1

2020
årsredovisning

ÄNGELHOLMSHEM

ÄNGELHOLMSLOKALER

2

Innehåll
I korthet

3

Tongivande händelser 2020

4

Våra uppdrag

6

Våra fastigheter

8

Uthyrning och kund

14

Hållbar framtid

20

Medarbetare

28

Förvaltningsberättelse

32

Finansiell rapportering

34

Revisionsberättelse

53

Granskningsrapport

56

Bilaga 1-2

57

Kartor

3

I korthet
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 nyproducera lokaler för Ängelholms kommuns
verksamhet.

Ängelholmshem
Nettoomsättning

Driftkostnad

257

98

mkr

mkr

Underhållskostnad

Balansomslutning

20

2 900

mkr

mkr

Investeringar

Resultat efter fin. poster

328

17

mkr

mkr

Ängelholmslokaler
Nettoomsättning

Driftkostnad

205

80 mkr

mkr

Underhållskostnad

Balansomslutning

16 mkr

1 239 mkr

Investeringar

Resultat efter fin. poster

100 mkr

0,6 mkr
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Tongivande händelser 2020
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!
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 nybyggnadsprojekt 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 Gåsahalsvägen 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 felanmälan 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 kritiken 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 upphandling, projektstyrning, internkontroll och arbetsmiljö.
Båda bolagen har under året ingått ett utökat samarbetsavtal med kommunens upphandlingsenhet för att stötta
kommande upphandlingar och för att öka koncernsamordningen på inköpssidan. Ängelholmshem har även
anställt en strategisk inköpare. Under slutet av 2020
rekryterades ny VD för Ängelholmshem respektive
Ängelholmslokaler.

Från skiss till
färdig väggmålning!

Ängelholmshem 70 år!

Hurra hurra hurra! Ängelholmshem fyllde 70 år som fastighetsbolag 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 Ängelholmshem, 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.
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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.

Ängelholmshem

Bidra till bostadsförsörjning och skapa
en variation av
boendealternativ

Bidra till en öppen och
inkluderande kommun

Minska sin
miljöpåverkan

God boendemiljö för
barn och unga

Aktivt arbeta
med ledarskap och
medarbetarskap

Bidra till utveckling
och tillväxt av näringsliv,
föreningsliv och verksamheter

Ängelholmslokaler

Koncernsamordning

Minska sin
miljöpåverkan

Koncernsamordning
och satsning på fastighetsunderhåll och digital teknik

Stödja kommunens
arbete med vision 2035

Aktivt arbeta
med ledarskap och
medarbetarskap

Bejaka mångfald

Bejaka mångfald

Stödja initiativ inom
företagande, utbildning
och kultur
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Nyproduktion
och förvaltning

Våra
fastigheter
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.
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Våra fastigheter

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 miljöcertifieras 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 valmöjligheterna – 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 badrummet. 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 mötesplats. 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.

Ängelholmshems byggnationer 2020 - 2022
NY

NY

NY

NY

Kv. Slakteriet

Kv. Rökeriet

Konceptbostäder

Ny verksamhetslokal

PÅGÅENDE 153 hyresrätter
uppförs tillsammans med
fem kommersiella lokaler och
sex LSS-lägenheter.

PÅGÅENDE 117 hyresrätter
uppförs tillsammans med
sex LSS-lägenheter.

FÄRDIGSTÄLLT 2020
Tre kompakta koncepthus
har uppförts i Hjärnarp och
Söndrebalj.

PLANERAS På Verkstadsgatan
1 planeras för en ny lokal
för bolagens tekniker och
reparatörer.

Antal bostäder: 12
Byggstart: 2018

Byggstart: Ej fastställt
Planerat klar: Ej fastställt

Antal bostäder: 153
Byggstart: 2018
Planerad inflytt: april 2021

OM

Antal bostäder: 117
Byggstart: 2020
Planerad inflytt: maj 2022

OM

OM

OM

Kv. Vågmästaren

Kv. Tusenskönan

Kv. Odalmannen

Kv. Svetsaren

PÅGÅENDE Infodring av
existerande avloppssystem.

PÅGÅENDE Renovering av
balkonger.

Renoveras: 2020-2021

Renoveras: 2021-2022

FÄRDIGSTÄLLT 2020
58 lägenheter stamrenoverades och fick nya kök och badrum. Även garage och utemiljö
renoveras.

FÄRDIGSTÄLLT 2020
91 lägenheter fick nya fönster
och dörrar samt nytt tak.

OM

OM

Möllebackens servicehus

Kv. Konvaljen

FÄRDIGSTÄLLT 2020
Storköket i servicehuset
totalrenoverades.

PLANERAS Hissrenovering
samt renovering av värmesystem.
Renoveras: 2022
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Den nya Villanskolan växte fram under 2020.
Skolan beräknas vara färdig under 2021.

Ängelholmslokalers byggnationer 2020 - 2022
NY

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

OM

NY

Munkalyckans förskola

FÄRDIGSTÄLLT 2020
Ny förskola med fyra avdelningar. Förskolan har certifierats som miljöbyggnad silver.
Byggstart: 2019
Färdigställd: 2020

OM

NY

Strövelstorps skola

FÄRDIGSTÄLLT 2020
Ny friliggande matsal med
tillagningskök, dimensionerat
för skolans elevantal.

NY

Idrottshall i Hjärnarp

PLANERAS Ny idrottshall
planeras i Söndrebalj.
Byggstart:Höst 2021
Planerat klar: Hösten 2022

Byggstart: 2019
Färdigställd: 2020

OM

OM

Stadsbiblioteket

Södra utmarkens skola

Karlsgården

Kungshaga

Renoveras: 2020 - 2021

Byggstart: 2019
Färdigställd: 2020

Renoveras: Ej fastställt.

Renoveras: Ej fastställt.

PÅGÅENDE Totalrenovering.
Ett nytt café och restaurang
planeras i markplan.

FÄRDIGSTÄLLT 2020
Renovering av storköket.

PLANERAS Omvandla tidigare
vårdboende till förskola.

PLANERAS Renovering av
bland annat boenderum.
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Uthyrning
och kund
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.
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Uthyrning och kund

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 nyhetsbrev 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 utvecklingsarbete 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 hyresgäster. 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 kvarteret 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.

Betyg för
vår service:
84,3/100
Betyg för
Rekorden från förra
vår produkt:
hyresgästmätningen!
83/100
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420 ängelholmare fick ny lägenhet
hos oss under 2020!

Snabba
siffror 2020

Ängelholmshem

Lägenheter

3 105

Färdigställda
lägenheter

12

Uthyrningsgrad

99,5 %

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. Omflyttningshastigheten, 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 hyreshöjningen 0,75 procent.

Intresse per
lägenhet i snitt

Hanterade
felanmälningar

110

6 025

Kötid i snitt

Snittyta i våra
lägenheter

4 år

66 kvm

Samtal till
Felanmälan

Vår minsta
lägenhet är

8 090

24 kvm

Samtal till
Växeln

Vår största
lägenhet är

5 050

135 kvm

Ängelholmslokaler
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Snabba
siffror 2020
Ängelholmslokaler
Ägd lokalyta
(kvm)

195 191

Hanterade
ärenden

9 055

Uthyrningsgrad

100 %

Antal
fastighetsvaktmästare

25

Sålda
verksamhetstimmar

22 420

Vår minsta
fastighet är
Rådhuset

Vår största
fastighet är
Ängelholms
gymnasieskola

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 verksamhetservice samt beställningsordrar.

Ängelholmslokaler äger och/eller förvaltar:
13 skolor

24 vård- och serviceboenden

25 förskolor

19 idrottsplatser & hallar

6 bibliotek

4 bassänger
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Ernst!
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Hållbar
framtid
Världen står inför stora globala utmaningar
och kundernas krav på att bolagens verksamheter 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.
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Hållbar framtid
Energieffektivisering

Ängelholmshem är anslutna till Allmännyttans klimatinitiativ, 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 energiförbrukningen med strax över 30 procent. Ängelholmslokaler 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 LEDbelysning, 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 automatisk 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 bostadsområden 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 småelektronik, 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 källsortering.

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.
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Hållbarhetsarbetet
i korthet

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, Brottsofferjouren, Engelholms Volley, FCB Engelholm, GK Engelholmsgymnasterna,
Konstrundan, Kultursällskapet, Munka Ljungby IF, Munka Ljungby Innebandyklubb, Munka Ljungby Ridklubb, Skyddsjouren, Vejby IF, Ängelholms FF, ÄLI
Basket, Ängelholms Golfklubb, Ängelholms Hembygdsförening, Ängelholms IF
Friidrott, Ängelholms Musikkår, Ängelholms Simsällskap och Ängelholm-Skäldervikens 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
gemenskap och inkludering samt skapa vuxennärvaro och skapa tryggare
bostadsområden.

Allmännyttans
klimatinitiativ

Allmännyttans
digitaliseringsinitiativ

Solenergi

Källsortering

Energieffektivisering

Bygger som
miljöbyggnad

Fiber i alla
fastigheter

Miljösamordnare

Fossilbränslefria
transporter

Fossilbränslefria
fastigheter

Att bevara är
hållbart.

Går trygghetsronder

Stöttar
föreningslivet

Digitalisering
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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 förvaltningspersonal 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 kundkommunikationen 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 hyresgästappar 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
Ängelholmshem
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Under 2020 färdigställdes stamrenoveringen på
kvarteret Odalmannen. Mätare för individuell
mätning och debitering av vatten installerades.
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Medarbetare
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.
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Medarbetare

Det goda ledarskapet

Efter en stormig start av året där delar av ledningspersonalen 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 arbetsmiljö med välmående medarbetare.

Under året har uppdaterade arbetsmiljörutiner implementerats och vi har arbetat med att öka förståelsen och
delaktigheten i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under
hösten har två OSA mätningar gjorts, vilka mäter organisatorisk 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 friskfaktorer 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 förbättring 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 sjukskrivningstal, skriva incidentrapporter och arbeta förebyggande 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.
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2020 har inneburit nya
arbetssätt - videomöten
till exempel!

Snabba
siffror 2020

Ängelholmshem
Ängelholmslokaler
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 utemiljösamordnare 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

Personalomsättning

23 %

43 %

Frisknärvaro

Frisknärvaro

96 %

94 %

Andel som
nyttjat
friskvårdsbidrag

Andel som
nyttjat
friskvårdsbidrag

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 organisationsförändringar 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 medarbetarna. 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.

61 %

65 %

Medelålder

Medelålder

50 år

47 år
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Förvaltningsberättelse
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 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 (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. 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 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. I 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, 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 anledning av köp av tre fastigheter i Hjärnarp (koncepthus) från
Ängelholmslokaler. 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
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. Ängelholmslokalers fastighetsbestånd har ett sammanlagt
redovisat värde av 1 413 mkr. Färdigställda fastigheter
utgör 1 191 mkr och pågående projekt 222 mkr. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade och maskiner och fordon
är försäkrade till betryggande belopp. Dotterbolaget har
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dock ett övervärde i sina fastigheter, försiktigt beräknat 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 hyresjustering. 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 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.

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/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 Möllebackens restaurang, hissrenoveringar 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 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 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, 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 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 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.
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Finansiell rapportering
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

2020

2019

2018

2017

2016

462 407
17 808
15,0
3,2
4 138 768
13,7
82

444 116
54 533
18,3
9,7
3 765 676
14,9
78

432 918
12 611
15,4
2,4
3 371 539
15,5
82

411 664
8 537
13,4
1,7
3 170 125
16,2
77

406 923
4 510
13,1
0,9
3 003 282
17,0
71

2020

2019

2018

2017

2016

257 022
17 222
21,6
11,7
2 899 596
22,2
44

255 657
27 301
25,9
11,3
2 751 793
21,6
40

250 119
11 319
22,1
3,4
2 485 027
21,8
40

243 261
14 797
21,9
2,8
2 361 487
22,3
34

241 375
19 425
22,7
3,0
2 255 682
23,0
32

35

Under 2020 öppnade uthyrningen till kvarteret
Slakteriet. Inflyttning startar i april 2021.
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Förändring av eget kapital
Koncernen

Aktiekapital
6 774
6 774

Övrigt tillskjutet kapital
604 828
604 828

Annat eget kap.
inkl. årets res.
-49 837
-3 914
8 862
-44 889

Minoritetsintressen
-

561 765
-3 914
8 862
566 714

Aktiekapital

Reservfond

Årets resultat

Totalt

6 774
6 774

149 941
149 941

Balanserat
resultat
376 642
61 690
-3 914
434 418

61 690
-61 690

595 047
-3 914
53 710
644 843

Belopp vid årets ingång
Lämnad utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
Moderföretaget
Belopp vid årets ingång
Överföring resultat föregående år
Lämnad utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Förslag till vinstdisposition i Ängelholmshem

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)
Balanserat resultat
Årets resultat

434 418 181
53 709 832
488 128 013

disponeras så att
till aktieägare utdelas (52,17 kronor per aktie)
i ny räkning överföres

3 534 000
484 594 013
488 128 013

Årsstämman hålls den 28 juni 2021.
Utdelning med 52,17 kronor per aktie föreslås ske 30 juni 2021.

53 710
53 710

Totalt

Koncernens resultaträkning
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2020-01-01
- 2020-12-31
448 771
13 636
462 407

2019-01-01
- 2019-12-31
420 082
24 034
444 116

-178 318
-35 752
-7 197
-147 276
-368 543
93 864

-181 253
-38 957
-6 885
-121 302
-348 397
95 719

1,2

-24 927
589
69 526

-18 515
4 173
81 377

4
5

1 496
-53 214
-51 718
17 808

23 768
-50 612
-26 844
54 533

6

-8 946
8 862

-7 293
47 240

Not

1,2

3

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
Årets resultat
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Koncernens balansräkning
Tillgångar

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark och markanläggningar
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnader
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Not

2020-12-31

2019-12-31

7
8
9
10

2 749 747
291 156
4 391
878 103
3 923 397

2 756 001
286 932
7 269
592 375
3 642 577

11

93
9 687
13 329
23 109
3 946 506

93
16 475
16 568
3 659 145

177
4 321
27 873
11 308
43 679

2 469
16 359
8 697
27 525

13

148 583
192 262
4 138 768

79 006
106 531
3 765 676

Not

2020-12-31

2019-12-31

14

8 283
8 283

3 887
3 887

15
16

6
2 938 968
439 337
3 378 311

105 746
2 908 305
3 014 51

64 961
14 311
3 091
103 097
185 460
4 138 768

88 007
7 238
6 032
84 696
185 973
3 765 676
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Summa anläggningstillgångar
OMSÄT TNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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
Summa eget kapital
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
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6 774
551 078
8 862
566 714
566 714

6 774
604 828
-49 837
561 765
561 765

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 utrangering av anläggningstillgångar
Omklassificering från pågående arbeten

Not

2020-01-01
- 2020-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

147 276
-589
164 495

121 302
-5 858
1 303
2 595
173 875

17 808

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

54 533

-18 812

-13 961

145 683

159 914

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-12 195
105
133 593

4 113
60 802
224 829

Investeringsverksamheten
Förvärv av fastigheter
Förvärv av inventarier (netto)
Försäljning av fastigheter
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-427 994
-271
757
-427 508

-553 222
-1 228
17 184
-537 266

470 007

200 000

3 146

5 826

-3 914
-105 746
363 493

-5 623
100 030
300 233

69 578
79 006
148 584

-12 204
91 210
79 006

Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga lån
Förändring av övriga långfristiga fordringar
Utbetald utdelning
Förändring av checkräkningskredit
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Moderföretagets resultaträkning
Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2020-01-01
- 2020-12-31
254 272
2 750
257 022

2019-01-01
- 2019-12-31
252 608
3 049
255 657

-98 318
-20 249
-6 987
-56 903
-182 457
74 565

-94 951
-25 696
-6 652
-53 020
-180 319
75 338

1,2

-18 970
-84
-19 054
55 511

-13 346
4 173
-9 173
66 165

18
4
5

8 000
3 920
-50 209
-38 289
17 222

5 000
4 047
-47 911
-38 864
27 301

55 300
-14
72 508

40 000
67 301

-18 798
53 710

-5 611
61 690

Not

1,2

3

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 på årets resultat
Årets resultat
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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 värdepappersinnehav

Not

2020-12-31

2019-12-31

7
8
9
10

1 699 164
150 045
2 733
655 738
2 507 680

1 713 566
143 044
4 403
430 901
2 291 914

19,20

356 188
53
356 241
2 863 921

300 888
145 488
53
446 429
2 738 343

90
2 424
3 652
3 903
10 069

154
1 534
3 998
5 686

13

25 606
35 675
2 899 596

7 764
13 450
2 751 793

Not

2020-12-31

2019-12-31

6 774
149 941
156 715

6 774
149 941
156 715

434 418
53 710
488 128
644 843

376 642
61 690
438 332
595 047

16 870
16 870

12 295
12 295

2 088 968
2 088 968

42 918
1 968 968
2 011 886

29 393
60 573
14 311
1 572
43 066
148 915
2 899 596

45 568
47 987
5 384
2 453
31 173
132 565
2 751 793
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Summa anläggningstillgångar
OMSÄT TNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital och skulder

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (67 739 aktier)
Reservfond
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Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
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

14

15
16, 22

17

41
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Moderföretagets kassaflödesanalys

2020-01-01
- 2020-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

-14 224

-9 061

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

59 971

69 300

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 959
13 926
71 938

3 930
-21 410
51 820

-55 300
-275 116
-248
2 612
-328 052

-377 627
-1 228
17 184
-361 671

145 488
120 000
-3 914
55 300
-42 918
273 956

200 000
-5 623
40 000
37 202
271 579

17 842
7 764
25 606

-38 272
46 036
7 764

Den löpande verksamheten

Not

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

17 222
56 903
-14
84
74 195

Betald inkomstskatt

Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernföretag/koncernbidrag
Förvärv av fastigheter
Förvärv av inventarier (netto)
Försäljning av fastigheter
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga fordringar
Förändring av långfristiga lån
Utbetald utdelning
Erhållet koncernbidrag
Förändring av checkräkningskredit
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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27 301
53 020
-5 858
1 303
2 595
78 361
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Lärande lek. Bild från Möllebackens förskola
som Ängelholmslokaler färdigställde under 2020.
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Noter och kommentarer till
resultat- och balansräkning

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats
enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 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 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 förvaltningsfastigheter 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. 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.
I 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.

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 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 avgiftsbestämda planer redovisas
som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.
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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
Inventarier

10-100 år
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 normalfallet när behörigt organ fattat beslut om utdelning och den
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Noter
Not 1 Arvode till revisorer
No

Koncernen
2020

Ernst & Young AB

Revisionsuppdraget
Övriga tjänster

Moderföretaget
2020

2019

483
355
838

608
441
1 049

2019

191
51
241

361
249
610

PwC
Revisionsuppdraget
Övriga tjänster

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

378
99
477

Moderföretaget
Dotterföretag
Koncernen totalt
Löner och andra ersättningar

2020

Antal anställda
44
38
82

Löner och andra
ersättningar

Moderföretaget

24 633

Dotterföretag

14 866

Koncernen totalt

39 499

-

273
5
277

Varav män

Antal anställda

48%
89%
67%

40
38
78

Sociala kostn.
(varav pensionkostn.)

-

2019

Löner och andra
ersättningar

11 864
(4 085)
4 989
(921)
16 853
(5 006)

Varav män
53%
89%
71%
Sociala kostn.
(varav pensionkostn.)

20 407

10 214
(2 982)
6 015
(1 043)
16 229
(4 025)

15 124
35 531

Löner och andra ersättningar fördelat mellan styrelseledamöter och VD resp. övriga anställda.
Styrelse och VD
Moderföretaget
Dotterföretag
Koncernen totalt

2 964
213
3 177

Övriga anställda

Styrelse och VD

Övriga anställda

21 669
14 653
36 322

1 872
209
2 081

18 535
14 915
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.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Koncernen

2020-12-31

2019-12-31

Moderföretaget

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
Avskrivningar
Nedskrivningar

Koncernen
2020

112 067
35 209
147 276

2019

121 302
0
121 302

Moderföretaget
2020
2019

53 051
3 852
56 903

54 323
0
54 323

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Koncernen
2020
1 496
1 496

Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter
Resultat vid avyttring

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Koncernen

2020

Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

0
44 202
9 012
53 214

Not 6 Skatt på årets resultat

Koncernen

2020

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 pga ändrad skattesats
Justering av tidigare år
Förvärvad uppskjuten skattefodran
Redovisad skatt

2019

393
23 375
23 768

2019

0
42 651
7 961
50 612

2019

Moderföretaget
2020
2019
2 424
1 496
3 920

3 690
357
4 047

Moderföretaget

2020

879
42 288
7 042
50 209

2019

0
41 700
6 211
47 911

Moderföretaget
2020

2019

14 237
0
-5 291
8 946
50,2%

9 131
4 830
-6 668
7 293
13,4%

14 262
-38
4 574
18 798
25,9%

9 062
-3 451
5 611
8,3%

17 808
3 811

54 533
11 670

72 508
15 517

67 301
14 402

46
-3
7 534
80
-1 067
3 890
14 291

1 713
-5 002
-6 118
200
4 830
7 293

33
-26
824
80
-1 067
613
-1 712
14 262

1 156
-6 118
-1 070
88
-2 847
5 611

Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not 13 Avsättningar.

Not 7 Byggnader
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering från pågående arbeten
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående nedskrivningar

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31
3 716 438
0
-6 705
138 226

3 563 902
9 351
-31 084
174 269

3 847 959

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31
2 321 651
-2 696
41 752

2 269 745
28 034
-25 348
49 220

3 716 438

2 360 707

2 321 651

-960 437
3 191
-105 756
-1 063 003

-859 768
13 591
-114 260
-960 437

-608 085
176
-49 782
-657 691

-572 829
13 591
-48 847
608 085

-

-

-

-

Årets nedskrivningar

-35 209

-

-3 852

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-35 209

-

-3 852

-

2 749 747

2 756 001

1 699 164

1 713 566

Utgående redovisat värde

47

48

Not 8 Mark och markanläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering från pågående arbeten
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31
306 944
6 265
-990
2 110
314 329

297 097
2 810
-873
7 910
306 944

-20 012
-3 161
-23 173
291 156
3 040 904
6 374 349

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31
158 321
6 242
2 110
166 673

156 384
2 810
-873
158 321

-17 070
-2 942
-20 012
286 932

-15 277
-1 351
-16 628
150 045

-13 918
-1 359
-15 277
143 044

3 042 933
3 996 000

1 849 209
3 272 849

1 856 610
2 810 000

Uppgifter om förvaltningsfastigheter (byggnader och mark)
Redovisat värde
Verkligt värde

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%).

Not 9 Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 10 Pågående ny- och ombyggnader
Ingående anskaffningsvärden
Årets 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.

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31
45 166
273
45 439

43 499
1 736
-69
45 166

-37 897
-3 151
-41 048
4 391

-33 866
69
-4 100
-37 897
7 269

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31
592 375
445 704
-138 226
-21 750

232 503
549 447
-174 268
-9 800
-5 507

878 103

592 375

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31
37 227
249
37 476

35 999
1 228
32 227

-32 824
-1 919
-34 743
2 733

-30 010
-2 814
-32 824
4 403

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31
430 901
266 589
-41 752
-

137 575
345 140
-49 219
-2 595

655 738

430 901

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31

93
93

16 475
-3 146
13 329

93
93

22 302
-5 827
16 475

53
53

-

53
53

-

Not 13 Kassa och bank
Disponibla tillgodohavanden

Not 14 Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Belopp vid årets ingång
Årets avsättning/upplösning
Justering avseende tidigare år

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31

148 583
148 583

3 887
-5 291
-1 404

79 006
79 006

10 555
-6 668
3 887

25 606
25 606

12 295
4 575
16 870

7 764
7 764

15 746
-604
-2 847
12 295

De temporära skillnaderna avser avskrivningar på byggnader. Se även not 5 Skatt på årets resultat.

Not 15 Checkräkningskredit
Beviljad kredit
Utnyttjad kredit

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31
220 000
6

220 000
105 746

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 personalskulder
Upplupna räntekostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga förutbetalda intäkter

Not 18 Resultat från andelar i koncernföretag
Erhållen utbetald utdelning

Not 19 Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Utgående redovisat värde

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31
120 000
0

120 000
42 918

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31

2 938 968
439 337
3 378 305

4 707
3 521
22 301
68 703
3 866
103 098

2 468 968
439 337
2 908 305

6 430
4 675
11 582
59 916
2 093
84 696

2 088 968
2 088 968

2 713
3 371
17 020
18 152
1 810
43 066

Moderföretaget
2020
8 000
8 000

1 968 968
1 968 968

4 473
4 574
5 950
16 176
31 173

2019
5 000
5 000

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31
300 888
55 300
356 188

300 888
300 888
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Not 20 Specifikation av andelar i koncernföretag
Namn

Kapitalandel

Rösträttsandel
100%
100%
100%

Antal
andelar
50 000
500
500

Bokfört värde

AB Ängelholmslokaler
Ängelholms Fastighetsstruktur AB
Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB

100%
100%
100%

Org.nr.

Säte

Eget kapital

Nettoresultat

AB Ängelholmslokaler
Ängelholms Fastighetsstruktur AB
Södra Sjukhusområdets Utvecklings AB

556851-4557
556965-7140
559091-1490

Ängelholm
Ängelholm
Ängelholm

226 111
50 437
50

-36 990
1
-

Not 22 Antal aktier
A-aktier

2020-12-31
Kvotvärde

100 kr

Not 23 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 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

2019-12-31
Kvotvärde

100 kr

2020-12-31
Antal

67 739
67 739

356 088
50
50
356 188

2019-12-31
Antal

67 739
67 739

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. 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 i mkr, (inklusive 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

Koncernen
2020
1 458
300
-

2019
1 344
300

Moderföretaget
2020
419
300
-

2019
342
300

-

-

-

-

820
150
150
500
-

720
150
500

720
150
500
-

720
150
500

3 378

3 014

2 089

2 012

Not 24 Eventualförpliktelser

Koncernen
2020-12-31
2019-12-31

Garantiförbindelser

741
741

710
710

Not 25 Disposition av vinst eller förlust

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31
453
453

Moderföretaget
2020-12-31
2019-12-31

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat
Årets resultat
disponeras så att
till aktieägare utdelas (57,78 kronor (83,02) per aktie)
i ny räkning överföres

434 418
53 710
488 128

376 642
61 690
438 332

3 534
484 594
488 128

3 914
434 418
438 332

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
Ordförande

Lennart Nilsson 		
Förste vice ordförande		

Kristin Lingebrant
Andre vice ordförande

Johan Wifralius
Ledamot

Kerstin Engle		
Ledamot		

Stefan Marthinsson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 21 maj 2021.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Mattias Johansson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
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
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 bestyrkande 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 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 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 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 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 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 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.revisorsinspektionen.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 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 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 Bornandersson (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.

Styrelsen ansvarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter 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 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.

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, 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 kontrol-leras 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 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 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.

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.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och
kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning
och av bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

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.

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.

Ängelholm den 11 juni 2021

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning
och prövning.

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.

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.
Ragnar Steen
Av fullmäktige utsedd lekmannarevisor
Bengt Sävström
Av fullmäktige utsedd lekmannarevisor

Fastighetsförteckning moderbolaget, bilaga 1
Fastighet

Redovisat värde

Taxeringsvärde

Aftonfalken 1

6 146

9 924

Alen 1

4 397

Bostadsfastigheter

Arrendatorn 1
Betan 1

Antal
lägenheter

Lägenhetsyta

Antal
lokaler

20

1 260

3 392

2

170

-

-

29 033

71 229

120

8 421

18

505
-

-

Lokalyta
-

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

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

Häcksaxen 5/Stickspaden 7

Kornet 1
Kulltorp III

19 140

15 555

24

1 547

-

-

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

150 934

232 919

278

23 147

11

1 869

70 173

38 932

33

2 119

2

1 450

3 983

12 835

33

1 162

7

177

209 285

194 800

229

16 295

-

-

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

Papegojan 4
Rosentäppan 1 och 2
Rönnen 2
Saftstationen 1
Skräddaren 3

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

-

-

360

1 489

6

285

1

30

10 550

12 594

-

-

-

-

Avenboken 18

8 505

157

-

-

10

1 530

Lundvivan 1

4 500

865

-

-

1

103

18 047

-

-

-

10

6 981

1 849 210

2 163 146

3 105

205 214

126

17 412

Össjö 26:77
Parkeringshus
Vågmästaren 1
Övriga lokaler

Läkaren 2
Summa
* Tomträtt
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Fastighetsförteckning dotterbolaget AB Ängelholmslokaler, bilaga 2
Fastighet
Lokaler

Adjunkten 1
Ankan 16

Redovisat värde

Antal lokaler

Lokalyta

115 726

1

24 636

4 961

1

4 822

800

1

469

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

Ausås 60:1
Duvan 9

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

0

1

6 490

Margretetorp 2:21

1 070

1

717

Margretetorp 2:38

3 541

1

96

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

183 544

1

10 562

Rektorn 2

2 242

1

663

Rektorn 3

40 784

2

1 302

Majblomman 2

Munka Ljungby 3:147

Rektorn 1

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

1 069

1

205

223

1

168

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

8 675

Trastsångaren 1
Valhall 6:140
Valhall 6:97

45 230

1

Ängelholm 2:55

5 961

1

718

Ängelholm 2:56

3 137

1

1 181

Ängelholm 2:83

1 481

3

1 626

Fastighet

Redovisat värde

Antal lokaler

Lokalyta

Ärrarp 14:180

5 365

1

633

Össjö 26:100

6793

1

845

1 190 679

81

195 191

Ängelholm 3:116
Ängelholm 5:1

Summa

185

7 412

1
1

* Tomträtt

Taxeringsvärden redovisas ej då merparten av fastigheterna är av taxeringstyp specialenhet och därmed saknar taxeringsvärde.

88

900

59

60

Ängelholm

61

Munka Ljungby

al lmän

väg

1701

Strövelstorp

Vejbystrand

Ausås

Höja

Ängelholmshem

Össjö

Hjärnarp

Ängelholmslokaler

Tåssjö

Fastigheter som ägs av
Ängelholms kommun och
förvaltas av Ängelholmslokaler är
inte markerade på kartan.
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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

