
AB Össebyhus årsredovisning 
2020

16

KS 2021.086



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58
AB Össebyhus årsredovisning 2020 (KS 2021.086)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner AB Össebyhus årsredovisning 
för 2020 samt att verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning
AB Össebyhus är ett helägt dotterbolag till Vallentuna kommun. Bolaget äger och förvaltar 
hyreslägenheter och lokaler i kommunen. Fastighetsbeståndet omfattar 96 lägenheter 
fördelade på sex byggnader. Den totala lägenhets- och lokalytan är 6 212 kvadratmeter. Årets 
omsättning uppgick till 8,1 miljoner kronor och årets förlust till -12,7 miljoner kronor. 
Balansomslutningen var 98,5 miljoner kronor den 31 december 2020. Under 2020 så har 
projekt med stambyte i kök och badrum utförts i 63 lägenheter med kvarboende. Årets 
negativa resultat ligger inom den budget som lades för 2020 med hänsyn till 
stambytesprojektet som skulle genomföras under året. Pandemin har inte påverkat den 
löpande uthyrningsverksamheten under året men förorsakat ökade kostnader för vårt 
stambytesprojekt. Stambytesprojektet har dock kunnat genomföras enligt plan. Nyckeltuber i 
lägenhetsdörrar har installerats så att det blir lättare med nyckelhantering och tillträde till 
lägenheterna i framtiden. Installation av säkerhetsdörrar utan brevinkast har slutförts. 
Vallentuna kommun sköter den tekniska och administrativa förvaltningen åt AB Össebyhus. 
Stämman har beslutat att årets resultat, -12,7 miljoner kronor, tillsammans med tidigare 
balanserat resultat, totalt 15,7 miljoner kronor, överförs i ny räkning. AB Össebyhus mål är, 
enligt ägardirektivet, att ha en soliditet på 10 procent samt sträva mot en årlig avkastningsnivå 
på eget kapital om cirka 15 procent. Soliditeten var

15,9 procent men det blev ingen avkastning på eget kapital varför målen bara är delvis 
uppnådda. I bolagsordningen anges det kommunala ändamålet. Bolaget ska i allmännyttigt 
syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Vallentuna kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. I bolagsordningen anges även ramen för de kommunala befogenheterna. Beslut i 
följande frågor ska fattas av bolagsstämman; Bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag 
eller andel i sådant, köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 5 
miljoner kronor inklusive moms samt investering i fast egendom överstigande ett belopp om 5 
miljoner kronor inklusive moms..
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Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att 
ärendet går vidare från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige för godkännande..
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-09, Årsredovisning Össebyhus
 Årsredovisning Össebyhus 2020 signerad
 Össebyhus revisionsberättelse PWC 2020
 Össebyhus granskningsrapport kommunrevisor 2020
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Tjänsteskrivelse

AB Össebyhus årsredovisning 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner AB Össebyhus 
årsredovisning för 2020
samt att verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Sammanfattning av ärendet
AB Össebyhus är ett helägt dotterbolag till Vallentuna kommun.
Bolaget äger och förvaltar hyreslägenheter och lokaler i kommunen.
Fastighetsbeståndet omfattar 96 lägenheter fördelade på sex
byggnader. Den totala lägenhets- och lokalytan är 6 212 kvadratmeter.
Årets omsättning uppgick till 8,1 miljoner kronor och årets förlust till
-12,7 miljoner kronor. Balansomslutningen var 98,5 miljoner kronor
den 31 december 2020. Under 2020 så har projekt med stambyte i kök
och badrum utförts i 63 lägenheter med kvarboende. Årets negativa
resultat ligger inom den budget som lades för 2020 med hänsyn till
stambytesprojektet som skulle genomföras under året. Pandemin har
inte påverkat den löpande uthyrningsverksamheten under året men
förorsakat ökade kostnader för vårt stambytesprojekt.
Stambytesprojektet har dock kunnat genomföras enligt plan.
Nyckeltuber i lägenhetsdörrar har installerats så att det blir lättare med
nyckelhantering och tillträde till lägenheterna i framtiden. Installation
av säkerhetsdörrar utan brevinkast har slutförts.
Vallentuna kommun sköter den tekniska och administrativa
förvaltningen åt AB Össebyhus.
Stämman har beslutat att årets resultat, -12,7 miljoner kronor,
tillsammans med tidigare balanserat resultat, totalt 15,7 miljoner
kronor, överförs i ny räkning. AB Össebyhus mål är, enligt
ägardirektivet, att ha en soliditet på 10 procent samt sträva mot en årlig
avkastningsnivå på eget kapital om cirka 15 procent. Soliditeten var

15,9 procent men det blev ingen avkastning på eget kapital varför målen bara är delvis 
uppnådda.
I bolagsordningen anges det kommunala ändamålet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte 
och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Vallentuna kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt 
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affärsmässiga principer.
I bolagsordningen anges även ramen för de kommunala befogenheterna. Beslut i 
följande frågor ska fattas av bolagsstämman; Bildande av bolag, köp eller försäljning 
av bolag eller andel i sådant, köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett 
belopp om 5 miljoner kronor inklusive moms samt investering i fast egendom 
överstigande ett belopp om 5 miljoner kronor inklusive moms..

Annika Hellberg Maria Macklin
Ekonomichef Redovisningsekonom

Expedieras till:
Akten
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