp vid årets utgång 6 774 604 828 -44 889 - 566 714

Moderföretaget Aktiekapital Reservfond Balanserat 
resultat

Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 6 774 149 941 376 642 61 690 595 047
Överföring resultat föregående år - - 61 690 -61 690 -
Lämnad utdelning - - -3 914 -3 914
Årets resultat - - - 53 710 53 710
Belopp vid årets utgång 6 774 149 941 434 418 53 710 644 843

Förslag till vinstdisposition i Ängelholmshem

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)

Balanserat resultat 434 418 181
Årets resultat 53 709 832

488 128 013
disponeras så att

till aktieägare utdelas (52,17 kronor per aktie) 3 534 000
i ny räkning överföres 484 594 013

488 128 013

Årsstämman hålls den 28 juni 2021. 
Utdelning med 52,17 kronor per aktie föreslås ske 30 juni 2021.

Förändring av eget kapital
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Not 2020-01-01  
- 2020-12-31

2019-01-01  
- 2019-12-31

Hyresintäkter 448 771 420 082
Övriga förvaltningsintäkter 13 636 24 034

462 407 444 116
Rörelsens kostnader
Driftskostnader 1,2 -178 318 -181 253
Underhållskostnader -35 752 -38 957
Fastighetsskatt -7 197 -6 885
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -147 276 -121 302

-368 543 -348 397
Bruttoresultat 93 864 95 719

Centrala administrations- och försäljningskostnader 1,2 -24 927 -18 515
Resultat försäljning fastigheter 589 4 173
Rörelseresultat 69 526 81 377

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 1 496 23 768
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -53 214 -50 612

-51 718 -26 844
Resultat efter finansiella poster 17 808 54 533

Skatt på årets resultat 6 -8 946 -7 293
Årets resultat 8 862 47 240

Koncernens resultaträkning
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Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 7 2 749 747 2 756 001
Mark och markanläggningar 8 291 156 286 932
Inventarier 9 4 391 7 269
Pågående ny- och ombyggnader 10 878 103 592 375

3 923 397 3 642 577
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 93 93
Uppskjuten skattefordran 9 687 -
Andra långfristiga fordringar 12 13 329 16 475

23 109 16 568
Summa anläggningstillgångar 3 946 506 3 659 145

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 177 2 469
Aktuell skattefordran 4 321 -
Övriga fordringar 27 873 16 359
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 308 8 697

43 679 27 525

Kassa och bank 13 148 583 79 006
Summa omsättningstillgångar 192 262 106 531
SUMMA TILLGÅNGAR 4 138 768 3 765 676

Koncernens balansräkning

Eget kapital och skulder Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital

Aktiekapital  (67 739 aktier) 6 774 6 774
Övrigt tillskjutet kapital 551 078 604 828
Annat eget kapital inklusive årets resultat 8 862 -49 837
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 566 714 561 765
Summa eget kapital 566 714 561 765

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 14 8 283 3 887

8 283 3 887
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 15 6 105 746
Fastighetslån 16 2 938 968 2 908 305
Övriga skulder 439 337 -

3 378 311 3 014 51
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 64 961 88 007
Aktuella skatteskulder 14 311 7 238
Övriga skulder 3 091 6 032
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 103 097 84 696

185 460 185 973
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 138 768 3 765 676
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Koncernens kassaflödesanalys

Not 2020-01-01  
- 2020-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 17 808 54 533
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
     Avskrivningar och nedskrivningar 147 276 121 302
     Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar -589 -5 858
     Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar - 1 303
     Omklassificering från pågående arbeten - 2 595

164 495 173 875

Betald inkomstskatt -18 812 -13 961
Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 145 683 159 914

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -12 195 4 113
Förändring av rörelseskulder 105 60 802
Kassaflöde från den löpande verksamheten 133 593 224 829

Investeringsverksamheten
Förvärv av fastigheter -427 994 -553 222
Förvärv av inventarier (netto) -271 -1 228
Försäljning av fastigheter 757 17 184
Kassaflöde från investeringsverksamheten -427 508 -537 266

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga lån 470 007 200 000

Förändring av övriga långfristiga fordringar 3 146 5 826

Utbetald utdelning -3 914 -5 623
Förändring av checkräkningskredit -105 746 100 030
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 363 493 300 233

Årets kassaflöde 69 578 -12 204
Likvida medel vid årets början 79 006 91 210
Likvida medel vid årets slut 13 148 584 79 006
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Not 2020-01-01  
- 2020-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

Hyresintäkter 254 272 252 608
Övriga förvaltningsintäkter 2 750 3 049

257 022 255 657
Rörelsens kostnader
Driftskostnader 1,2 -98 318 -94 951
Underhållskostnader -20 249 -25 696
Fastighetsskatt -6 987 -6 652
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -56 903 -53 020

-182 457 -180 319
Bruttoresultat 74 565 75 338

Centrala administrations- och försäljningskostnader 1,2 -18 970 -13 346
Resultat försäljning fastigheter -84 4 173

-19 054 -9 173
Rörelseresultat 55 511 66 165

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 18 8 000 5 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 3 920 4 047
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -50 209 -47 911

-38 289 -38 864
Resultat efter finansiella poster 17 222 27 301

Erhållna koncernbidrag 55 300 40 000
Lämnade koncernbidrag -14 -
Resultat före skatt 72 508 67 301

Skatt på årets resultat 6 -18 798 -5 611
Årets resultat 53 710 61 690

Moderföretagets resultaträkning
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Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 7 1 699 164 1 713 566
Mark och markanläggningar 8 150 045 143 044
Inventarier 9 2 733 4 403
Pågående ny- och ombyggnader 10 655 738 430 901

2 507 680 2 291 914
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 19,20 356 188 300 888
Fordringar hos koncernföretag - 145 488
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 53 53

356 241 446 429
Summa anläggningstillgångar 2 863 921 2 738 343

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 90 154
Aktuell skattefordran 2 424 -
Övriga fordringar 3 652 1 534
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 903 3 998

10 069 5 686

Kassa och bank 13 25 606 7 764
Summa omsättningstillgångar 35 675 13 450
SUMMA TILLGÅNGAR 2 899 596 2 751 793

Moderföretagets balansräkning

Eget kapital och skulder Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital 21
Aktiekapital (67 739 aktier) 6 774 6 774
Reservfond 149 941 149 941

156 715 156 715
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 434 418 376 642
Årets resultat 53 710 61 690

488 128 438 332
Summa eget kapital 644 843 595 047

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 14 16 870 12 295

16 870 12 295
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 15 - 42 918
Fastighetslån 16, 22 2 088 968 1 968 968

2 088 968 2 011 886
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 29 393 45 568
Skulder till koncernföretag 60 573 47 987
Aktuella skatteskulder 14 311 5 384
Övriga skulder 1 572 2 453
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 43 066 31 173

148 915 132 565
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 899 596 2 751 793
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Not 2020-01-01  
- 2020-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 17 222 27 301
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet - -
     Avskrivningar och nedskrivningar 56 903 53 020
     Koncernbidrag -14 -
     Vinst vid försäljning av fastigheter 84 -5 858
     Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar - 1 303
     Omklassificering från pågående arbeten - 2 595

74 195 78 361

Betald inkomstskatt -14 224 -9 061

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av rörelsekapital 59 971 69 300

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -1 959 3 930
Förändring av rörelseskulder 13 926 -21 410
Kassaflöde från den löpande verksamheten 71 938 51 820

Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernföretag/koncernbidrag -55 300 -
Förvärv av fastigheter -275 116 -377 627
Förvärv av inventarier (netto) -248 -1 228
Försäljning av fastigheter 2 612 17 184
Kassaflöde från investeringsverksamheten -328 052 -361 671

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga fordringar 145 488 -
Förändring av långfristiga lån 120 000 200 000
Utbetald utdelning -3 914 -5 623
Erhållet koncernbidrag 55 300 40 000
Förändring av checkräkningskredit -42 918 37 202
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 273 956 271 579

Årets kassaflöde 17 842 -38 272
Likvida medel vid årets början 7 764 46 036
Likvida medel vid årets slut 12 25 606 7 764

Moderföretagets kassaflödesanalys
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Lärande lek. Bild från Möllebackens förskola  
som Ängelholmslokaler färdigställde under 2020. 
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Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats 
enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Bedömningar och uppskattningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om 
framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara 
det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden 
som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i 
redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värde-
ringen av pågående nyproduktion. Risker finns i att kostnads- 
budgeten inte håller, samt att det kan bli vakanser, för att 
förhindra detta, göres månatliga kostnadsuppföljningar. Varje 
år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars 
värde är lägre än det redovisade värdet. 
     Som huvudmetod vid värdering av koncernens förvalt-
ningsfastigheter till verkligt värde har s k kassaflödeanalys 
använts där kalkylmässigt framtida driftnetto beräknas under 
en femårig kalkylperiod med hänsyn taget till nuvärde av ett 
bedömt marknadsvärde vid kalkylperiodens slut. Avkast-
ningskraven är individuella per fastighet beroende på analys 
av genomförda transaktioner och fastighetens marknadsposi-
tion. Samtliga fastigheter värderas vid årsskiftet enligt SABO:s 
rekommendation.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvs- 
metoden. Koncernredovisningen omfattar moder- 
företaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses  
de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har  
ett bestämmande inflytande. 
 I koncernredovisningen faller koncernföretagens boksluts-
dispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter 
avdrag för uppskjuten skatt. Detta innebär att koncern- 
företagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning 
fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
 Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och 

obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i  
koncernredovisningen tillämpade redovisnings- och  
värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas  
av moderföretaget.
 

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått 
eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar  
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget 
får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag 
görs för lämnade rabatter.
 Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som 
intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är  
förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget 
till köparen.
 Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas 
som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få 
de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen 
och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. 
Se vidare beskrivning för respektive grupp av finansiella  
instrument. Säkringsredovisning tillämpas enligt BFNAR 
2012:1 kapitel 11 punkt 39.
 

Ersättning till anställda efter  
avslutad anställning
I moderföretaget och koncernen finns endast avgifts- 
bestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer  
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och  
det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver 
dessa avgifter. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad under den period de anställda utför de  
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Noter och kommentarer till  
resultat- och balansräkning
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Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid  
tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida  
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på 
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda  
respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder 
samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade  
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
 Materiella anläggningstillgångar har delats upp på  
betydande komponenter när komponenterna har  
väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp 
utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat 
restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över 
den förväntade nyttjandeperioden. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
 
Byggnader 10-100 år
Inventarier 5-10 år 

Fordringar, skulder och avsättningar
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till 
det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed 
de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och  
långfristiga skulder värderas efter det första värderings- 

tillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och 
avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli 
reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
om inget annat anges ovan.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som  
bokslutsdisposition.

Andelar i koncernföretag
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas 
som intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster 
innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normal- 
fallet när behörigt organ fattat beslut om utdelning och den 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Not 1 Arvode till revisorer
No Koncernen Moderföretaget

2020 2019 2020 2019
Ernst & Young AB 

Revisionsuppdraget 483 608 191 361
Övriga tjänster 355 441 51 249

838 1 049 241 610

PwC 

Revisionsuppdraget 378 - 273 -
Övriga tjänster 99 - 5 -

477 - 277 -

Not 2  Anställda och personalkostnader
2020 2019

Medelantalet anställda Antal anställda Varav män Antal anställda Varav män

Moderföretaget 44 48% 40 53%
Dotterföretag 38 89% 38 89%
Koncernen totalt 82 67% 78 71%

Löner och andra ersättningar Löner och andra  
ersättningar

Sociala kostn.  
(varav pensionkostn.)

Löner och andra  
ersättningar

Sociala kostn.  
(varav pensionkostn.)

Moderföretaget 24 633 11 864 20 407 10 214
(4 085) (2 982)

Dotterföretag 14 866 4 989 15 124 6 015
(921) (1 043)

Koncernen totalt 39 499 16 853 35 531 16 229
(5 006) (4 025)

Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda.

Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda

Moderföretaget 2 964 21 669 1 872 18 535
Dotterföretag 213 14 653 209 14 915
Koncernen totalt 3 177 36 322 2 081 33 450

Uppsägningstid och avgångsvederlag till VD och styrelse
Under april 2020 tillträdde interim VD som tjänstgjorde resterande del av året.   
Uppsägningstiden är sex månader från företagets sida och sex månader från VD:s sida. Vid uppsägning från företagets sida skall utges ett 
avgångsvederlag om 12 månadslöner. Andra avgångsersättningar än ovan förekommer ej vad avser styrelse och VD.

Noter

Könsfördelning bland ledande befattningshavare Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Andel kvinnor i styrelsen 40% 0% 40% 0%

Andel män i styrelsen 60% 100% 60% 100%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 50% 17% 43% 17%

Andel män bland övriga  ledande befattningshavare 50% 83% 57% 83%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 3  Av- och nedskrivningar
Koncernen Moderföretaget

2020 2019 2020 2019
Avskrivningar 112 067 121 302 53 051 54 323
Nedskrivningar 35 209 0 3 852 0

147 276 121 302 56 903 54 323
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Not 6  Skatt på årets resultat
Koncernen Moderföretaget

2020 2019 2020 2019
Aktuell skatt 14 237 9 131 14 262 9 062
Justering avseende tidigare år 0 4 830 -38 -
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -5 291 -6 668 4 574 -3 451
Summa redovisad skatt 8 946 7 293 18 798 5 611
Genomsnittlig effektiv skattesats 50,2% 13,4% 25,9% 8,3%

Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt 17 808 54 533 72 508 67 301
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 21,4 % (21,4 %): 3 811 11 670 15 517 14 402
Skatteeffekt av:
     Övriga ej avdragsgilla kostnader 46 1 713 33 1 156
     Ej skattepliktiga intäkter -3 -5 002 -26 -
     Utnyttjat underskottsavdrag - -6 118 - -6 118
Ej avdragsgill nedskrivning 7 534 - 824 -
Ränta enligt N9 80 - 80 -
Negativt räntenetto -1 067 - -1 067 -
Skillnad mellan bokförd och skattemässig avskrivning på byggnader 3 890 - 613 -
     Erhållen utdelning - - -1 712 -1 070
     Justering av uppskjuten skatt pga ändrad skattesats - 200 - 88
     Justering av tidigare år - 4 830 - -
     Förvärvad uppskjuten skattefodran - - - -2 847
Redovisad skatt 14 291 7 293 14 262 5 611

Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not 13 Avsättningar. 

Not 7  Byggnader
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 3 716 438 3 563 902 2 321 651 2 269 745
Årets anskaffningar 0 9 351 28 034
Försäljningar/utrangeringar -6 705 -31 084 -2 696 -25 348
Omklassificering från pågående arbeten 138 226 174 269 41 752 49 220

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 847 959 3 716 438 2 360 707 2 321 651

Ingående avskrivningar -960 437 -859 768 -608 085 -572 829
Försäljningar/utrangeringar 3 191 13 591 176 13 591
Årets avskrivningar -105 756 -114 260 -49 782 -48 847
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 063 003 -960 437 -657 691 608 085

Ingående nedskrivningar - - - -

Årets nedskrivningar -35 209 - -3 852 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -35 209 - -3 852 -

Utgående redovisat värde 2 749 747 2 756 001 1 699 164 1 713 566

Not 5  Räntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen Moderföretaget

2020 2019 2020 2019
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 879 0
Övriga räntekostnader 44 202 42 651 42 288 41 700
Övriga finansiella kostnader 9 012 7 961 7 042 6 211

53 214 50 612 50 209 47 911

Not 4  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen Moderföretaget

2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter från koncernföretag - - 2 424 3 690
Övriga ränteintäkter 1 496 393 1 496 357
Resultat vid avyttring - 23 375 - -

1 496 23 768 3 920 4 047
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Not 9  Inventarier
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 45 166 43 499 37 227 35 999
Årets anskaffningar 273 1 736 249 1 228
Försäljningar/utrangeringar - -69 - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 45 439 45 166 37 476 32 227

Ingående avskrivningar -37 897 -33 866 -32 824 -30 010
Försäljningar/utrangeringar - 69 - -
Årets avskrivningar -3 151 -4 100 -1 919 -2 814
Utgående ackumulerade avskrivningar -41 048 -37 897 -34 743 -32 824
Utgående redovisat värde 4 391 7 269 2 733 4 403

Not 10  Pågående ny- och ombyggnader
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 592 375 232 503 430 901 137 575
Årets anskaffningar 445 704 549 447 266 589 345 140
Omklassificering byggnader -138 226 -174 268 -41 752 -49 219
Omklassificering mark och markanläggningar - -9 800 - -
Omklassificering underhållskostnad -21 750 -5 507 - -2 595

Utgående redovisat värde 878 103 592 375 655 738 430 901

Not 11  Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 93 93 53 53
Utgående redovisat värde 93 93 53 53

Not 12  Andra långfristiga fordringar
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 16 475 22 302 - -
Amorteringar, avgående fordringar -3 146 -5 827 - -
Utgående redovisat värde 13 329 16 475 - -
Posten består av investeringsmoms.

Not 8  Mark och markanläggningar
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 306 944 297 097 158 321 156 384
Årets anskaffningar 6 265 2 810 6 242 2 810
Försäljningar/utrangeringar -990 -873 - -873
Omklassificering från pågående arbeten 2 110 7 910 2 110 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 314 329 306 944 166 673 158 321

Ingående avskrivningar -20 012 -17 070 -15 277 -13 918
Årets avskrivningar -3 161 -2 942 -1 351 -1 359
Utgående ackumulerade avskrivningar -23 173 -20 012 -16 628 -15 277
Utgående redovisat värde 291 156 286 932 150 045 143 044

Uppgifter om förvaltningsfastigheter (byggnader och mark)
Redovisat värde 3 040 904 3 042 933 1 849 209 1 856 610
Verkligt värde 6 374 349 3 996 000 3 272 849 2 810 000

Värderingen görs som en avkastningsvärdering vilken innebär att varje enskild fastighets driftnetto divideras med ett direktavkastningskrav för  
respektive ort och fastighetstyp vilket varierar mellan 4 - 8 % (fg år 4,4 - 8,5%).
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Not 13  Kassa och bank

Koncernen Moderföretaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Disponibla tillgodohavanden 148 583 79 006 25 606 7 764
148 583 79 006 25 606 7 764

Not 16  Långfristiga skulder (exkl. checkräkningskredit)
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Förfaller senare än 5 år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 2 938 968 2 468 968 2 088 968 1 968 968
Övriga skulder 439 337 439 337 - -

3 378 305 2 908 305 2 088 968 1 968 968

Not 15  Checkräkningskredit
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Beviljad kredit 220 000 220 000 120 000 120 000
Utnyttjad kredit 6 105 746 0 42 918

Not 18  Resultat från andelar i koncernföretag
Moderföretaget
2020 2019

Erhållen utbetald utdelning 8 000 5 000
8 000 5 000

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna personalskulder 4 707 6 430 2 713 4 473
Upplupna räntekostnader 3 521 4 675 3 371 4 574
Övriga upplupna kostnader 22 301 11 582 17 020 5 950
Förutbetalda hyresintäkter 68 703 59 916 18 152 16 176
Övriga förutbetalda intäkter 3 866 2 093 1 810 -

103 098 84 696 43 066 31 173

Not 14  Avsättningar
Koncernen Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång 3 887 10 555 12 295 15 746
Årets avsättning/upplösning -5 291 -6 668 4 575 -604
Justering avseende tidigare år - - - -2 847

-1 404 3 887 16 870 12 295

De temporära skillnaderna avser avskrivningar på byggnader. Se även not 5 Skatt på årets resultat.

Not 19  Andelar i koncernföretag
Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 300 888 300 888
Årets anskaffningar 55 300 -
Utgående redovisat värde 356 188 300 888
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Not 20  Specifikation av andelar i koncernföretag

Namn Kapitalandel Rösträtts- 
andel

Antal  
andelar

Bokfört värde

AB Ängelholmslokaler 100% 100% 50 000 356 088
Ängelholms Fastighetsstruktur AB 100% 100% 500 50
Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB 100% 100% 500 50

356 188

Org.nr. Säte Eget kapital Nettoresultat

AB Ängelholmslokaler 556851-4557 Ängelholm 226 111 -36 990
Ängelholms Fastighetsstruktur AB 556965-7140 Ängelholm 50 437 1
Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB 559091-1490 Ängelholm 50 -

Not 22  Antal aktier
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Kvotvärde Kvotvärde Antal Antal

A-aktier 100 kr 100 kr 67 739 67 739
67 739 67 739

Koncernen Moderföretaget
2020 2019 2020 2019

Inom 0-1 år 1 458 1 344 419 342
Inom 1-2 år 300 - 300 -
Inom 2-3 år - 300 - 300
Inom 3-4 år - - - -

Inom 4-5 år - - - -
Inom 5-6 år 820 - 720 -
Inom 6-7 år 150 720 - 720
Inom 7 -8 år 150 - 150 -
Inom 8-9 år 500 150 500 150
Inom 9-10 år - 500 - 500

3 378 3 014 2 089 2 012

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av 
marknadsräntorna. För att hantera dessa risker/möjligheter används finansiel-
la derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntebindningen och 
kapitalbindningen hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, 
när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på 
räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av 
styrelsen beslutad finanspolicy.
     Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 1 670 MSEK (1 
670). Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen 
uppgår till 4,58 år (5,59) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 
1,62% (2,14). Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -84,2 MSEK (-79,2).
     Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om 

man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande marknadsvärde 
(s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa 
räntebindningar på de enskilda lånen. Om respektive ränteswapavtal kvarstår 
t.o.m. sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande 
elimineras.
     Så kallad ”Säkringsredovisning” tillämpas avseende derivat, bl.a. innebäran-
de att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över resultaträkningen. 
Det skall finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den 
säkrade posten. Säkringsförhållandet skall vara effektivt och dokumenteras 
när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker 
löpande via rutiner för finansiell rapportering. Särskild dokumentation är 
upprättad som bl.a. fastlägger strategier och mål för riskhanteringen.

Not 23  Upplysningar om finansiella instrument

Nedan framgår bolagets förfalloprofil i mkr, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen:
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Not 24 Eventualförpliktelser

Koncernen Moderföretaget
2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Garantiförbindelser 741 710 453 396
741 710 453 396

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

Justerat eget kapital 
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt. 

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. 

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 

Ängelholm den 11 maj 2021

Bengt Jansson Kristin Lingebrant  Lennart Nilsson 
Ordförande Förste vice ordförande  Andre vice ordförande

Johan Wifralius Kerstin Engle  Stefan Marthinsson 
Ledamot Ledamot  Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 maj 2021. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Mattias Johansson 
Auktoriserad revisor

Not 25  Disposition av vinst eller förlust
Moderföretaget

2020-12-31 2019-12-31
Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat 434 418 376 642
Årets resultat 53 710 61 690

488 128 438 332
disponeras så att
till aktieägare utdelas (57,78 kronor (83,02) per aktie) 3 534 3 914
i ny räkning överföres 484 594 434 418

488 128 438 332
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Revisionsberättelse
TILL BOLAGSSTÄMMAN I AB ÄNGELHOLMSHEM, ORG.NR 556054-7555 

53

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för AB Ängelholmshem för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern- 
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings- 
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 
den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncern- 
redovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-
sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget 
och koncernen 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
Den andra informationen består av en inledande del i den 
tryckta årsredovisningen (framvagn) som vi inhämtade före 
datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen som 
har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte  
denna information och vi gör inget uttalande med bestyrk-
ande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och 
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oför-
enlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentli-
ga 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 rapporte-
ra detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 
 
Övrig upplysning
Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av 
en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 
27 maj 2020 med uttalande med reservation i Rapport om 
årsredovisningen.
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsät-
ta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-
lande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.
 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions- 
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är 
en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revi-
sion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
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tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen 
och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på  
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspek-
tionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Uttalanden respektive uttalande med avvikande mening
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för AB Ängelholmshem för år 2020 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet 
Grund för uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman beviljar 
styrelseledamöterna Daniel Jönsson, Carl-Gustaf Gudmunds-
son, Arne Jönsson, Patrik Olsson och Hans Hammargren 
(verksamma i styrelsen under perioden den 1 januari–30 
mars 2020), styrelsesuppleanterna Magnus Nson Ängelbäck, 
Emma Yngvesson, Peter Storgaard, Göran Larsson och Marie 
Wifralius (verksamma i styrelsen under perioden den 1 janu-
ari–30 mars 2020) och verkställande direktören Benth Jensen 
(verksam den 1 januari–1 mars 2020) ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar de styrelseledamöter 
som tillträtt från den 30 mars och senare respektive verkstäl-
lande direktör Peter Scharff (utsedd för perioden 1 mars till 
30 mars 2020) och verkställande direktör Mikael Bornanders-
son (utsedd för perioden 30 till 31 december 2020) ansvars-
frihet för respektive period.

Grund för uttalanden
Under december 2019 uppdrog Ängelholms kommun åt 
externt konsultföretag att genomföra en genomlysning av AB 
Ängelholmshem vad avsåg bland annat kostnadseffektivitet, 
projektstyrning samt ”styrning, ledning och samordning”. Vid 
granskningen av bolagets interna kontroll framkom bland 
annat att det saknades en godtagbar rutin för hantering av 
upphandlingar. Detta hade bland annat medfört åsidosättan-
den av lagen om offentlig upphandling. Det påträffades även 
brister i bolagets interna kontrollarbete.

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets angelägen-
heter och var och en av styrelseledamöterna är skyldig att 
fullgöra sitt uppdrag med rimlig omsorg. I det ligger att bland 

annat att tillse att alla de lagar och regler som omgärdar 
bolagets verksamhet efterlevs samt att verksamheten bedrivs 
under sunda ekonomiska förhållanden. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen. Därav följer 
ett långtgående ansvar för att den interna kontrollen upprätt-
hålls. Som framgått ovan har det funnits betydande brister 
i hur bolagets upphandlingsverksamhet bedrivits och även 
brister i den interna kontrollen i övrigt och som en följd därav 
har det enligt vår uppfattning inte funnits förutsättningar för 
affärsmässigt välgrundade beslut. På grund härav finns det en 
betydande risk för att bolaget tillfogats en ekonomisk skada 
som inte är oväsentlig. 

De brister som påträffats avser i stor utsträckning räken-
skapsåret 2019, men enligt vår bedömning kan bristerna i 
förvaltningen hänföras även till räkenskapsåret 2020 och den 
relativt korta period under detta räkenskapsår som de under 
räkenskapsåret 2019 verksamma styrelseledamöterna och 
verkställande direktören kvarstått i sina uppdrag. Mot den 
bakgrunden avstyrker vi att de bolagets funktionärer som var 
verksamma fram till 30 mars 2020 beviljas ansvarsfrihet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till 
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bola-
gets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna 
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning-
en av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat 
att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska 
situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekono-
miska angelägenheter i övrigt kontrol-leras på ett betryggan-
de 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 
bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisions- 
bevis 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 ersättningsskyldighet mot 
bolaget
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•     på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om 
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.

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 bolaget, eller att ett 
förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 
förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webb-plats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna 
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Kristianstad den 21 maj 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport

Till fullmäktige i Ängelholms kommun
Organisationsnummer 212000 - 0977

Till årsstämman i AB Ängelholmshem
Organisationsnummer 556054 - 7555 

Granskningsrapport för år 2020

Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmanna- 
revisorer, har granskat AB Ängelholmshems verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmanna- 
revisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern 
kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt  
fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter 
som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och  
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och  
kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning 
och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning och om- 
fattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning  
och prövning.

Vi har under slutet av år 2020 genomfört en förstudie avseende 
intern styrning och kontroll inom AB Ängelholmshem. Denna 
förstudie genomfördes mot bakgrund av de allvarliga brister 
som framkom i granskningen för år 2019. Vår förstudie visar  
att styrelsen för AB Ängelholmshem har vidtagit åtgärder för  
att säkerställa en tillräcklig intern kontroll.

Vi har inför årets granskning haft ett löpande informations- 
utbyte med företrädare för bolaget, den auktoriserade revisor 
samt tagit del av bolagets revisionsberättelse för år 2020. Vi 
instämmer i den kritik som framförs i revisionsberättelsen  
avseende den styrelse som var ansvarig under perioden 1  
januari till 30 mars 2020 samt dåvarande VD för perioden 1 
januari till 1 mars 2020.

Gällande den styrelse som var ansvarig under perioden 30 mars 
till 31 december 2020 är vår uppfattning att styrelsen inte, i 
tillräckligt god tid, har vidtagit adekvata åtgärder utifrån den 
information som styrelsen haft tillgång till.

Mot bakgrund av våra iakttagelser och slutsatser har vi valt att 
göra en delad bedömning för de styrelser som varit beslutande 
under år 2020 i denna granskningsrapport.
 
Till den styrelse som var ansvarig under perioden 1 januari till 
30 mars 2020 samt dåvarande VD för perioden 1 januari till 1 
mars 2020 riktar vi lekmannarevisorer en anmärkning för att 
verksamheten inte har bedrivits ändamålsenligt och från  
ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt samt att den 
interna kontrollen inte varit tillräcklig.

Till den styrelse som var ansvarig under perioden 30 mars till 
31 december 2020 riktar vi lekmannarevisorer kritik för att 
verksamheten inte har bedrivits ändamålsenligt och från  
ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt.
Avseende den intern kontrollen bedömer vi att vissa åtgärder 
har vidtagits. Dock anser vi att det finns behov av ytterligare 
åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern kontroll.

Ängelholm den 11 juni 2021 

Ragnar Steen
Av fullmäktige utsedd lekmannarevisor

Bengt Sävström
Av fullmäktige utsedd lekmannarevisor
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Fastighet Redovisat värde Taxeringsvärde Antal  

lägenheter
Lägenhetsyta Antal 

lokaler
Lokalyta

Bostadsfastigheter
Aftonfalken 1 6 146 9 924 20 1 260 - -

Alen 1 4 397 3 392 2 170 - -

Arrendatorn 1 29 033 71 229 120 8 421 18 505

Betan 1 159 510 111 000 107 7 612 - -

Blåsippan 7 2 691 4 026 9 718 - -

Bofinken 5 och 7 9 993 35 397 50 3 470 1 25

Dalripan 2 8 621 15 412 37 1 942 - -

Dvärgbjörken 19 5 363 9 599 22 1 240 - -

Fågelsången 1 47 348 84 800 118 6 864 - -

Gräsklipparen 1 72 617 40 878 44 2 946 - -

Gördelmakaren 31 11 504 14 600 36 1 669 2 40

Harnacka 4:89 1 932 2 738 10 524 1 30

Häcksaxen 5/Stickspaden 7 43 787 26 190 29 1 980 - -

Hjärnarp 1:39 3 790 166 4 140 - -

Konvaljen 1-4 56 545 87 528 153 8 943 12 818

Kornet 1 19 140 15 555 24 1 547 - -

Kulltorp III 192 738 235 975 326 25 078 14 344

Liljekonvaljen 4 3 118 8 285 17 989 - -

Liljekonvaljen 12 19 342 23 839 42 2 493 1 36

Linden 23 16 780 36 653 58 4 330 1 8

* Majblomman 1 18 971 32 800 66 3 857 1 12

Montören 1 och Svetsaren 1 60 529 86 284 131 9 696 2 550

Munka Ljungby 3:148 41 040 45 624 76 4 316 - -

Näktergalen 17 67 605 86 800 120 7 127 1 32

Odalmannen 1 51 305 35 451 58 4 049 3 135

Odalmannen 2 26 025 48 578 80 5 637 10 239

Papegojan 4 150 934 232 919 278 23 147 11 1 869

Rosentäppan 1 och 2 70 173 38 932 33 2 119 2 1 450

Rönnen 2 3 983 12 835 33 1 162 7 177

Saftstationen 1 209 285 194 800 229 16 295 - -

Skräddaren 3 707 1 446 - - - -

Spridaren 1 50 407 37 400 36 2 484 - -

Strövelstorp 4:12 65 132 30 762 48 3 168 - -

Strövelstorp 41:3 5 297 7 160 17 1 085 2 27

Strövelstorp 5:164 3 224 2 087 4 140 - -

Strövelstorp 5:165 3 224 2 087 4 140 - -

Strövelstorp 5:166 6 489 6 690 8 280 - -

Syrenen 16 5 305 8 171 16 886 - -

Söndrebalj 7:106 30 589 23 870 22 1 760 - -

Söndrebalj 7:130 3 790 2 552 4 140 - -

Söndrebalj 7:131 3 790 166 4 140 - -

Tallbiten 18 28 740 22 782 20 1 360 2 1 690

Tofta Gård 1 6 417 28 200 54 3 360 - -

Torlarp 10:1 5 288 4 205 18 784 1 90

Tusenskönan 1 37 255 70 407 100 6 596 3 108

Vitsippan 5 66 631 110 746 209 11 667 5 405

Vågmästaren 1 18 249 101 800 160 9 024 3 124

Willan 7:2 41 087 32 826 31 1 755 1 54

Ängelholm 5:66 3 228 2 338 4 140 - -

Össjö 26:147 8 111 137 8 280 - -

Össjö 26:77 360 1 489 6 285 1 30

Parkeringshus

Vågmästaren 1 10 550 12 594 - - - -

Övriga lokaler

Avenboken 18 8 505 157 - - 10 1 530

Lundvivan 1 4 500 865 - - 1 103

Läkaren 2 18 047 - - - 10 6 981

Summa 1 849 210 2 163 146 3 105 205 214 126 17 412

* Tomträtt

Fastighetsförteckning moderbolaget, bilaga 1
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Fastighet Redovisat värde Antal lokaler Lokalyta

Lokaler

Adjunkten 1 4 961 1 4 822

Ankan 16 115 726 1 24 636

Ausås 60:1 800 1 469

Duvan 9 8 640 3 5 870

Folkhögskolan 6 44 301 2 5 841

Gamlaholm 1:3 750 3 2 406

Harnacka 4:105 39 359 1 1 314

Harnacka 4:89 4 520 1 810

Hirsen 1 1 469 1 406

Hjorten 1 17 212 2 6 669

Hjorten 13 5 458 1 644

Idegranen 18 25 622 1 3 553

Jordgubbsfältet 1 32 011 1 1 134

Klockaren 5 25 665 1 6 280

Magistern 4 59 346 4 18 301

Magnarp 5:44 och 5:91 24 358 2 7 883

Majblomman 2 0 1 6 490

Margretetorp 2:21 1 070 1 717

Margretetorp 2:38 3 541 1 96

Munka Ljungby 3:147 622 1 203

Munka Ljungby 8:24 1 461 2 1 518

Månen 1 1 437 1 406

Pastorn 1 38 130 1 3 003

Pastorn 2 565 1 236
Rapsen 2 1 391 1 407

Rebbelberga 18:8 1 933 1 110

Rektorn 1 183 544 1 10 562

Rektorn 2 2 242 1 663

Rektorn 3 40 784 2 1 302

Råkan 2 1 369 1 570

Råsunda 1 15 325 1 1 163

Räfsan 3 36 242 1 933

Sellerin 1 10 854 2 3 137

Staget 6 2 572 1 552

Svarthättan 1 7 419 1 728

Svarthättan 2 35 256 1 4 257

Svartmesen 1 1 412 1 406

* Sälgen 3 6 005 1 3 617

Söndrebalj 11:1 23 263 1 6 158

Söndrebalj 7:65 9 163 1 1 250

Tegelbruket 11 6 504 2 1 224

Torlarp 3:109 11 930 2 1 168

Torlarp 3:135 91 054 1 6 239

Trastsångaren 1 1 069 1 205

Valhall 6:140 223 1 168

Valhall 6:97 33 488 2 6 208

Vejby 15:445 2 682 1 596

Vejby 213:2 62 650 2 12 048

Vejby 214:2 6 812 1 653

Vejby 234:1 1 1 99

Vårlöken 10 och 25 62 903 4 12 395

Willan 7 45 230 1 8 675

Ängelholm 2:55 5 961 1 718

Ängelholm 2:56 3 137 1 1 181

Ängelholm 2:83 1 481 3 1 626

Fastighetsförteckning dotterbolaget AB Ängelholmslokaler, bilaga 2
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Fastighet Redovisat värde Antal lokaler Lokalyta

Ängelholm 3:116 185 1 88

Ängelholm 5:1 7 412 1 900

Ärrarp 14:180 5 365 1 633

Össjö 26:100 6793 1 845

Summa 1 190 679 81 195 191

* Tomträtt

Taxeringsvärden redovisas ej då merparten av fastigheterna är av taxeringstyp specialenhet och därmed saknar taxeringsvärde.
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Ängelholm
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Fastigheter som ägs av  
Ängelholms kommun och  

förvaltas av Ängelholmslokaler är  
inte markerade på kartan.

al
lm

än
vä

g
17

01

Munka Ljungby LSS boende – Se markering på 
bifogad Munka Ljungbykartan + exakt placering på 
LSS boende Munka. – ska markeras grön.

Tillkommen tomt i Hjärnarp – Utanför be�ntlig 
karta, så se de två kartorna Hjärnarpsvägen 263_1 
för placering i Hjärnarp + exakt placering på Hjär-
narpsvägen 263_2 – ska markeras grön.

 

Vi skulle behöva uppdateringarna i mitten av 
februari. Funkar det?

Munka Ljungby

Vejbystrand

Ängelholmshem  

Ängelholmslokaler 

Ausås

Strövelstorp

Höja

Tåssjö

Össjö Hjärnarp
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AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler
Box 1111, 262 22 Ängelholm · Huvudkontor: Thulingatan 1B

Tel: 0431-43 60 00 · www.angelholmshem.se
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AB Ängelholmshem 
556054-7555 

FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 

styrelsen och den verkställande direktören för AB Ängelholmshem, organisationsnummer 556054-7555 avger härmed följande 

årsredovisning och koncernredovisning . 

BOLAGENS ART OCH INRIKTNING 
Moderbolaget AB Ängelholmshem är den största ägaren av bostadsfastigheter i Ängelholms kommun. Antalet lägenheter uppgick 

den 31 december 2020 till 3 105. Uthyrningsbar bostads- och lokalyta inom koncernen uppgick till 205 000 respektive 233 000 m2. 
Därtill kommer tillhörande förråd, garage och bilplatser. 

Ängelholmshem är Ängelholms kommuns främsta instrument för genomförande av kommunens bostadspolitik. Ängelholmshem ska 
erbjuda en variation av boendealternativ avseende storlek och standard. Utvecklingen ska ha sin utgångspunkt i respektive 
kommundels behov. 

Ängelholmshems dotterbolag Ängelholmslokaler har till uppgift att äga och förvalta lokaler för Ängelholms kommuns verksamhet. 
Uppdragsgivare inom kommunen är kommunstyrelsen. Bolaget ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, 
anskaffa och avyttra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Bolaget ska även bistå 
kommunen med att anskaffa och aweckla externt hyrda lokaler. Under 2020 sålde Ängelholmslokaler 23 000 verksamhetstimmar till 
Ängelholms kommun. 

ÄGARFÖRHALLANDET 
Moderbolaget AB Ängelholmshem, organisationsnummer 556054-7555, ägs i huvudsak (99,98 %) av Ängelholms kommun, 
organisationsnummer 212000-0977. l november 2020 togs beslut om att bilda ett nytt moderbolag (holdingbolag), Ängelholms 
stadshus AB, organisationsnummer 559276-8591 , i en av Ängelholms kommun helägd koncern för att kunna driva, leda och 
utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och dess invånare. l december förvärvade Ängelholms 
stadshus AB 99,98% av aktierna i AB Ängelholmshem. Dotterbolaget AB Ängelholmslokaler, organisationsnummer 556851 -4557, 
ägs till 1 00 % av Ängelholmshem. Aktiekapitalet för moderbolaget uppgår till 6 773 900 kr fördelat på 67 739 aktier. Ängelholms 
kommun äger 67 722 av dessa aktier. Ängelholms kommun har fastställt skriftliga ägardirektiv, som bland annat reglerar frågor om 
samordning, underställningsplikt, informationsplikt, borgensavgifter och aktieutdelning. l koncernen ingår också Södra 
Sjukhusområdets Utveckling AB (vilande) och Ängelholms Fastighetsstruktur AB. 

Viktiga händelser under året 

Ängelholms kommun inledde våren 2020 ett omfattande förändringsarbete inom de kommunala bolagen Ängelholmshem och 
Ängelholmslokaler. En genomlysning gjord av konsultföretaget KPMG avslöjade allvarliga brister i båda bolagen, bland annat 
gällande upphandling och ledning och styrning av verksamheten. 

Kommunen agerade snabbt och kraftfullt i rollen som ägare för att åtgärda problemen och därigenom återupprätta förtroendet för 
fastighetsbolagen bland kommuninvånarna och företag på marknaden. För att skapa bättre styrning och insyn i bolagen har en ny 
koncern bildats med ett moderbolag, Ängelholms stadshus AB, och två dotterbolag, Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. Från 
och med 2021 har nya styrelser och nya VD tillsatts. 

FASTIGHETSBESTANDET 
Ängelholmshems uthyrningsbara yta ökade under året med 600 m2 och uppgick den 31 december 2020 till 222 600 m2. Antalet 

lägenheter ökade från 3 093 till 3 1 05 med anledning av köp av tre fastigheter i Hjärnarp ( koncepthus) från Ängelholms lokaler. Vid 
årsskiftet 2020/2021 pågick nyproduktion av 270 lägenheter varav tolv lägenheter avsedda för LSS. De 271 lägenheterna kommer 

att färdigställas under 2021/2022. Dotterbolaget Ängelholmslokalers förvaltade yta ökade under året och uppgick den 31 december 

2020 till216 000 m2. Under 2021 planeras Villanskolan att tas i bruk. 

FASTIGHETERNAS VÄRDE 
Ängelholmshems fastighetsbestånd har ett sammanlagt redovisat värde av 2 505 mkr. Färdigställda fastigheter utgör 1 849 mkr och 
pågående projekt 656 mkr. Ängelholmslokalers fastighetsbestånd har ett sammanlagt redovisat värde av 1 41 3 mkr. Färdigställda 
fastigheter utgör 1 191 mkr och pågående projekt 222 mkr. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade och maskiner och fordon är 

försäkrade till betryg~ande belopp. 

Dotterbolaget har dock ett övervärde i sina fastigheter, försiktigt beräknat till 610 mnkr. -Därm~d kan värdet på aktierna i Älok 
försvaras. 



AB Ängelholmshem 
556054-7555 

MARKNAD 
Ängelholm växer befolkningsmässigt och efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor. Vakansgraden för bostäder har under året 
uppgått till 0,12% (0,17%). Omflyttningarna har uppgått till 14% (12%) under året. För 2020 träffades en överenskommelse med 
Hyresgästföreningen om hyresjustering. Avtalet började gälla från den 1 januari 2020 och innebar att hyrorna höjdes i snitt med 
O, 75%. Vid årsskiftet 2020/2021 var 15 180 personer registrerade som bostadssökande i Ängelholmshems bostadskö. Under året 
var 100% av Ängelholmslokalers fastigheter uthyrda. Ängelholmslokalers verksamhet ska bedrivas enligt princip om långsiktig och 
kostnadsbaserad hyra, vilket innebär att bolagets intäkter och kostnader under en fyraårsperiod ska balansera. 

FASTIGHETSFÖRV ÄRV 
Ängelholmshem har under året förvärvat tre färdigställda koncepthus från dotterbolaget. Ängelholmslokaler. 

FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER 
Ängelholmslokaler har avyttrat tre färdigställda koncepthus till moderbolaget samt en materialdepå (brandvärn/räddningsvärn) i 
Strövelstorp under våren 2020. 

INVEsTERINGAR OCH UNDERHÅLL 
Ängelholmshem har under 2020 investerat totalt 249 mkr i om- och nybyggnation, varav uppförandet av nya lägenheter i området 
Nya Saftstationen avser 206 mkr. 236 mkr utgör projekt som fortfarande är pågående. Övriga investeringar och underhåll som 
påbörjades eller avslutades 2020 är bland annat renovering av kök på Möllabackens restaurang, hissrenoveringar samt 
stamrenoveringsprojekt på Rebbelberga. 

Ängelholmslokaler har under 2020 investerat totalt 173 mkr i om- och nybyggnation, varav uppförande av nya Villanskolan avser 1 02 
mkr och renovering av stadsbiblioteket avser 20 mkr. 124mkrutgör projekt som fortfarande är pågående. Övriga investeringar och 
underhåll som slutfördes 2020 är bland annat en ny förskola på Jordgubbfältet i Munka Ljungby samt storköksrenovering på tre 
skolor i Ängelholm. 

EKONOMI 
För att koncernen även i framtiden ska kunna erbjuda bra bostäder och lokaler måste bolagen ha en långsiktigt stabil ekonomi. 
Överskottet måste i stor utsträckning gå till underhåll, nyproduktion och utveckling. Arbetet kommer även framöver att inriktas på en 
så god förvaltning som möjligt av koncernens fastigheter. Resultatet följer i all väsentlighet budgeten. Likviditeten under året var god 
trots hög grad av självfinansiering . Det ekonomiska resultatet av verksamheten redovisas i följande resultat- och balansräkningar 
jämte kassaflödesanalyser. 
Ängelholmshem har under året lämnat ett aktieägartillskott om 55,3 mkr till Ängelholmslokaler. 

FINANSPOLICY 
Hanteringen av räntarisken i skuldportföljen är en viktig del i finansverksamheten. Under 2020 har beslut tagit att fasa ut de 
finansiella derivatinstrument som tidigare använts i bolagen. styrelsen har fastställt en finanspolicy som reglerar gränserna för risker 
avseende räntor, finansiering, motparter samt kontrollsystem. 

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Koncernens verksamhet och ekonomi påverkas ytterst av hyresutveckling, vakansgrad, driftkostnadsutveckling, investerings- och 
underhållsbehov samt ränteutveckling. 

FRAMTIDA UTVECKLING 
studier som har genomförts pekar tydligt på att nordvästra Skåne kommer att ha en mycket gynnsam befolkningsutveckling under 
överskådlig framtid. Samtidigt uppfattas Ängelholm som en mycket bra plats att bo och verka i, det skapar goda förutsättningar för 
den verksamhet koncernen bedriver. 
Förhoppningsvis kan även nytänkande inom bostadsproduktion, inte minst manifesterat genom Sveriges Allmännyttas nationella 
upphandlingar, medverka till att vi får en produktutveckling och kostnadsbi ld som innebär att vi kan erbjuda bra nybyggda bostäder 
till en hyresnivå som kunderna uppfattar som rimlig. l takt med att Ängelholms kommun växer befolkningsmässigt ökar också 
behovet av verksamhetslokaler avsedda för kommunal verksamhet. 

Ängelholmshem har som mål att nyproducera minst 60 bostäder per år i snitt och mellan 2020-2023 planeras 282 bostäder att 
uppföras, vilket motsvarar drygt 70 bostäder per år. Ängelholmslokaler kommer de kommande åren bland annat att uppföra nya 
Tegelgårdens förskola i Ängelholm samt fortsatt arbete med byte av fettavskiljare på flertalet fastigheter. Omfattande renoveringar 

av flertalet särskilda boenden i Ängelholmslokaler kommer utföras under de kommande åren. 
Huvuddelen av koncernens nyproducerade fastigheter certifieras enligt standard för miljöbyggnad. För att en byggnad ska bli 
godkänd som miljöbyggnad granskas bl a ritningar, beräkningar och relevanta miljörutiner av Sweden Green Buildning Council. 



AB Ängelholmshem 
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Flerårsöversikt koncernen 
Nettoomsättning (tkr) 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 
Rörelsemarginal (%) 
Avkastning på eget kapital(%) 
Balansomslutning (tkr) 
soliditet (%) 
Antal anställda 

Flerårsöversikt Moderföretaget 
Nettoomsättning (tkr) 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 
Rörelsemarginal (%) 
Avkastning på eget kapital (%) 
Balansomslutning (tkr) 
soliditet(%) 
Antal anställda 

Förändring av eget kapital 
Koncernen 

Belopp vid årets ingång 
Lämnad utdelning 
Arets resultat 
Belopp vid årets utgång 

Moderföretaget 

Belopp vid årets ingång 
Överföring resultat föregående år 
Lämnad utdelning 
Arets resultat 
Belopp vid årets utgång 

Förslag till resultatd isposition 

2020 
462 407 

17 808 
15,0% 

3,2% 
4 138 768 

13,7% 
82 

2020 
257 022 

17 222 
21 ,6% 
11,7% 

2 899 596 
22,2% 

44 

Aktiekapital 

6 774 

6774 

Aktie-
kapital 

6 774 

6 774 

styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor) 

Balanserat resultat 
Arets resultat 

disponeras så att 

till aktieägare utdelas (52,17 kronor per aktie) 
i ny räkning överföres 

Arsstämman hålls den 26 maj 2021. 
Utdelning med 52,17 kronor/aktie föreslås ske den 29 maj 2021. 

2019 
444 116 

54 533 
18,3% 
9,7% 

3 765 676 
14,9% 

78 

2019 
255 657 
27 301 
25,9% 
11,3% 

2 751 793 
21,6% 

40 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
604 828 

604 828 

Reservfond 

149 941 

149 941 

2018 2017 2016 
432 918 411 664 406 923 

12 611 8 537 4 510 
15.4% 13,4% 13,1% 
2,4% 1,7% 0,9% 

3 371 539 3170125 3 003 282 
15,5% 16,2% 17,0% 

82 77 71 

2018 2017 2016 
250 119 243 261 241 375 

11 319 14 797 19 425 
22,1% 21,9% 22,7% 

3,4% 2,8% 3,0% 
2 485 027 2 361 487 2 255 682 

21 ,8% 22,3% 23,0% 
40 34 32 

Annat eget Minoritets- Totalt 
kap . inkl. intresse 
årets res. 

-49 837 561 765 
-3 914 -3 914 
8 862 8 862 

-44 889 566 714 

Balanserat Arets Totalt 
resultat resultat 
376 642 61 690 595 047 

61 690 -61 690 
-3 914 -3 914 

53 710 53 710 
434 418 53 710 644 843 

434 418181 
53 709 832 

488 128 013 

3 534 000 
484 594 013 
488 128 013 
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Koncernens resultaträkning 

Hyresintäkter 

Övriga förvaltningsintäkter 

Rörelsens kostnader 
Driftskostnader 

Underhållskostnader 

Fastighetsskatt 
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Bruttoresultat 

Centrala administrations- och försäljningskostnader 
Resultat försäljning fastigheter 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Skatt på årets resultat 
Arets resultat 

Not 

1,2 

3 

1,2 

4 
s 

6 

2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

448 771 420 082 

13 636 24 034 
462 407 444 116 

-178 318 -181 253 
-35 752 -38 957 

-7 197 -6 885 
-147276 -121 302 
-368 543 -348 397 

93 864 95 719 

-24 927 -18 515 

589 4 173 
69 526 81 377 

1 496 23 768 
-53 214 -50 612 
-51 718 -26 844 
17 808 54533 

-8 946 -7 293 
8 862 47 240 
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Koncernens balansräkning 

TILLGÄNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Mark och markanläggningar 
Inventarier 

Pågående ny- och omb~99nader 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Uppskjuten skattefordran 
Andra långfristiga fordringar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Aktuell skattefordran 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och uppluena intäkter 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÄNGAR 

Not 

7 
8 
9 

10 

11 

12 

13 

2020-12-31 2019-12-31 

2 749 747 2 756 001 
291 156 286 932 

4 391 7 269 
878 103 592 375 

3 923 397 3 642 577 

93 93 
9 687 o 

13 329 16 475 
23 109 16 568 

3 946 506 3 659145 

177 2 469 
4 321 

27 873 16 359 
11 308 8 697 
43 679 27 525 

148 583 79 006 
192 262 106 531 

4138 768 3 765 676 
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Koncernens balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Aktiekapital (67 739 aktier) 

Övrigt tillskjutet kapital 
Annat eget kapital inklusive årets resultat 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 

Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 
Fastighetslån 
Övriga skulder 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Aktuella skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

14 

15 
16 

17 

2020-12-31 2019-12-31 

6 774 6 774 
551 078 604 828 

8 862 -49 837 
566 714 561 765 

566 714 561 765 

8 283 3 887 
8 283 3 887 

6 105 746 
2 938 968 2 908 305 

439 337 o 
3 378 311 3 014 051 

64 961 88 007 
14 311 7 238 
3 091 6 032 

103 097 84 696 
185 460 185 973 

4138 768 3 765 676 
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Koncernens kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 
Omklassificering från på9ående arbeten 

Betald inkomstskatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
fö re förändringar av rörelsekapital 

Förändringar i rörelsekapital 

Förändring av rörelsefordringar 
Förändring av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av fastigheter 
Förvärv av inventarier (netto) 
Försäljning av fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga lån 
Förändring av övriga långfristiga fordringar 
Utbetald utdelning 
Förändring av checkräknin9skredit 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Not 

13 

2020-01-01 2019-01 -01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

17 808 54 533 

147 276 121 302 
-589 -5 858 

1 303 
2 595 

164 495 173 875 

-18812 -13 961 

145 683 159 914 

-1 2 195 4 113 
105 60 802 

133 593 224 829 

-427 994 -553 222 
-271 -1 228 
757 17 184 

-427 508 -537 266 

470 007 200 000 
3 146 5 826 

-3 914 -5 623 
-105 746 100 030 
363 493 300 233 

69 578 -12 204 
79 006 91 210 

148 584 79 006 
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Moderföretagets resu ltaträkning 

Hyresintäkter 
Övriga förvaltningsintäkter 

Rörelsens kostnader 

Driftskostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 
Av- och nedskrivning av materiella anläggnin~stillgångar 

Bruttoresultat 

Centrala administrations- och försäljningskostnader 
Resultat försäljning fastigheter 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Erhållna koncernbidrag 
Lämnade koncernbidrag 

Resultat före skatt 

Skatt eå årets resultat 
Arets resultat 

Not 

1,2 

3 

1,2 

18 
4 
5 

6 

2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

254 272 252 608 
2 750 3 049 

257 022 255 657 

-98318 -94 951 
-20 249 -25 696 
-6 987 -6 652 

-56 903 -53 020 
-182 457 -180 319 

74 565 75 338 

-18 970 -13 346 
-84 4173 

-19 054 ·9173 
55 511 66165 

8 000 5 000 
3 920 4 047 

-50 209 -47 91 1 
-38 289 -38 864 
17 222 27 301 

55 300 40 000 
-14 o 

55 286 40 000 

72 508 67 301 

-18 798 -5 611 
53 710 61 690 
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Moderföretagets balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader 

Mark och markanläggningar 
Inventarier 

Pågående ny- och ombyggnader 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 

Fordringar hos koncernföretag 

Andra långfristiga värdepaepersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 
Summa omsättningstil lgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

Not 

7 

8 
9 

10 

19,20 

11 

13 

2020-12-31 2019-12-31 

1 699 164 1 713 566 

150 045 143 044 

2 733 4 403 
655 738 430 901 

2 507 680 2 291 914 

3561 88 300 888 

o 145 488 

53 53 
356 241 446 429 

2 863 921 2 738 343 

90 154 
2 424 o 
3 652 1 534 
3 903 3998 

10 069 5 686 

25 606 7 764 
35 675 13 450 

2 899 596 2 751 793 
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Moderföretagets balansräkning 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (67 739 aktier) 
Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 

Arets resultat 

Avsättningar 
Uppskjuten skatteskuld 

Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 

Fastighetslån 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncernföretag 
Aktuella skatteskulder 

Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

21 

14 

15 
16,22 

17 

2020-12-31 2019-12-31 

6 774 6 774 
149 941 149 941 
156 715 156 715 

434 418 376 642 
53 710 61 690 

488 128 438 332 
644 843 595 047 

16 870 12 295 
16 870 12 295 

o 42 918 
2 088 968 1 968 968 
2 088 968 2 011 886 

29 393 45 568 
60 573 47 987 
14 311 5 384 

1 572 2 453 
43 066 31 173 

148 915 132 565 

2 899 596 2 751 793 



AB Ängelholmshem 
556054-7555 

Moderföretagets kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 
Avskrivningar och nedskrivningar 

Koncernbidrag 

Vinst vid försäljning av fastigheter 
Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar 
Omklassificering från pågående arbeten 

Betald inkomstskatt 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 

Förändringar i rörelsekapital 
Förändring av rörelsefordringar 
Förändring av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av andelar i koncernföretag/koncernbidrag 

Förvärv av fastigheter 
Förvärv av inventarier 

Försäljning av fastigheter 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamheten 
Förändring av långfristiga fordringar 
Förändring av långfristiga lån 

Utbetald utdelning 
Erhållet koncernbidrag 

Fö rändring av checkräkningskredit 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets s lut 

Not 

12 

2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

17 222 27 301 

56 903 53020 
-1 4 

84 -5 858 

1 303 
2 595 

74195 78 361 

-14 224 -9 061 

59 971 69 300 

-1 959 3 930 
13 926 -21 41 o 
71 938 51 820 

-55 300 
-275 116 -377 627 

-248 -1 228 
2 612 17 184 

-328 052 -361 671 

145 488 
120 000 200 000 

-3 914 -5 623 
55 300 40 000 

-42 918 37 202 

273 956 271 579 

17 842 -38 272 
7 764 46 036 

25 606 7 764 
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Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper m.m. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt Arsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Bedömningar och uppskattningar 
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga 
resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för 
tillgångar och skulder är främst värderingen av pågående nyproduktion. Risker finns i att kostnadsbudgeten inte håller, samt att det 
kan bli vakanser, för att förhindra detta, göres månatliga kostnadsuppföljningar. Varje år prövas om det finns någon indikation på att 
tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Som huvudmetod vid värdering av koncernens förvaltnings-fastigheter till verkligt 
värde har s k kassaflödeanalys använts där kalkylmässigt framtida driftnetto beräknas under en femårig kalkyl-period med hänsyn 
taget till nuvärde av ett bedömt marknadsvärde vid kalkylperiodens slut. Avkastningskraven är individuella per fastighet beroende på 
analys av genomförda transaktioner och fastighetens marknadsposition. Samtliga fastigheter värderas vid årsskiftet enligt SABO:s 
rekommendation. 

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. 
Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

l koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för 
uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten 
skatteskuld och eget kapital. 

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen 
tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget. 

Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till 
nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med 
ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska 
fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Se vidare beskrivning för respektive grupp av finansiella instrument. 
Säkringsredovisning tillämpas enligt BFNAR 2012:1 kapitel11 punkt 39. 

Ersättning till anställda efter avslutad anställning 
l moderföretaget och koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer 
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Utgifter för avgifts
bestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 

Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion 
redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balans
räkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som 
uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för ti llgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott. 

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjande
perioder. Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader 
Inventarier 

Fordringar, skulder och avsättningar 

10-100 år 
5-1 O år 

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas ti ll de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 

Koncernbidrag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. 

Andelar i koncernföretag 
Andelar i koncernföretag redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas som 
intäkt, även om utdelningen avser ackumulerade vinster innan förvärvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet när behörigt 
organ fattat beslut om den och den kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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Noter 

Not 1 Arvode till revisorer 
Koncernen 

2020 2019 
Ernst & Young AB 
Revisionsuppdraget 483 608 
Övriga tjänster 355 441 

838 1 049 
P wC 
Revisionsuppdraget 378 o 
Övriga tjänster 99 o 

477 o 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 2020 
Antal Varav 

anställda män 
Moderföretaget 44 48% 
Dotterföretag 38 89% 
Koncernen totalt 82 67% 

Löner och andra ersättningar 2020 
Sociala 

kostnader 
Löner och (varav 

andra pensions-
ersättningar kostnader) 

Moderföretaget 24 633 11 864 
(4 085) 

Dotterföretag 14 866 4 989 
(921) 

Koncernen totalt 39 499 16 853 
(5 006) 

Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda. 

2020 
Styrelse Övriga 
och VD anställda 

Moderföretaget 2 964 21 669 
Dotterföretag 213 14 653 
Koncernen totalt 3177 36 322 

Uppsägningstid och avgångsvederlag till VD och styrelse 

Under april 2020 tillräde interim VD som tjänstgjorde under resperande del av året. 

Moderföretaget 
2020 2019 

191 361 
51 249 

241 610 

273 o 
5 o 

277 o 

2019 
Antal Varav 

anställda män 
40 53% 
38 89% 
78 71% 

2019 
Sociala 

kostnader 
Löner och (varav 

andra pensions-
ersättningar kostnader) 

20 407 10 214 
(2 982) 

15 124 6 015 
(1 043) 

35 531 16 229 
(4 025) 

2019 
Styrelse Övriga 
och VD anställda 

1 872 18 535 
209 14 915 

2 081 33 450 

Uppsägningstiden är sex månader från företagets sida och sex månader från VD:s sida. Vid uppsägning från företagets sida skall 
utges ett avgångsvederlag om 12 månadslöner. Andra avgångsersättningar än ovan förekommer ej vad avser styrelse och VD. 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 

Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen. 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

40% 0% 
60% 100% 
50% 17% 
50% 83% 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

40% 0% 
60% 100% 
43% 17% 
57% 83% 
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Not 3 Av- och nedskrivningarna 

Avskrivningar 
Nedskrivningar 

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resu ltatposter 

Ränteintäkter från koncernföretag 
Övriga ränteintäkter 
Resultat vid avyttringar 

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till koncernföretag 
Övriga räntekostnader 
Övriga finansiella kostnader 

Not 6 Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 
Justering avseende tidigare år 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 
Summa redovisad skatt 
Genomsnittlig effektiv skattesats 

Avstämning av effektiv skattesats 
Redovisat resultat före skatt 
Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 21,4% (21 ,4 %): 
skatteeffekt av: 

Övriga ej avdragsgilla kostnader 
Ej skattepliktiga intäkter 
Utnyttjat underskottsavdrag 

Ej avdragsgill nedskrivning 
Ränta enligt N9 
Negativt räntenetto 
Skillnad mellan bokförd och skattemässig avskrivning på byggnader 

Erhållen utdelning 
Justering av uppskjuten skatt p g a ändrad skattesats 
Justering av tidigare år 
Förvärvad uppskjuten skattefordran 

Redovisad skatt 
Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not 13 Avsättningar 

Koncernen 
2020 2019 

112 067 
35 209 

147 276 

121 302 
o 

121 302 

Koncernen 
2020 2019 

1 496 393 
o 23 375 

1 496 23 768 

Koncernen 
2020 2019 

o o 
44 202 42 651 
9 012 7 961 

53 214 50 612 

Koncernen 
2020 2019 

14 237 9 131 
o 4 830 

-5 291 -6 668 
8 946 7 293 

50,2% 13,4% 

17 808 54 533 
3 811 11 670 

46 1 713 
-3 -5 002 

-6 118 

7 534 
80 

-1 067 
3 890 

200 
4 830 

o o 
14 291 7 293 

Moderföretaget 
2020 2019 

53 051 

3 852 
56 903 

54 323 
o 

54 323 

Moderföretaget 
2020 2019 

2 424 3690 
1 496 357 

o o 
3 920 4 047 

Moderföretaget 
2020 
879 

42 288 
7 042 

50 209 

Moderföretaget 
2020 

14 262 
-38 

4 574 
18 798 
25,9% 

72 508 
15 517 

33 
-26 

824 
80 

-1 067 
613 

-1 712 

o 
14 262 

2019 
o 

41 700 
6 211 

47 911 

2019 
9 062 

o 
-3 451 
5 611 
8,3% 

67 301 
14 402 

1156 
o 

-6 11 8 

-1 070 

88 

-2 847 
5 611 
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Not 7 Byggnader 

Ingående anskaffningsvärden 

Arets anskaffningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Omklassificering från pågående arbeten 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Försäljningar/utrangeringar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Ingående nedskrivningar 
Arets nedskrivningar 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 8 Mark och markanläggningar 

Ingående anskaffningsvärden 

Arets anskaffningar 

Försäljningar/utrangeringar 
Omklassificering från pågående arbeten 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 

Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Uppgifter om förvaltningsfastigheter (byggnader och mark) 

Redovisat värde 
Verkligt värde 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

3 716 438 3 563 902 

o 9 351 
-6 705 -31 084 

138 226 174 269 
3 847 959 3 716 438 

-960 437 -859 768 
3190 13 591 

-105 756 -114260 
-1 063 003 -960 437 

o o 
-35 209 o 
-35 209 o 

2 749 747 2 756 001 

Koncernen 
2020-12-31 

306 944 
6 265 
-990 

2 110 

314 329 

-20 012 
-3 161 

-23 173 

291156 

3 040 903 

6 374 349 

2019-12-31 

297 097 
2 810 
-873 

7 910 

306 944 

-17 070 
-2 942 

-20 012 

286 932 

3 042 933 

3 996 000 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

2 321 651 2 269 745 
28 034 

-2 696 -25 348 

41 752 49 220 
2 360 707 2 321 651 

-608 085 -572 829 

176 13 591 
-49 782 -48 847 

-657 691 -608 085 

o o 
-3 852 o 
-3 852 o 

1 699 164 1 713 566 

Moderföretaget 
2020-12-31 

158 321 
6 242 

o 
2 110 

166 673 

-15 277 
-1 351 

-16 628 

150 045 

1 849 209 
3 272 849 

2019-12-31 

156 384 
2 810 
-873 

o 
158 321 

-13 918 

-1 359 
-15 277 

143 044 

1 856 610 
2 810 000 

Värderingen görs som en avkastningsvärdering vilken innebär att varje enskild fastighets driftnetto divideras med ett direkt

avkastningskrav för respektive ort och fastighetstyp vilket varierar mellan 4- 8% (fg år 4,4- 8,5%). 
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Not 9 Inventarier 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets anskaffningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 10 Pågående ny- och ombyggnader 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets anskaffningar 
Omklassificering byggnader 
Omklassificering mark och markanläggningar 
Omklassificering underhållskostnad 
Utgående redovisat värde 

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående redovisat värde 

Not 12 Andra långfristiga fordringar 

Ingående anskaffningsvärden 
Amorteringar, avgående fordringar 
Utgående redovisat värde 
Posten består av investeringsmoms. 

Not 13 Kassa och bank 

Disponibla tillgodohavanden 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

45166 43 499 
273 1 736 

o -69 
45 439 45166 

-37 897 -33 866 
69 

-3 151 -4 100 
-41 048 -37 897 

4 391 7 269 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

592 375 232 503 
445 704 549 447 

-138 226 -174 268 
o -9 800 

-21 750 -5 507 
878 103 592 375 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

93 93 
93 93 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

16 475 22 302 
-3 146 -5 827 
13 329 16 475 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

148 583 79 006 
148 583 79 006 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

37 227 35 999 
249 1 228 

o o 
37 476 37 227 

-32 824 -30 010 
o o 

-1 919 -2 814 
-34 743 -32 824 

2 733 4403 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

430 901 137 575 
266 589 345 140 
-41 752 -49 219 

o o 
o -2 595 

655 738 430 901 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

53 53 
53 53 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

o o 
o o 
o o 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

25 606 7 764 
25 606 7 764 
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Not 14 Avsättningar 

Uppskjuten skatteskuld 

Belopp vid årets ingång 
Arets avsättning/upplösning 
Justering avseende tidigare år 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

3 887 
-5 291 

10 555 
-6 668 

o 
-1 404 

Den uppskjutna skatteskulden avser temporära skillnader mellan bokföringsmässiga och 
skattemässiga av- och nedskrivningar på byggnader. 

3 887 

Se även not 5 Skatt på årets resultat. 

Not 15 Checkräkningskredit 

Beviljad kredit 
Utnyttjad kredit 

Not 16 Långfristiga skulder (exkl. checkräkningskredit) 

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 
Skulder till kreditinstitut 
Övriga skulder 

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna personalkostnader 
Upplupna räntekostnader 
Övriga upplupna kostnader 
Förutbetalda hyresintäkter 
Övriga förutbetalda intäkter 

Koncernen 
2020-12-31 

220 000 
6 

2019-12-31 
220 000 
105 746 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

2 938 968 
439 337 

3 378 305 

2 468 968 
439 337 

2 908 305 

Koncernen 
2020-12-31 2019-12-31 

4 707 6430 
3 521 4675 

22 301 11 582 
68 703 59 916 

3 866 2 093 
103 098 84 696 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

12 295 
4 575 

16 870 

15 746 
-604 

-2 847 
12 295 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

120 000 
o 

120 000 
42 918 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

2 088 968 
o 

2 088 968 

1 968 968 
o 

1 968 968 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

2 713 4 473 
3 371 4 574 

17 020 5 950 
18152 16176 

1 810 o 
43 066 31173 
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Not 18 Resultat från andelar i koncernföretag 

Erhållen utbetald utdelning 

Not 19 Ande la r i koncernföretag 

Ingående anskaffningsvärden 
Arets anskaffningar 
Utgående redovisat värde 

Not 20 Specifikation av andelar i koncernföretag 

Namn 
AB Ängelholmslokaler 
Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 

AB Ängelholmslokaler 
Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 

Not 21 Antal aktier 

A-aktier 

Kapital- Rösträtts-
andel andel 
100% 100% 
100% 100% 
100% 100% 

Org.nr. Säte 
556851-4557 Ängelholm 
556965-7140 Ängelholm 
559091-1490 Ängelholm 

2020·12-31 2019-12-31 
Kvotvärde Kvotvärde 

100 kr 100 kr 

Moderföretaget 
2020 2019 

5 000 8 000 
8 000 5 000 

Moderföretaget 
2020-12-31 2019-12-31 

300 888 300 888 
55 300 

356 188 300 888 

Antal Bokfört 
andelar värde 

50 000 356 088 
500 50 
500 50 

356188 

Eget kapital Nettoresultat 
226 111 -36 990 

50 437 828 
50 

2020-12-31 2019-12-31 
Antal Antal 

67 739 67 739 
67 739 67 739 
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Not 22 Upplysningar om finansiella instrument 

De långfristiga skulderna är föremål för risker/möjligheter vid förändringar av marknadsräntorna. För att hantera dessa 
risker/möjligheter används finansiella derivatinstrument, s.k. ränteswapar. På detta sätt kan räntabindningen och kapitalbindningen 
hanteras med full flexibilitet. Förutsättningar skapas för att, när som helst, förändra räntabindningstiden och bättre möta förändringar 
på räntemarknaden. Riktlinjer och ramar för riskhanteringen är fastlagda i en av styrelsen beslutad finans policy. 
Per bokslutsdagen finns derivatavtal som totalt uppgår till 1 670 MSEK (1 670). Den genomsnittliga räntabindningstiden för den 
totala skuldportföljen uppgår till 4,58 år (5,59) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 1 ,62% (2, 14 ). Marknadsvärdet på 
derivatavtalen uppgår till-84,2 MSEK (-79,2). 

Marknadsvärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande 
marknadsvärde (s.k. ränteskillnadsersättning) uppstå om man istället valt att använda långa räntabindningar på de enskilda lånen. 
Om respektive ränteswapavtal kvarstår t.o.m. sitt slutförtallodatum så kommer undervärdeVävervärdet att löpande elimineras. 

Så kallad "Säkringsredovisning" tillämpas avseende derivat, bl. a. innebärande att värdeförändringar i derivatavtal inte redovisas över 
resultaträkningen. Det skall finnas en ekonomisk relation mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Säkringsförhållandet 
skall vara effektivt och dokumenteras när säkring ingås. Uppföljning av ekonomisk relation och effektivitet sker löpande via rutiner för 
finansiell rapportering. Särskild dokumentation är upprättad som bl.a. fastlägger strategier och mål för riskhanteringen. 

Nedan framgår bolagets förfalloprofil, mkr, (inkl ränteswapar) avseende räntebindningen: 

Inom 0-1 år 
Inom 1-2 år 
Inom 2-3 år 
Inom 3-4 år 

Inom 4-5 år 

Inom 5-6 år 
Inom 6-7 år 
Inom 7-8 år 
Inom 8-9 år 
Inom 9-10 år 

Not 23 Eventualförpliktelser 

Garantiförbindelser 

Not 24 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till resultatdisposition 

styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 

Balanserat resultat 

Arets resultat 

disponeras så att 

till aktieägare utdelas (52, 17 kronor (57,78) per aktie) 

i ny räkning överföres 

Koncernen 
2020 2019 

1 458 1 344 
300 

300-

820 
150 720 
150 

500 150 
500 

3 378 3 014 

Koncernen 

2020-12-31 2019-12-31 
741 710 
741 710 

Moderföretaget 
2020 2019 

419 342 

300 

300 

720 
720 

150 

500 150 

500 
2 089 2 012 

Moderföretaget 

2020-12-31 

453 
453 

2020-12-31 

434 418 

53 710 
488128 

3 534 
484 594 

488 128 

2019-12-31 

396 
396 

2019-12-31 

376 642 

61 690 
438 332 

3 914 

434 418 
438 332 
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Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

Justerat eget kapital 
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt. 

Avkastning pi!J eget kapital 

Resultat före skatt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. 

soliditet 

Justerat eget kapital i procent av balansoms lutning. 

Ängelholm den 11 maj 2021 

1\ twv-- . 
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Ordförande 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 1, 1 
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Lennart Nilsson 
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Verkställande direktör 
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Revisions berättelse 

Till bolagsstämman i AB Ängelholmshem, org.nr 556054-7555 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för AB Ängelholmshem för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fu llgjort 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 

Den andra informationen består av en inledande del i den tryckta årsredovisningen (framvagn) som vi inhämtade 
före datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information. 

l samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna 
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts 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. 

Övrig upplysning 

Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse 
daterad 27 maj 2020 med uttalande med reservation i Rapport om årsredovisningen. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkstä llande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. s tyrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 11\.J.) 
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tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styre lsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten e ller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta . 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som 
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag , och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt e ller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

En ytterl igare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande respektive uttalande med avvikande mening 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för AB Ängelholmshem för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman 
bevi ljar styrelseledamöterna Daniel Jönsson, Carl-Gustaf Gudmundsson, Arne Jönsson, Patrik Olsson och Hans 
Hammargren (verksamma i styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020), styrelsesuppleanterna 
Magnus Nson Ängelbäck, Emma Yngvesson, Peter Storgaard, Göran Larsson och Marie Wifra lius (verksamma i 
styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020) och verkställande direktören Benth Jensen (verksam den 
1 januari- 1 mars 2020) ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar de styrelseledamöter som tillträtt från den 30 mars och senare respektive 
verkställande direktör Peter Scharff (utsedd för perioden 1 mars till 30 mars 2020) och verkställande direktör 
Mikael Barnandersson (utsedd för perioden 30 till 31 december 2020) ansvarsfrihet för respektive period. 

Grund för uttalanden 

Under december 2019 uppdrog Ängelholms kommun åt externt konsultföretag att genomföra en genomlysning av 
AB Ängelholmshem vad avsåg bland annat kostnadseffektivitet, projektstyrning samt "styrning, ledning och 
samordning". Vid granskningen av bolagets interna kontroll framkom bland annat att det saknades en godtagbar 
rutin för hantering av upphandlingar. Detta hade bland annat medfört åsidosättanden av lagen om offentlig 
upphandling. Det påträffades även brister i bolagets interna kontrollarbete. 

s tyrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter och var och en av styrelseledamöterna är skyldig 
att fullgöra sitt uppdrag med rimlig omsorg. l det ligger att bland annat att tillse att alla de lagar och regler som 
omgärdar bolagets verksamhet efterlevs samt att verksamheten bedrivs under sunda ekonomiska förhållanden. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen. Därav följer ett långtgående ansvar för att den 
interna kontrollen upprätthålls. Som framgått ovan har det funnits betydande brister i hur bolagets 
upphandlingsverksamhet bedrivits och även brister i den interna kontrollen i övrigt och som en följd därav har det 
enligt vår uppfattning inte funnits förutsättningar för affärsmässigt välgrundade beslut. På grund härav finns det en 
betydande risk för att bolaget tillfogats en ekonomisk skada som inte är oväsentlig. 

De brister som påträffats avser i stor utsträckning räkenskapsåret 2019, men enligt vår bedömning kan bristerna i 
förvaltningen hänföras även till räkenskapsåret 2020 och den relativt korta period under detta räkenskapsår som 
de under räkenskapsåret 2019 verksamma styrelseledamöterna och verkställande direktören kvarstått i sina 
uppdrag. Mot den bakgrunden avstyrker vi att de bolagets funktionärer som var verksamma fram till 30 mars 2020 
beviljas ansvarsfrihet. I~Ar \ 
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Vid granskningen av det arbete som utförts av de styrelseledamöter som tillträdde den 30 mars 2020 och av den 
verkställande direktör som tillträdde den 1 mars 2020 har inte framkommit annat än att de fullgjort sina 
skyldigheter på ett godtagbart sätt. 

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 AB Ängelholmshem 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. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattn ing och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 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 bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen e ller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fören ligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige a lltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen .se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den 21 maj 2021 

Öhrli~gs Pr;cewat =Co[_ 

Auktoriserad revisor 
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 GRANSKNINGSRAPPORT 

 

 Till fullmäktige i Ängelholms kommun 

 Organisationsnummer 212000-0977 

 

 Till årsstämman i AB Ängelholmshem  

 Organisationsnummer 556054 - 7555 

 

 

 

 Granskningsrapport för år 2020 
 

 Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 

AB Ängelholmshems verksamhet.  

 

 Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 

intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 

och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

 Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 

utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.  

 

 Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

 

 Vi har under slutet av år 2020 genomfört en förstudie avseende intern styrning och 

kontroll inom AB Ängelholmshem. Denna förstudie genomfördes mot bakgrund 

av de allvarliga brister som framkom i granskningen för år 2019. Vår förstudie 

visar att styrelsen för AB Ängelholmshem har vidtagit åtgärder för att säkerställa 

en tillräcklig intern kontroll.  

 

 Vi har inför årets granskning haft ett löpande informationsutbyte med företrädare 

för bolaget, den auktoriserade revisor samt tagit del av bolagets revisionsberättelse 

för år 2020. Vi instämmer i den kritik som framförs i revisionsberättelsen 

avseende den styrelse som var ansvarig under perioden 1 januari till 30 mars 2020 

samt dåvarande VD för perioden 1 januari till 1 mars 2020. 

 

 Gällande den styrelse som var ansvarig under perioden 30 mars till 31 december 

2020 är vår uppfattning att styrelsen inte, i tillräckligt god tid, har vidtagit 

adekvata åtgärder utifrån den information som styrelsen haft tillgång till 

 

 Mot bakgrund av våra iakttagelser och slutsatser har vi valt att göra en delad 

bedömning för de styrelser som varit beslutande under år 2020 i denna 

granskningsrapport. 

 

 



 Till den styrelse som var ansvarig under perioden 1 januari till 30 mars 2020 samt 

dåvarande VD för perioden 1 januari till 1 mars 2020 riktar vi lekmannarevisorer 

en anmärkning för att verksamheten inte har bedrivits ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen 

inte varit tillräcklig. 

 

  Till den styrelse som var ansvarig under perioden 30 mars till 31 december 2020 

riktar vi lekmannarevisorer kritik för att verksamheten inte har bedrivits 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillfredsställande sätt. 

Avseende den intern kontrollen bedömer vi att vissa åtgärder har vidtagits. Dock 

anser vi att det finns behov av ytterligare åtgärder för att uppnå en tillräcklig intern 

kontroll. 

   

 Ängelholm den 11 juni 2021 

 

 

 

 Bengt Sävström     Ragnar Steen 

 Av fullmäktige utsedd     Av fullmäktige utsedd  

 lekmannarevisor     lekmannarevisor 
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Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 
559091-1490 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet. att inom hela Ängelholms kommun äga och förvalta fast och lös egendom, 
förvärva fastigheter eller tomträtter för att på dem uppföra och förvalta bostadshus och lokaler, att som ett led i utvecklingen 
av bolagets bostads- och lokalbestånd överlåta fastigheter och tom'trätter, samt därmed förenlig verksamhet. 

Ägarförhållanden 
Bolaget ägs av AB Ängelholmshem , 556054-7555, som i sin tur ägs av Ängelholms stadshus AB, organisationsnummer 559276-8591 
som är ett helägt bolag som ägs av Ängelholms kommun, organisationsnummer 212000-0977. 

Väsent liga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång 
l november 2020 togs beslut om att bilda ett nytt moderbolag (holdingbolag), Ängelholms stadshus AB, i en av Ängelholms kommun 
helägd koncern för att kunna driva, leda och utveckla verksamheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunen och dess 
invånare. l december förvärvade Ängelholms stadshus AB 99,98 % av aktierna i AB Ängelholmshem. 

Flerårsöversikt 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning (tkr) 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 
Balansomslutning (tkr) 50 50 50 50 
Soliditet (%) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Antal anställda 

Förändring av eget kapital 

Aktie- Balanserat Arets Totalt 
kapital resultat resultat 

Inbetalt aktiekapital 50 50 
Arets resultat 
Belopp vid årets utgång 50 50 

Förslag till resultatdisposition 
Bolaget saknar disponibla vinstmedel för bolagsstämman att besluta om. 
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Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 
559091-1490 

Resultaträkning 

Rörelsens intäkter 
Summa nettoomsättning 

Rörelsens kostnader 

Bruttoresultat 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat före skatt 

Arets resultat 

2020-01-01 2019-01-01 
Not -2020-12-31 -2019-12-31 
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Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 
559091-1490 

Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (500 aktier) 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 2020-12-31 2019-12-31 

50 50 

50 50 

50 50 

50 50 
50 50 

50 50 

50 50 
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Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 
559091-1490 

Tilläggs upplys n i ng ar 

Redovisningsprinciper m.m. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

Koncerntillhörighet 
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är AB Ängelholmshem 
(org.nr. 556054-7555) med säte i Ängelholm, som i sin tur ägs av Ängelholms kommun (org.nr. 212000-0977). 

Fordringar, skulder och avsättningar 
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 

Personal 
Bolaget har ej haft några anställda. 

Noter 

Not 1 Nyckeltalsdefinitioner 

soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Bengt ansson 
Ordförande 

#= 
Johan Wifralius 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 'l. l Il" '- \ 1_ O l ( 

/l 

Lennart Nilsson 
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Revisions berättelse 

Till bolagsstämman i Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB, org.nr 559091-1490 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Södra sjukhusområdets Utvecklings AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Södra sjukhusområdets Utvecklings ABs finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen . Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Södra 
sjukhusområdets Utvecklings AB. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 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. 

Övrig upplysning 

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 27 maj 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen . 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 misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen . 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen . 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar""' 
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Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Södra sjukhusområdets Utvecklings AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Södra sjukhusområdets Utvecklings AB 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. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 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 bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen . 

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 bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen . 

Kristianstad den 21 maj 2021 
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Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
556965-7140 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
Bolaget skall inom hela Ängelholms kommun äga och förvalta fast och lös egendom och genom dotterbolag äga, förvalta samt avyttra 
fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har under året via bolagsförsäljning sålt fastigheten Söndrebalj 7:55 med 
adress Videhusvägen 12 - 32 i Hjärnarp. 

Ägarförhållanden 
Bolagets ägs av AB Ängelholmshem, 556054-7555, som i sin tur ägs av Ängelholms stadshus AB, 559276-8591 som är ett helägt 
bolag som ägs av Ängelholms kommun, 212000-0977. l november 2020 togs beslut om att bilda ett nytt moderbolag (holdingbolag), 
Ängelholms stadshus AB, i en av Ängelholms kommun helägd koncern för att kunna driva, leda och utveckla verksamheter av allmänt 
intresse som har anknytning till kommunen och dess invånare. l december förvärvade Ängelholms stadshus AB 99,98 % av aktierna i 
AB Ängelholmshem. 

Flerårsöversikt 
Nettoomsättning (tkr) 
Resultat efter finansiella poster (tkr) 
Balansomslutning (tkr) 
soliditet(%) 
Antal anställda 

Förändring av eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Överföring resultat föregående år 
Lämnad utdelning 
Arets resultat 
Belopp vid årets utgång 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor) 

Balanserat resultat 
Arets resultat 

disponeras så att 

till aktieägare utdelas (O kronor per aktie) 
i ny räkning överföres 

Arsstämman hålls den 26 maj 2021 . 

2020 2019 

828 23 375 
50 436 57 608 

100,0% 100,0% 

Aktie-
kapital 

50 

50 

2018 2017 

39 233 44 233 
100,0% 100,0% 

Balanserat Arets 
resultat resultat 

34183 23 375 
23 375 -23 375 

-8 000 
828 

57 558 -7172 

2016 

-6 
49 233 

100,0% 

Totalt 

57 608 
o 

-8 000 
828 

50 436 

49 558 292 
828 837 

50 387129 

50 387129 
50 387129 
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Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
556965-7140 

Resultaträkning 

Rörelsens intäkter 
Summa nettoomsättning 

Rörelsens kostnader 

Bruttoresultat 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Resultat från andelar i koncernföretag 

Resultat efter finansiella poster 

Erhållna koncernbidrag 
Resultat före skatt 

Arets resultat 

2020-01-01 2019-01-01 
Not -2020-12-31 -2019-12-31 

814 
23 375 

814 23 375 

814 23 375 

14 o 
828 23 375 

828 23 375 
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Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
556965-7140 

Balansräkning 

TILLGANGAR 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Övriga fordringar 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGANGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (500 aktier) 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 2020-12-31 

50 412 
3 

50415 

21 
50436 

50 436 

50 
50 

49 558 
828 

50 386 
50436 

50436 

2019-12-31 

57 584 
3 

57 587 

21 
57 608 

57 608 

50 
50 

34183 
23 375 
57 558 
57 608 

57 608 
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Ängelholms Fastighetsstruktur AB 
556965-7140 

Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper m.m. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning 
(K3). 

Koncerntillhörighet 
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilken företaget ingår är AB Ängelholmshem 
(org.nr. 556054-7555) med säte i Ängelholm, som i sin tur ägs av Ängelholms kommun (org.nr. 212000-0977). 

Fordringar, skulder och avsättningar 
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 

Personal 
Bolaget har ej haft några anställda. 

Noter 

Not 1 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

disponeras så att 
till aktieägare utdelas 
i ny räkning överföres 

Not 2 Nyckeltalsdefinitioner 

soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

.... 
Angelholm den 11 maj 2021 

Bengt ansson 
Ordförande 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 'l, \ 11'\.. ..._ i L,. O L l 

Öhrlings Pricewat 

Ma~asJoha~~·-~~
Auktoriserad 

2020-12-31 

49 558 
828 

50 386 

50 386 
50 386 

JiLJ) r/l__.-/ 
Lennart Nilsson 

:;~ 
Stefan Marthinsson 
Verkställande direktör 

2019-12-31 

34183 
23 375 
57 558 

8 000 
49 558 
57 558 
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Revisions berättelse 

Till bolagsstämman i Ängelholms Fastighetsstruktur AB, org.nr 556965-7140 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ängelholms Fastighetsstruktur AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Ängelholms Fastighetsstruktur ABs finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Ängelholms 
Fastighetsstruktur AB. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
Ängelholms Fastighetsstruktur AB 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. 

Övrig upplysning 

Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 27 maj 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 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 misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar f'A,l 
1 av 2 





p wc 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Ängelholms Fastighetsstruktur AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ängelholms Fastighetsstruktur AB 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. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 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 bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

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 bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den 21 maj 2021 

Öhrlin,gs Pricewat~ ; useCoopers AB 

f111~ l Jr __ 
Mattias ~o":aUsJf-
Auktoriserad revisor 
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Kallelse och dagordning till ordinarie årsstämma 2021 
AB Ängelholmshem, org.nr. 556054-7555 
 
Tid: Måndag den 28 juni 2021 kl. 15:00 

Plats:  Digitalt möte via Teams 

Anmälan om deltagande på stämman meddelas Mats Nilsson, 
mats.nilsson@angelholmshem.se senast den 21 juni. 

 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande på stämman 

3. Val av sekreterare på stämman 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd  

5. Val av justeringsperson 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Fråga om kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning 

8. Föredragning av årsredovisning, årsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisorerna för 2020 
 

9. Beslut om: 
a) Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020 
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning 
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 

 



  
  
  
  
                                       2021-06-11 

 

 

 

10. Fastställande av arvode till styrelsen, revisorer och lekmannarevisorer med ersättare 

11. Anmälan, i förekommande fall, av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, 
ersättare, ordförande, vice ordförande och lekmannarevisorer med ersättare 
 

12. Val, i förekommande fall, av revisorer, och ersättare 

13. Övriga frågor 

14. Årsmöte avslutas 

 

Välkomna! 

Styrelsen genom ordförande Bengt Jansson 

 

/Inbjudna till AB Ängelholmshems årsstämma 2021 är följande 

 Styrelsen i Ängelholmshem 
 Ägarens ombud Elisabeth Kullenberg, ordförande i kommunfullmäktige 
 Auktoriserade revisorer PwC Mattias Johansson och Anders Thulin 
 Förtroendevalda revisorer Bengt Sävström, ordförande, och Ragnar Sten 
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Protokoll från ordinarie årsstämma 2021-06-28 i AB 

Ängelholmslokaler org.nr. 556851 - 4557 

 
Plats:   Digitalt via Teams  

Närvarande aktieägare: Antal aktier och röster är 50 000 

AB Ängelholmshem genom Elisabeth Kullenberg med fullmakt 

från ägaren, Ängelholms kommun 

Övriga närvarande: Åsa Herbst, ordf AB Ängelholmslokaler 

  Rasmus Waak Brunkestam, 1:e vice ordf AB Ängelholmslokaler

  Agneta J:son Eklund, 2:e vice ordf AB Ängelholmslokaler

  Lennarth Svensson    

  Lennart Engström   

  Bo Salomonsson   

  Lilian Eriksson, VD AB Ängelholmslokaler 

  Daniel Frisk, ekonomichef Ängelholmshem/lokaler

      

  Robin Holmberg, ordf i kommunstyrelsen och Stadshus AB

  Kristina Magnusson, kommundirektör  

  Henrik Sandén, planeringschef kommunstyrelsen 

      

  Mattias Johansson, auktoriserad revisor PwC 

  Anders Thulin, auktoriserad revisor PwC 

  Ragnar Steen, förtroendevald revisor 

   

§ 1 Stämmans öppnande 

Styrelsens ordförande Åsa Herbst hälsar alla välkomna och förklarar stämman öppnad.           

  

§ 2 Val av ordförande på stämman 

Stämman utser Åsa Herbst till ordförande för stämman.  
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§ 3 Val av sekreterare på stämman 

Stämman utser Lilian Eriksson till sekreterare att föra protokoll vid stämman.

   

§ 4 Upprättande och godkännande av röstlängd    

Röstlängd: Antal aktier och röster är 50 000. Elisabeth Kullenberg företräder ägaren och 

har giltig fullmakt som inkommit till AB Ängelholmslokaler 2021-06-24. 

Stämman godkänner angiven röstlängd och närvarande aktieägare. 

  

§ 5 Val av justeringsperson     

Stämman utser Elisabeth Kullenberg tillsammans med Rasmus Waak Brunkestam att 

justera protokollet.      

   

§ 6 Godkännande av dagordningen 

Punkt 11, utgår då inga val av nya ledamöter har anmälts.  

Stämman godkänner i övrigt föreslagen dagordning för ordinarie årsstämma 2021. 

 

§ 7 Fråga om kallelsen till årsstämman skett i behörig ordning 

Vd redovisar kallelseförfarandet. Samtliga aktieägare kallats till dagens stämma genom 

e-post 2021-06-11. Årsredovisning 2020, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas 

granskningsrapport sändes ut med kallelsen 

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.  

         

§ 8 Föredragning av årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 

från lekmannarevisorerna för 2020.   

Årsredovisning för AB Ängelholmslokaler och koncernen är föredragen och godkänd på 

styrelsemöte i AB Ängelholmslokaler 2021-06-14, i kommunstyrelsen 2021-06-21 och i 

Kommunfullmäktige 2021-06-21. 
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Revisionsberättelsen föredras av Mattias Johansson. 

Granskningsrapporten från lekmannarevisorerna föredras av Ragnar Steen. 

Stämman anser därmed att handlingarna är föredragna. 

 

§ 9 Beslut om: 

a) Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020 

 

Stämman beslutar 

Att fastställa resultat- och balansräkning för 2020 

 

b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt fastställd 

balansräkning 

 

Det konstaterades att till årsstämmans förfogande står balanserade 

vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 226 060 417 kronor. 

 

Stämman beslutar att vinstmedlen disponeras på följande sätt: 

o Överförs till ny räkning  226 060 417 kronor. 

 

c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör 

 

Stämman beslutar 

 

att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktör för 

förvaltningen av bolagets angelägenheter under tiden 2020-01-01 – 2020-

03-30.   

 

Beslutet omfattar styrelsen med följande ledamöter: 

Daniel Jönsson, ordförande  

Carl-Gustaf Gudmundsson, 1:e vice ordförande  

Arne Jönsson, 2:e vice ordförande  

Patrik Ohlsson, ledamot  

Hans Hammargren, ledamot  
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Ersättare:  

Magnus Nson Engelbäck  

Göran Larsson  

Emma Yngvesson  

Marie Wifralius  

Peter Storgaard  

 

Beslutet omfattar verkställande direktör:  

 2020-01-01 – 2020-02-29, Benth Jensen 

  

 Stämman beslutar 

 

att bevilja ansvarsfrihet för den verkställande direktören under tiden 

2020-03-01 – 2020-03-30. 

 

Verkställande direktör: Peter Scharff 

 

 Att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören 

verksamma under tiden 2020-03-30 – 2020-12-31. 

 

Beslutet omfattar styrelsen med följande ledamöter: 

Robin Holmberg, ordförande  

Liss Böcker, 1:e vice ordförande  

Lars Nyander, 2:e vice ordförande  

Linda Persson, ledamot 

Johan Wifralius, ledamot 

 

Ersättare: 

Ola Carlsson  

Eric Sahlvall 

Åsa Larsson  

Karl-Otto Rosenqvist  

Bo Salomonsson  

 

Interim verkställande direktör: Mikael Bornandersson  

 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 7
30

78
a3

4-
02

1a
-4

d4
7-

bc
2b

-6
2f

96
e3

1a
15

a



Sida 5 av 6 

                                                                          2021-06-28 

 

AB Ängelholmslokaler, Box 1045, 262 22 Ängelholm  Besöksadress: Thulingatan 1B 

Tel. 0431 - 43 60 00  info@angelholmslokaler.se  www.angelholmslokaler.se 

                

§ 10 Fastställande av arvode till styrelsen, revisor och lekmannarevisorer med 

ersättare 

Modellen för hur arvodet till styrelsens ledamöter ska räknas ut bygger på 

riksdagsledamöternas månadsarvode. Ängelholms kommun tillämpar detta arvode som 

ett grundbelopp där politiker och styrelseledamöter erhåller en % sats beroende på 

uppdragets tyngd. 

Stämman beslutar enhälligt: 

Att styrelsens arvode för 2020/2021 ska utgå med 11 % av grundbeloppet/månad till 

styrelsens ordförande och med 5 % till vice ordförande. Grundbeloppet uppgår för 

närvarande till 69 900 kr. Övriga ordinarie ledamöter får 1 % av grundbeloppet/månad. 

Till detta tillkommer ett sammanträdesarvode, dock ej till styrelsens ordförande, enligt 

fastställd bestämmelse av kommunfullmäktige i Ängelholm.  

Att revisorernas arvode för 2020/2021 ska utgå enligt taxa till auktoriserade revisorer. 

Lekmannarevisorerna får 1,5 % av grundbeloppet/månad plus sammanträdesarvode 

enligt fastställd bestämmelse av kommunfullmäktige i Ängelholm. 

 

§ 11 Val av revisor och ersättare.  

Stämman beslutar enhälligt  

Att PwC, och auktoriserad revisor Mattias Johansson, anlitas som revisor i AB 

Ängelholmslokaler för tiden till ordinarie årsstämma 2024. Som revisorssuppleant 

under samma tidsperiod anlitas auktoriserad revisor Anders Thulin från samma företag.  

 

§ 12 Övriga frågor  

Fråga om ägarmöte i höst för kommunfullmäktige med studiebesök och aktuell 

information från bolagen. 

Ägarföreträdaren ställer sig positiv till ägarmöte i syfte att öka ägarens delaktighet och 

bolagens öppenhet. Tidpunkten för ett sådant möte kan sättas då pandemiläget så 
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tillåter.  Tanken har varit att ha stämmodagar med en kombination av årsstämma i 

bolagen med studiebesök i bolagens fastigheter och anläggningar. 

 

§ 13 Årsstämman avslutas 

Ordförande förklarar stämman avslutad. 

 

Vid protokollet   Justeras  

 

Lilian Eriksson, VD   Elisabeth Kullenberg 

    ordf i kommunfullmäktige 

 

 

Justeras 

 

Rasmus Waak Brunkestam                                                                                                                

vice ordf i AB Ängelholmslokaler 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

VD Ängleholmslokaler: Lilian Eriksson

vice ordförande Ängelholmslokaler: Rasmus
Brunkenstam

Kommunfullmäktiges ordförande: Elisabeth Kullenberg

Ordförande Ängelholmslokaler AB: Åsa Herbst
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Arsredovisning 
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styrelsen och verkställande direktören för AB Ängelholmslokaler avger härmed följande årsredovisning. 
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AB Ängelholmslokaler 
556851-4557 

Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 
AB Ängelholmslokalers uppgift är all äga, driva och förvalta lokaler för Ängelholms kornmuns verksamhet. Uppdragsgivare 
inom kommunen är kommunstyrelsen. Bolaget ska också på uppdrag av och i samråd med kommunen uppföra, anskaffa och 
avyllra lokaler för kommunal verksamhet i den takt kommunens behov och krav förändras. Bolagel ska även bi sta kommunen 
med all anskaffa och avveckla externt hyrda lokaler. 

AB Ängelholmslokaler är ett helägt dollerbolag till AB Ängelholmshem, organisationsnummer 556054-7555, som i sin lur ägs 
av Ängelholms stadshus AB,organisationsnummer 559276-8591 som är ett helägt bolag som ägs av Ängelholms kommun, 
organisationsnummer 212000-0977. l november 2020 togs bestut om all bilda ell ny1t moderbolag (holdingbolag), Ängelholms 
stadshus AB, i en av Ängelholms kommun helägd koncern för all kunna driva, leda och utveckla verksamheter av allmänt 
intresse som har ankny1ning ti ll kommunen och dess invånare. l december förvärvade Ängelholms stadshus AB 99,98 %av 
aktierna i AB Ängelholmshem. 

Bolagel har låtit värdera sin fast igheter och marknadsvärdel bedöms uppgå till 1800 mnkr, sålunda ell övervärde på 61 O mnkr. 
Förvaltad yla uppgar till ca 216 000 kvadratmeter. Bolaget sa Ide ca 23 000 verksamhetstimmar till Ängelholms kommun under 
2020. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Ängelholms kommun inledde varen 2020 ett omtailande förändringsarbele inom de kommunala bolagen Ängelholmshem 
och Ängelholmslokaler. En genomlysning gjord av konsultföretaget KPMG avslöjade allvarliga brisler i båda bolagen, 
bland annat gällande upphandling och ledning och styrning av verksamheten. 

Kommunen agerade snabbt och kraftfullt i rollen som ägare för all åtgärda problemen och därigenom återupprätta 
förtroendet för fastighetsbolagen bland kommuninvånarna och företag pa marknaden. För att skapa bättre styrning och 
insyn i bolagen har en ny koncern bildats med ell moderbolag, Ängelholms s tadshus AB, och två dotterbolag, 
Ängelholmshem och Ängelholmslokaler. Från och med 2021 har nya styrelser och nya VD tillsatts. 

Den under 2019 påbörjade byggnationen av den nya Viltanskolan fortskred under 2020. Skolan dimensioneras för 635 elever 
och den nya idrottshallen dimensioneras 250 åskådare. Skolan beräknas vara klar 2021 och därefter kommer äldre lokaler 
rivas. 
Ombyggnationen av Ängelholms stadsbibliotek påbörjades under året och beräknas avslutas under 2021. 
Under sommaren 2020 färdigställdes en ny förskola pa Jordgubbsfältet i Munka Ljungby. Förskolan består av fyra avdelningar 
och har miljöcertifierats enligt standard för miljöbyggnad Silver. Under året har nybyggnation av en malsal pa Slrövelstorps 
skola slutförts och tidigare kök samt matsal har byggts om till lektionssalar. 
Ängelholmslokaler har under 2020 avy1trattre färdigställda s k koncepthus, hus med små lägenheter av typ compactliving i 
Hjärnarp till moderbolaget. 

l takt med all Ängelholms kommun växer befolkningsmässigt ökar också behovet av verksamhelslokaler avsedda för 
kommunal verksamhet. Under året var 100% av fastighetsbeståndet uthyrt. 

Flerårsöversikt (tkr) 2020 2019 2018 2017 
Nelloomsällning 205 385 188 459 182 799 168 403 
Resultat efter finansiella poster 8 636 g 722 7157 -395 
Balansomslutning 1 612 573 1 466 496 1 382 724 1 270 823 
soliditet(%) 14,0% 14,2% 17,4% 18,9% 
Antal anställda 38 38 42 43 

Förändring av eget kapital 
Aktie- Balanserat Arets 

kapital resultat resultat 
Belopp vid arets ingång 50 239 901 -32 150 
överlåring resultat föregående år -32 150 32150 
Erhallet villkorat aktieägartillskott 55 300 
Arets resultat -36 990 
Belopp vid årets utgång 50 263 051 -36 990 
Totalt erhallel aktieägarti llskott 289 295 (233 995). 

2016 
165 548 

-5 044 
1 197 870 

20,1% 
39 

Totalt 

207 801 
o 

55 300 
-36 990 

226 111 
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Förslag till resultatdisposition 
styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor) 

Balanserat resultat 
Arets resultat 

disponeras så att 

till aktieägare utdelas (O kronor (O) per aktie) 
i ny räkning överföres 

263 050 599 
-36 990 182 
226 060 417 

226 060 417 
226 060 417 
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Resu ltaträkning 

Hyresintäkter 
Övriga lörvaltnin9sinläkter 
Summa nettoomsättning 

Fastighetskostnader 
Drirtskostnader 
Underhållskostnader 
Fastighetsskatt 
Av- och nedskrivninllar 

Bruttoresultat 

Centrala administrations- och försäljningskostnader 
Resultat lörsäljnin!l anläggningstillgångar 
Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Lämnade koncernbidrag 
Resultat före skatt 

Skatt ~å årets resultat 
Arets resultat 

Not 

1, 2 

3 

1, 2 

4 

5 

4 (1 1) 

2020-01-01 2019-01-01 
-2020-12-31 -2019-12-31 

194 499 167 474 
10 886 20 985 

205 385 188 459 

-80 000 -86 302 
-15 503 -13 261 

-210 -233 
-89 509 -53 597 

-185 222 -153 393 
20 163 35 066 

-5 957 -5 169 
673 -13 820 

14 879 16 077 

64 36 
-6 307 -6 391 
-6 243 -6 355 
8 636 9 722 

-55 300 -40 000 
-46 664 -30 278 

9 674 -1 872 
-36 990 -32 150 
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Kassaflödesanalys 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar 

Koncernbidrag 

Skatt 
Kassaflöde från löpande verksamheten töre förändringar av rörelsekapital 

Förändringar i rörelsekapital 
Förändring av rörelsefordringar 
Förändring av rörelseskulder 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamhelen 
Förändring av långfristiga fordringar 
Lämnade koncernbidrag 
Upptagna lån 
Förändring av checkräkningskredit 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 

Arets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 
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2020-01-01 2019-01-01 
·2020-12·31 -2019-12-31 

8 636 9 722 
89 509 53 597 

-673 13 820 
-55 300 
42172 77139 

-14 -4 898 
42158 72 241 

-21 882 47 724 
-13 923 53 094 

6 353 173 059 

-1 57 410 -204 307 
2 655 28 712 

-154 755 -175 595 

3 146 5 826 
55 300 -40 000 

204 513 o 
-62 822 62 828 
200 137 28 654 

51 735 26118 
71 221 45 103 

122 956 71 221 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Mark och markanläggningar 
Inventarier 
Pågående ny- och omb~9nader 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Uppskjuten skattefordran 
Andra långfrislilja fordringar 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplu[!na intäkter 

Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital (50 000 aktier) 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 
Checkräkningskredit 
Övriga skulder 
Skulder till koncernföretag 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 
Skulder till koncernföretag 
Aktuella skatteskulder 
Övriga skulder 
Ueplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

6 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 

Not 

13 

14 
15 
15 

16 
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2020-12-31 2019-12-31 

1 049 723 1 040 710 
141 112 143 888 

1 657 2 866 
222 365 161 474 

1 414 857 1 348 938 

40 40 
17 673 7 986 
13 329 16 475 
31 042 24 501 

1 445 899 1 373 439 

87 2 315 
29 397 o 
6 829 14 822 
7 405 4 699 

43 718 21 836 

122 956 71 221 
166 674 93 057 

1 612 573 1 466 496 

2020-12-31 2019-12-31 

50 50 
50 50 

263 051 239 901 
-36 990 -32 150 
226 061 207 751 
226 111 207 801 

6 62 828 
850 000 939 337 
439 337 145 488 

1 289 343 1 147 653 

35 568 45 439 
o 6 647 
o 1 854 

1 519 3 579 
60 032 53 523 
97119 111 042 

1 612 573 1 466 496 
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Tilläggsupplysningar 

Redovisningsprinciper m.m. 

Allmänna redovisningsprinciper 
Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Arsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

Koncernti llhörighet 
Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning är AB Ängelholmshem (org.nr. 556054-7555) med säte 
i Ängelholm. 

Intäktsredovisning 
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad förelaget fått eller kommer att få. Det innebär att bolaget redovisar inkomsten till 
nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med 
ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de 
ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomslen kan beräknas på ett ti llförlitligt sätt. 

Skatt 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom när underliggande 
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt 
balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skattesku lder och uppskjutna skattefordringar på temporära 
skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för ti llgångar och skulder samt för övriga 
skattemässiQa avdraQ eller underskott. 

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas ti ll anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. 

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika 
nyttjandeperioder. 

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning 
sker linjärt över den förväntade nyttjandeperiod en. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader 
Inventarier 

Fordringar, skulder och avsättningar 

20-100 år 
5-10 år 

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de 
beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar och langfristiga skulder värderas efter det första värderingstillfället till upplupet 
anskaffningsvärde. Övriga skulder och avsättningar värderas ti ll de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan. 

Koncernbid rag 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. 
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Noter 

Not 1 Arvode till revisorer 

EY AB 
Revisionsuppdraget 
Övri\la tjänster 

P wC 
Revisionsuppdraget 
Övriga tjänster 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 

Män 
Kvinnor 

Löner och andra ersätlningar 

styrelse och verkställande direktör 
Övriga anställda 

Pensions- och övriga sociala kostnader 

Pensionskostnader för övriga anställda 
Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal 

Könsfördelning bland ledande befattningshavare 

Andel kvinnor i styrelsen 
Andel män i styrelsen 
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 

Not 3 Av- och nedskrivningarna 

Avskrivmngar 
Nedskrivningar 

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader till koncernföretag 
Övriga räntekostnader 
Övri9a finansiella kostnader 
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2020 2019 
292 247 
304 192 
596 439 

106 o 
95 o 

201 o 

797 439 

2020 2019 
34 34 

4 4 
38 38 

2020 2019 
213 209 

14 653 14 915 
14 866 15 124 

921 1 043 
4 068 4 972 
4 989 6 015 

2020-12-31 2019-12-31 
40% 0% 
60% 100% 
50% 17% 
50% 83% 

2020 2019 

58 152 53 597 
31 357 o 
89 509 53 597 

2020 2019 

2 424 3 690 
1 948 
1 935 2 701 
6 307 6 391 
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Not 5 Skatt på årets resultat 

Aktuell skatt 
Justering avseende tidigare år 
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 
Summa redovisad skatt 

Avstämning av effektiv skattesats 

Redovisat resultat före skatt 
Skatt pä redovisat resultat enligt gällande skattesats 21.4% (21 ,4%): 
s katteeffekt av: 

Ej avdragsgill nedskrivning 
Övriga ej avdragsgilla kostnader 
Skillnad mellan bokföringsmässiga och skallemässiga avskrivningar pa byggnader 
Justering av uppskjuten skatt p g a ändrad skattesats 
Justering avseende tidigare är 

Redovisad skatt 

Vad avser förändringen av uppskjuten skatt, se not 10 Uppskjuten skattefordran 

Not 6 Byggnader och mark 

Byggnader 
Ingående anskaffningsvärden 
Arets anskaffningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Omklassificering från pågående arbeten 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Arels avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Ingående nedskrivningar 
Arets nedskrivningar 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Mark och markanläggningar 
Ingaende anskaffningsvärden 
Arets anskaffningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Omklassificering Iran pagaende arbeten 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

2020 

14 
o 

-9 688 
-9 674 

-46 664 
-9 986 

6 710 
13 

3 277 
o 
o 

14 

2020-12-31 
1 296 153 

o 
-4 009 

96473 
1 388 617 

-255 443 
3 015 

-55 109 
-307 537 

o 
-31 357 
-31 357 

1 049 723 

148 475 
23 

-990 
o 

147 508 

-4 587 
-1 809 
-6 396 

141112 

2019 

69 
4 830 

-3 027 
1 872 

-30 278 
-6 479 

o 
3 404 

o 
118 

4 830 
1 872 

2019-12-31 
1 209 312 

2 467 
-40 675 
125 049 

1 296153 

-204 684 
o 

-50 759 
-255 443 

o 
o 
o 

1 040 710 

140 565 
o 

-2 019 
9 929 

148 475 

-3 004 
-1 583 
-4 587 

143 888 

9 (11) 



AB Ängelholmslokaler 
556851-4557 

Not 7 Inventarier 

Ingaende anskaffningsvärden 
Arets anskaffningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Försäljningar/utrangeringar 
Arets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 8 Pågående ny- och ombyggnader 

Ingaende anskaffningsvärden 
Arets anskaffningar 
Omklassificering byggnader 
Omklassificering mark och markanläggningar 
Omklassificering underhållskostnader 
Utgående redovisat värde 

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående redovisat värde 

Not 10 Uppskjuten skattefordran 

Belopp vid årets ingång 
Arets avsättningar 

Den uppskjutna skattefordran avser lemporära skillnaderna mellan 
bokföringsmässiga & skattemässiga av- & nedskrivningar pa byggnader. 
Se även not 5 Skatl pa årets resultat. 

Not 11 Andra långfristiga fordringar 

Ingående anskaffningsvärden 
Amorteringar, avgående fordringar 
Utgående redovisat värde 

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Upplupna intäkter 
Övriga förutbetalda kostnader 

Not 13 Antal aktier 
2020-12-31 

Kvotvärde 
A-aktier 1 kr 

Not 14 Checkräkningskredit 

Beviljad kredit 
Utnyttjad kredit 

2019-12-31 
Kvotvärde 

1 kr 

2020-12-31 
7 939 

23 
o 

7 962 

-5 073 

-1 232 
-6 305 

1 657 

2020-12-31 
161 474 
179 114 
-96 473 

o 
-21 750 
222 365 

2020-12·31 
40 
40 

2020-12-31 
7 986 
9 687 

17 673 

2020-12-31 
16 475 
-3 146 
13 329 

2020-12-31 
2 447 
4 958 
7 405 

2020-12-31 
Antal 

50 000 
50 000 

2020-12-31 
100 000 

6 

2019-12-31 
7 500 

508 
-69 

7 939 

-3 856 
69 

-1 286 
-5 073 

2 866 

2019-12-31 
94 928 

204 307 
-125 049 

-9 800 
-2 912 

161 474 

2019-12-31 
40 
40 

2019-12-31 
4 959 
3 027 
7 986 

2019-12-31 
22 302 
-5 827 
16 475 

2019-12-31 
o 

4 699 
4 699 

2019-12-31 
Antal 

50 000 
50 000 

2019-12-31 
100 000 
62 828 
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Not 15 Långfristiga skulder (exkl. checkräkningskredit) 

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 
Skulder till koncernföretag 
Skulder till kreditinstitut 
övriga skulder 

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna personalkostnader 
Övriga upplupna kostnader 
Förutbetalda hyresintäkter 
Övriga förutbetalda intäkter 

Not 17 Eventualförpliktelser 

Garantiförbindelser 

Not 18 Disposition av vinst eller förlust 

Förslag t i ll resultatdisposition 
styrelsen föresiar att till förfogande stående medel 

Överkursfond 
Balanserat resullat 
Arets resultat 

disponeras så att 

till aktieägare utdelas (O kronor (O) per aktie) 
i ny räkning överföres 

Not 19 Nyckeltalsdefinitioner 

Solidilet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslut 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 1, / ~ fA. ~ L O 'l l 

ouseCoopers AB 
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2020·12-31 2019-12-31 

439 337 145 488 
850 000 500 000 

o 439 337 
1 289 337 1 084 825 

2020-12-31 2019-12-31 
1 994 1 957 
5 431 5 733 

50 551 43 740 
2 056 2 093 

60 032 53 523 

2020-12-31 2019-12-31 
288 294 
288 294 

2020-1 2-31 2019-12-31 

263 051 239 901 
-36 990 -32 150 
226 061 207 751 

226 061 207 751 
226 061 207 751 

Rasmus Waak Brunkestam 
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i AB Ängelholmslokaler, org.nr 556851-4557 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för AB Ängelholmslokaler för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Ängelholmslokalers finansiella ställning per den 31 december 2020 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi ti llstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för AB 
Ängelholmslokaler. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till AB 
Ängelholmslokaler 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. 

Övrig upplysning 

Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse 
daterad 27 maj 2020 med uttalande med reservation i Rapport om årsredovisningen. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen . s tyrelsen och verkstä llande 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 misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är ti llämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar ,"'"'~ 
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Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för AB Ängelholmslokaler för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. 

Som en följd av de förhållanden som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden avstyrker vi att bolagsstämman 
beviljar styrelseledamöterna Daniel Jönsson, Carl-Gustaf Gudmundsson, Arne Jönsson, Patrik Olsson och Hans 
Hammargren (verksamma i styrelsen under perioden den 1 januari-30 mars 2020), styrelsesuppleanterna 
Magnus Nson Ängelbäck, Emma Yngvesson, Peter Storgaard , Göran Larsson och Marie Wifralius (verksamma i 
styrelsen under perioden den 1 januari- 30 mars 2020) och verkställande direktören Benth Jensen (verksam den 
1 januari- 1 mars 2020) ansvarsfrihet. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar de styrelseledamöter som tillträtt från den 30 mars och senare respektive 
verkställande direktör Peter Scharff (utsedd för perioden 1 mars till 30 mars 2020) och verkställande direktör 
Mikael Bernandersson (utsedd för perioden 30 till 31 december 2020) ansvarsfrihet för respektive period. 

Grund för uttalanden 

Under december 2019 uppdrog Ängelholms kommun åt externt konsultföretag att genomföra en genomlysning av 
AB Ängelholmshem vad avsåg bland annat kostnadseffektivitet, projektstyrning samt "styrning, ledning och 
samordning". Vid granskningen av bolagets intern a kontroll framkom bland annat att det saknades en godtagbar 
rutin för hantering av upphandlingar. Detta hade bland annat medfört åsidosättanden av lagen om offentlig 
upphandling. Det påträffades även brister i bolagets interna kontrollarbete. 

styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter och var och en av styrelseledamöterna är skyldig 
att fullgöra sitt uppdrag med rimlig omsorg. l det ligger att bland annat att tillse att alla de lagar och regler som 
omgärdar bolagets verksamhet efterlevs samt att verksamheten bedrivs under sunda ekonomiska förhållanden . 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen. Därav följer ett långtgående ansvar för att den 
interna kontrollen upprätthålls. Som framgått ovan har det funnits betydande brister i hur bolagets 
upphandlingsverksamhet bedrivits och även brister i den interna kontrollen i övrigt och som en följd därav har det 
enligt vår uppfattning inte funnits förutsättningar för affärsmässigt välgrundade beslut. På grund härav finns det en 
betydande risk för att bolaget tillfogats en ekonomisk skada som inte är oväsentlig. 

De brister som påträffats avser i stor utsträckning räkenskapsåret 2019, men enligt vår bedömning kan bristerna i 
förvaltningen hänföras även till räkenskapsåret 2020 och den re lativt korta period under detta räkenskapsår som 
de under räkenskapsåret.2019 verksamma styrelseledamöterna och verkställande direktören kvarstått i sina 
uppdrag. Mot den bakgrunden avstyrker vi att de bolagets funktionärer som var verksamma fram till 30 mars 2020 
bevi ljas ansvarsfrihet. 

Vid granskningen av det arbete som utförts av de styrelseledamöter som tillträdde den 30 mars 2020 och av den 
verkställande direktör som tillträdde den 1 mars 2020 har inte framkommit annat än att de fullgjort sina 
skyldigheter på ett godtagbart sätt. 

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 AB Ängelholmshem 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. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsol ideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

s tyrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att ti llse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och ~ 1 
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anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

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

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

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 bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Kristianstad den 21 maj 2021 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

~~;!;~{{--
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GRANSKNINGSRAPPORT 

Till fullmäktige i Ängelholms kommun 
Organisationsnummer 212000-0977 

Till årsstämman i AB Ängelholmslokaler 
Organisationsnummer 556851 - 4557 

Granskningsrapport för år 2020 

Vi, av fullmäktige i Ängelholms kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
AB Ängelholmslokalers verksamhet. 

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller fOr 
verksamheten. Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och 
intern kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag 
och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller for verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 
Granskningen har genomfö1ts med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge rimlig gnmd för bedömning och prövning. 

Vi har under slutet av år 2020 genomfort en förstudie avseende intern styrning och 
kontroll inom AB Ängelholmslokaler. Denna förstudie genomfördes mot bakgnmd 
av de allvarliga brister som framkom i granskningen för år 2019. V år förstudie 
visar att styrelsen för AB Ängelholmlokaler har vidtagit åtgärder för att säkerställa 
en tillräcklig intern kontroll. 

Vi har inför årets granskning haft ett löpande informationsutbyte med företrädare 
för bolaget, den auktoriserade revisor samt tagit del av bolagets revisionsberättelse 
för år 2020. Vi instämmer i den kritik som framförs i revisionsberättelsen 
avseende den styrelse som var ansvarig under perioden l januari till 30 mars 2020 
samt dåvarande VD för perioden l januari till l mars 2020. 

Gällande den styrelse som var ansvarig under perioden 30mars till 31 december 
2020 är vår uppfattning att styrelsen inte, i tillräckligt god tid, har vidtagit 
adekvata åtgärder utifrån den infonnation som styrelsen haft tillgång till. 

Mot bakgrund av våra iakttagelser och slutsatser har vi valt att göra en delad 
bedömning för de styrelser som varit beslutande under år 2020 i denna 
granskningsrapport 



Till den styrelse som var ansvarig under perioden l januari till 30 mars 2020 samt 
dåvarande VD for perioden l januari till l mars 2020 ri ktar vi lekmannarevisorer 
en anmärkning fOr att verksamheten inte har bedrivits ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt på ett till fredsställande sätt samt att den intema kontrollen 
inte varit tillräcklig. 

Till den styrelse som var ansvarig under perioden 30 mars till 31 december 2020 
riktar vi lekmannarevisorer kritik for att verksamheten inte har bedrivits 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt på ett tillf redsställande sätt. 
Avseende den intem kontro llen bedömer vi att vissa åtgärder har vidtagits. Dock 
anser vi att det finns behov av ytterligare åtgärder for att uppnå en tillräcklig intem 
kontro ll. 

Ängelholm den 11 juni 202 1 
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Av fullmäktige utsedd 
lekmannarevisor 
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Av fullmäktige utsedd 
lekmannarevisor 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021 -04-26 

Kommun fullmäktige 

Plats och tid : Digitalt via Zoom samt aulan Rönnegymnasiet, 2021-04-26, 
kl. 18:00-21:35 

Beslutande: Se nästa sida 

Ersättare: Se nästa sida 

Övriga närvarande: Malin Lundberg, enhetschef (aulan) 
Linda Wahlström, teknisk sekretcrare (aulan) 
Mattias Fyhr, teknisk sekreterare (aulan) 
Kerstin Björkäng Wirehed, teknisk sekreterare (aulan) 
Daniel Sjölin, teknisk sekreterare (aulan) 
Elisabeth AJm, sekreterare (aulan) 

Paragrafer: 80-96 

Protokollet är digitalt justerat av: 

Elisabeth Kullenberg, Ordförande 

Ola Carlsson, Justeringsperson 

fusceringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens \vebbplats 

Damm för anslags uppsättande: 2lJ21-IJ5-l )5 

Datum för anslags nedtagande: 2021-05-27 

Förvaringsplats för protokollet: Stadsbuset Angelholm 
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Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Ledamöter 

l Elisabeth Kullenberg, ordförande (aulan) 
l Robin Holmberg 

Sven-Ingvar Borggu1st 
Christina Hanstål 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

[(ommun fullmäktige 

Parti Ersättare 
(M) 

M _ --

-' 
--------~~----------~·-1 

Johnny Hagman - ej § 8~ga jäv 
Karl-Erik Asp 
S!.lsaRRe ResFAark 
Magnus Nson Engelbäck 
Liss Böcker 
Rasmus Waak Brunkestam 
Carl-Gustaf Gudmundsson - ej§ 84 pga jäv 
beRRart ~l ilsseA 
Charlotte Engblom Carlsson 
Eric Sahlvall 
Anita Rosen 

' Linda Persson 
' Petra Oddson 
1 Anne-Marie Linden 
1 ~eRa 8äGker 

Hannes Petersson 

l 
---J t<arl-~en9.':'_ist ---~ 

Lars Nyander 
~A=s~a~L~aLrs~s~o~n~~7a-u~la_n_l---------~~~-r----------- --~ 

1\,likael von Kr:;~ssow 
Emma Ynavesson 
Magnus Jonsson 

'!_drs Karlsson --

Susanne JönsGo~ 
Affie-JäAS6eA Fanny Krumlinde Handreck 

l Britt-Marie Hansson 
Lars-Olle Tu·1esson 

~~~träFA 
Ale Holm 
Susanne Sandström ----
Patrik Ohlsson 
Johan Wifralius 

89-96 

1 

Tommy Jönsson 

Rose-Marie Broma~n"-------------l-1.:::..::::-.L-+------------~ 
Bengt Benglsson SD 
JiFA 8rithåR (EP) Lazze Ohrberg 
Måns lrhammar (EP) l 
Inger Rengstedt _____ ---'--'-=Et:.LJ__ -..J 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdamm 2021-04-26 

Kommunfullmäktige 

l nnehållsförteckning 

l Ärendebeskrivning 

80 Val av justerare 

81 F iiredrat,>ni ngsl i stan 

82 Information från krisledningsnämnden 

- Interpellationer och frågor - utgick! 

83 Ombudgctcring av anslag från 2020 till2021 

84 Stöd till besöksnäringen under Coronapandemin 

85 Plan för krisberedskap 

8(i Tillfälliu fr)r~rirknintr '~" .;r~rli t qi).-1 ril! c;knlvii_.;enrler ?,()?,l 
' l 
l 8~ t 

1 Förslag till L:insstnclscn i Skane lin om ändring av valdistrikt i 

1 . \11~~._.lhuln1s kun1rtlLit1 

l 88 Svar på motion frin Patrik Ohlsson (SD! om uppdaterad 
a te t·plan cc ringspolicy 

l 
189 Svar p::i motion fran :\fibel von Krassow m tl (S) om belysta 

vädcrsb·dd 

- Svar p<\ motion frin Jim Brithen m.tl (EP) Begäran om att införa 
insynsplatser i styrelser och nämnder- U(!!,ick! 

90 Val av ledamotpavakant plats (S) i kommunfullmäktiges beredning 2 

91 Val av ersättare på vakanta platser (S) i Överförmyndarnämnden och. 
Nämnden fiir omsorg och stiid 

n 'v"al a' styrelse t dl ,\ogdhulm.; rlygplars r\ B 

93 Val a\· represenrant för kommunen till bolagsscämmor i AB 
,'\ngelholmshem och AB Angelholmslokaler 

l Dru. 

2021/3 

2021/140 

2020/553 

?n?. l l 1 l 2 

l l '1 l -:u _u_ , , " 
l 
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2019/584 

2019/253 

2020/51 

2021/107 

2021/10\ 
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2021/182 

l 

l 



(") 
O> 
"O 
CD 
<Il 
~ 
m 
(") 
ll"l 
ll 

N 

-o 
o 
<Il 

"' ciJ 
o 
<Il 
<t 
6 
ll"l 
o 

"' M 
o 
"3 
ll 

"' .o 
(") 

"' '-' c 
!!! 

.)!! 
Q) 

<Il 
s 
"ffi 
~ 
·;) 

94 

95 

96 

Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2021-04-26 

Kommunfullmäktige 

Val av ombud till Angelholms stadshus AB bolagsstämma 

Yfotion fr:in Susanne Jönsson (S) om skate- och kickboardpark i 
Munka Ljungby 

.-\nmälningsärcndcn 

2021/202 

2021/201 



Ängelholms 
kommun 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2021-04-26 

KF§ 93 Dnr. KS 2021/182 

Val av representant för kommunen till bolagsstämmor 
i AB Ängelholmshem och AB Ängelholmslokaler 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse ombud vid AB Angelholmshems och AB 
Angelholmslokalers bolagsstämmor. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Elisabeth Kullenberg (}vi) till ombud vid AB Angelholmshems och AB 
Ängelholmslokalers bolagsstämmor. 

Beslutet ska expedieras till 
• Elisabeth Kullenberg 
• AB Ängelholmshem 
• ,-\B .-\ngclholmslokalcr 

Justeringspersons signatur C tclragsbestyrkande 

l 
l 



Ängelholms 
kommun 

KF§ 94 

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 

2021-04-2o 

Dnr. KS 2021/202 

Val av ombud till Ängelholms stadshus AB 
bolagsstämma 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse ombud vid Angelholms stadshus AB 
bolagsstämmor. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse Elisabeth Kullenberg (M) till ombud vid Ängelholms Stadshus AB 
bolagsstämmor. 

Beslutet ska expedieras till 
• De berörda 
• A.ngdholms stadshus .\B 

Justeringspersons signatur C tdmgsbestyrkande 



ÄNGELHOLMs KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

2021 -08- z o 
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ÄNGELHOLM 

Interpellation till Ingela Sylwander, ordförande för nämnden för omsorg och stöd, om 
trygghetslarm 

Under oktober 2020 drabbades minst 80 kommuner av längre driftstörningar med sina trygghetslarm 
som tillhandahålls av Tunstall. Ängelholms kommun hade också driftstörningar med sina cirka 1200 
trygghetslarm under en hel vecka i höstas. Vid månadsskiftet maj och juni drabbades åter Tunstalls 
trygghetslarm av driftstörningar på flera platser i landet. 

Efter den stora driftsstörningen i höstas startade Adda (f.d. SKL Kommentus) en utredning om 
Tunstall. De har beslutat i april 2021 att Tunstall inte ska vara med i de framtida övergripande avtal 
som kommunerna kan använda för de kommande fyra åren. 

Adda vill att leverantörer av samhällskritiska tjänster, som trygghetslarm och trygghetsskapande 
teknik ska vara stabila, säkra och trygga. Det handlar om tillit. 

Ängelholms kommun har bytt leverantör av trygghetslarm under våren 2021 från Tunstall till Doro. 

I början av augusti var Doros trygghetslarm i Skara ur funktion. 

Därmed vill jag ställa några frågor till ordförande i nämnden för omsorg och stöd. 

Har vi blivit ersatta för den skada som skedde under hösten 2020 när Tunstall hade driftsstörningar 
med sina trygghetslarm? 

När skedde upphandlingen av trygghetslarm och när tillträdde Doro som leverantör? Hur långt är 
avtalet? Hur skiljer sig vårt avtal med Doro i förhållande till Addas övergripande avtal? Var fattades 
beslutet om leverantörsbytet? När informerades nämnden för omsorg och stöd om bytet av 
leverantör från Tunstall till Doro? 

Hur säkerställs att Doros trygghetslarm är tillförlitliga? Finns det backupplösning vid driftstörningar, 
vilka då? Vilka åtgärder kan användas mot leverantören vid avtalsbrott? Hur har det fungerat med 
Doro som leverantör än så länge? 

M b: w::_ 
Mikael von Krassow 

Socialdemokraterna i Ängelholm, södra vägen 3-7, 262 52 Ängelholm, 

angelholm@socialdemokraterna.se, www.socialdemokraternaangelholm.se 
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Till:  Kommunfullmäktige
Diarienummer: KS 2021/321
Typ av dokument: Svar
Datum: 2021-08-26

Svar på Svar på interpellation från Mikael von 
Krassow (S) ställd till Ingela Sylwander (M), 
ordförande i nämnden för omsorg och stöd, gällande 
trygghetslarm

Mikael von Krassow (S), har ställt frågor gällande de driftstörningarna som 
uppstod på kommunens trygghetslarm under hösten 2020 samt den upphandling 
som gjorts under våren av ny leverantör.

Har vi blivit ersatta för den skada som skedde under hösten 2020 när 
Tunstall hade driftstörningar?
Ja, Ängelholms kommun har blivit ersatt för de brister som förekom under hösten. 
Ersättningsbeloppet, 273 tkr inklusive moms, motsvarar det belopp som Tunstall 
fakturerade Ängelholms kommun under oktober 2020 för tjänsten trygghetslarm.

När skedde upphandlingen av trygghetslarm och när tillträdde Doro som 
leverantör?
Upphandlingen pågick under perioden 2021-02-15 – 2021-03-26. Avtal tecknades 
2021-04-13. Doro tillträdde som leverantör den 2021-06-01.

Hur långt är avtalet?
Avtalet sträcker sig till 2025-05-31.

Hur skiljer sig vårt avtal med Doro i förhållande till Addas övergripande 
avtal?
Upphandlingen skedde i nära anslutning till att det befintliga avtalet med Tunstall 
löpte ut. Ängelholms kommun ställde därför ett särskilt krav på att ny leverantör 
skulle klara av att hantera utbytet av kommunens 1200 larm på under sex veckor. I 
övrigt skiljer sig inte avtalet mot de krav som finns i ramavtalet.
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

262 80 Ängelholm info@engelholm.se

0431–870 00 engelholm.se

Var fattades beslutet om leverantörsbytet? 
Det tidigare avtalet med Tunstall löpte ut 2021-05-31 och var inte möjligt att 
förlänga ytterligare varför en ny upphandling var nödvändig. Eftersom Tunstall 
uteslöts ur Addas upphandling var byte av leverantör oundvikligt.

När informerades nämnden för omsorg och stöd om bytet av leverantör från 
Tunstall till Doro?
Information om tecknande av nytt avtal gavs till Nämnden för omsorg och stöd 
2021-04-20, under punkten ”Information från huvuduppdrag Hälsa”.

Hur säkerställs att Doros trygghetslarm är tillförlitliga? 
Tillförlitligheten säkerställs dels genom de krav som ställts i upphandlingen men 
också i den dagliga driften genom att Doro dagligen kontrollerar att 
trygghetslarmen fungerar.

Finns det backuplösningar vid driftstörningar, vilka då?
Det finns inget backup-system i form av annat trygghetslarm att tillgå. Vid 
eventuella driftstörningar tillgodoses brukarens behov genom ett förändrat 
arbetssätt, exempelvis genom extra tillsyn eller regelbunden telefonkontakt.

Vilka åtgärder kan användas mot leverantören vid avtalsbrott?
Åtgärderna regleras i Addas kommersiella villkor avseende trygghetslarm och 
larmmottagning och innefattar vite, skadestånd och hävning av avtal.

Hur har det fungerat med Doro som leverantör än så länge?
Samarbetet med Doro har hittills fungerat väl. Under sommaren har det varit 
mindre driftstörningar. Doro har en pågående uppdatering av mjukvara som 
förväntas avhjälpa det.

Ingela Sylwander
Ordförande, Nämnden för omsorg och stöd
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4336690:
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4336699:
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4336704:
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4336714:
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4336780:
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4336797:
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4336929:
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