
 
 

Förvaltningsberättelse 
 
 
 
 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd – Skillingaryds Bostads AB 
(556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 
2015. 
Företaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), till 
inköpsorganisationen HBV och till arbetsgivarorganisationen Fastigo.  
 

Styrelse 
Styrelsen, som utsetts av kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun, har under 
verksamhetsåret haft följande sammansättning: 
 
Ordinarie ledamöter   Suppleanter 
Stig-Göran Hultsbo, Vaggeryd, ordförande (mp) Kristin Stark, Vaggeryd (mp)  
Ann-Christin Hallinder, Skillingaryd, v. ordf. (s) Kenneth Bergqvist, Månsarp (s) 
Thomas Axelsson, Vaggeryd, (kd)  Jan Andersson, Vaggeryd (c) 
Henric Ulfsax, Skillingaryd (m)  Magnus Thelin, Skillingaryd (l) 
Bengt Sandahl, Skillingaryd (s)  Inger Fröding, Vaggeryd (s) 
 

Verkställande direktör 
Satu Jonsson, Jönköping 
 

Revisorer 
Kommunfullmäktige i Vaggeryds kommun har utsett två lekmannarevisorer och 
bolagsstämman har utsett auktoriserad revisor samt suppleant enligt följande: 
 
Ordinarie revisorer   Suppleanter 
Pernilla Rehnberg (auktoriserad revisor)  Elvira Hendeby (auktoriserad revisor) 
Erling Andersson, Skillingaryd   
Anders Pettersson, Skillingaryd  
 
 
 
 
 
 
 
 
Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kr. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
 
 



 
 
 

Fastighetsförvaltning 
 
Den egna fastighetsförvaltningen omfattade vid verksamhetsårets slut 1 022 (1 022) 
bostadslägenheter och ett mindre antal lokaler.  
 
Två villafastigheter i Vaggeryd i kv. Karlsborg, har förvärvats under året. Byggnaderna ska 
rivas och på sikt ersättas med flerbostadshus. Gällande detaljplan måste revideras.  
 
På Liljedal 2+15 ska ett fyravånings punkthus med 16 lägenheter uppföras. Byggnaden är 
avropad enligt SABO:s ramavtal för Kombohus och byggnation påbörjas i februari 2016. 
Planerad inflyttning i december 2016. 
 
Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Skillingaryd och Vaggeryd samt en mindre del i 
Klevshult och Hok.  
 

Underhåll  
 
Under året har totalt underhåll utförts för 242:- per kvm (162:-).  
Totala underhållsnivån har ökat kraftigt men övergången till K3 (nya redovisningsregler) 
medför att drygt halva underhållskostnaden har aktiverats. 
 

 
 
Lägenhetsunderhåll utförs kontinuerligt och större utförda underhållsåtgärder enligt plan är 
bland annat fönsterbyte på Vilan 8 i Vaggeryd och Slätten 4 i Skillingaryd samt konvertering 
från direktverkande el till fjärrvärme på Smedjan 3+10 i Vaggeryd. Yttre målning har utförts 
på Hagen/Ängen i Vaggeryd. På Staren i Vaggeryd har lägenhetsdörrar bytts ut och den yttre 
miljön på Jupiter 1 har gjorts iordning. 
 
Reparationsarbeten motsvarande 66:- per kvm (52:-) har gjorts under året.  
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Miljöarbete 
 
Arbetet med fönsterbyten fortsätter och 2015 har 49 lägenheter fått nya fönster. Ytterligare 
fönsterbyten är planerade för kommande år. 
På Smedjan 3+10 har uppvärmning med direktverkande el bytts ut mot vattenburet system 
och fjärrvärme. 
Yttre och inre belysning med kvicksilver ha bytts ut mot led. 
 
VSBo deltar i Allmännyttans energisparkampanj med information till hyresgäster, både som 
utskick till alla och vid olika evenemang i kommunen. 
 
VSBo medverkar också i kommunens miljögrupp som tagit fram ett miljöprogram för hela 
kommunen. En separat miljöredovisning för 2015 upprättas för hela kommunkoncernen. 
 
 

Hyresnivå och uthyrningsläge 
 
2015.12.31 var genomsnittlig kallhyra (per kvm och år) 868:- (848:-) - innan 
kvarboenderabatter dragits av - och bränsleuttaget 126:50 (126:50).  
 
Hyresgäster som har bott länge i samma lägenhet får en kvarboenderabatt som avdrag på 
kallhyran varje månad. Kvarboenderabatten är 12 % av kallhyran när man bott i samma 
lägenhet i 20 år och 16 % efter 30 år. Ungefär 18 % av samtliga hyresgäster får en 
kvarboenderabatt och under året har kvarboenderabatten uppgått till totalt drygt 1 Mkr. 
Tidigare har man fått en kvarboenderabatt efter 10 år men en avtrappning har påbörjats för att 
minska den totala kostnaden för kvarboenderabatt. 
 
Omflyttningen har minskat och är 21 % (25 %), varav 5 % intern omflyttning. En orsak till 
sänkningen är att det inte funnits tomma lägenheter att flytta till. 
 
Hyresförlusterna har på senare år varit höga på grund av nyproduktion i Skillingaryd. De 
senaste åren har hyresförlusterna dock sjunkit kraftigt. Idag finns inga andra vakanser än 
några små lägenheter på Trygghetsboendet på Slätten i Skillingaryd. 
 
Genomsnittlig vakansgrad de senaste åren framgår av följande diagram.  
September 2009 var Smultronet inflyttningsklart. Med fullt genomslag på hyresförlusterna  
2010.  
September 2011 var Trygghetsboendet på Slätten inflyttningsklart och förlusterna på årsbasis 
syns 2012. 
 
 



 
 
 

 
 
 
Diagrammet ovan visar hyresförluster per ort de senaste fem åren. Staplarna representerar 
Skillingaryd uppdelat på Trygghetsboendet på Slätten i den övre delen och övriga 
Skillingaryd i den nedre. Linjer visar hyresförlusten i Vaggeryd. 
 
2016.04.01 höjs kallhyran med 0,5 %. 
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Personal 
 
2015.12.31 var 26 personer tillsvidareanställda i bolaget. 7 personer arbetar med 
huvudsakligen administrativa uppgifter, 14 är fastighetsskötare och hantverkare, på 
seniorboendet/trygghetsboendet finns 3 värdinnor (2 from 2016) och 2 personer arbetar med 
lokalvård.  
 
Fem tillsvidareanställda har slutat under året, varav tre pensinsavgångar, och en 
visstidsanställning har löpt ut.  
Fem nya medarbetare har anställts, två målare, två fastighetsskötare och en administratör. 
Alla tillsvidare.  
Sjukfrånvaron ligger på nästan 5 % av total arbetstid, en ökning från 3 % året innan.  
Tre anställda har varit långtidssjukskrivna.  
Andelen uttagen semester är 8,8 % (10,6 % året innan). Uttagen föräldraledighet utgör 2,0 % 
av den totala arbetstiden (1,9 %).  
 
Personalens medelålder är 50 år. På två år har 20 % av personalen gått i pension.   
 

Måluppfyllelse 
 
Enligt bolagsordningen ska VSBo främja kommunens försörjning med bostäder och 
kommersiella lokaler.  
Vakansgraden har varit hög men nu finns inte mycket lediga lägenheter.  
Planering för flera framtida nybyggnadsprojekt pågår och uppförande av 16 lägenheter har 
påbörjats i Vaggeryd. 
Beredskap för nya objekt finns idag i Vaggeryd eftersom det är där efterfrågan är störst. 
 
I Skillingaryd finns fyra tomma lokaler i centrum. I Vaggeryd finns en tom lokal och i slutet 
på 2016 kommer ytterligare en då Familjecentralen flyttar till nya lokaler.  
 

Resultat och ekonomisk ställning 
 
Aktiekapitalet uppgår till kr 5 000 000:- och samtliga aktier ägs av Vaggeryds kommun. 
Bolaget har en soliditet på 10,8 % (9,1 %).  
Resultatet och bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2015 framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning. 
 

Förslag till vinstdisposition 
 
Till årsstämmans förfogande:  
 Balanserad vinst 601 552 
 Årets resultat 4 454 319  
   
  kronor 5 055 871 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att, av den ansamlade vinsten, kr 5 055 871:-,    
4 000 000:- avsätts till reservfond och resten, 1 055 871:- överföres i ny räkning.  
 



Framtida utveckling 
 
Under året har två villor i kv Liljedal i Vaggeryd rivits för att ge plats åt ett fyravåningshus 
med 16 lägenheter – ett av SABo:s Kombohus. I februari har entreprenadkontrakt skrivits och 
arbetet påbörjas omgående. Invigning beräknas kunna ske i december 2016. 
 

  
 
 
 
Kv Tor i Vaggeryd ska saneras under 2016. Tanken är att ca 160 lägensheter på sikt ska 
rymmas på Tor, en del av dom i trygghetsboende. Förslag på detaljplan finns men måste 
revideras till 8 våningar. Byggnationen kommer att genomföras i etapper. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I kv Karlsborg har två 
villafastigheter köpts in för 
framtida förtätning. Även här 
behövs en ny detaljplan för att få 
in fler lägenheter på tomterna. 
 

 
 
 
Eftersom allt fler blir äldre och dom äldre allt äldre planeras för fler trygghetsboenden. 
Senaste tillskotten är Trygghetsboendet på Slätten. Där finns fortfarande ett antal små 
lägenheter lediga men det mesta är uthyrt och de boende verkar trivas väldigt bra. 
VSBo söker ett samarbete men socialförvaltningen kring trygghetsboenden. 
En viktig del i samarbetet är att kombinera traditionell bostadsanpassning med tex flytthjälp. 
Ett samarbete kring gemensamma ytor med värdinna och matservering är också av stor vikt. 
Dom gemensamma delarna innebär en ytterligare kostnad till redan höga 
produktionskostnader för nybyggnation. Eftersom varje person som kan bo själv på äldre 
dagar och inte behöver flytta till särskilt boende är en stor besparing för kommunen bör 
socialnämnden ha ett intresse av att bidra till fler trygghetsboenden. 
 

 
 

Upprustningen av yttre miljöer fortsätter. 
Den yttre miljön på Jupiter 1 i Skillingaryd 
har fräschats upp under 2015.  
En omorganisation i Skillingaryd har också 
inneburit att det nu finns en person med 
särskilt ansvar för det yttre.  
Vid nyproduktion läggs stor vikt vid den yttre 
miljön och i det befintliga beståndet har flera 
områden rustats upp och det arbetet fortsätter 
kontinuerligt. 



 
Det är inte bara nyproduktion som behövs utan det befintliga beståndet måste vårdas väl.  
Ytterligare fönsterbyten kommer att göras 2016, nu är det Smedjan i Vaggeryd som står på 
tur. På Rönnbäret i Skillingaryd byts tamburdörrarna. På Saturnus i Skillingaryd pågår ett 
omfattande arbete med badrumsrenoveringar. Under 2016 planeras också en genomgång av 
tvättstugorna för att vid behov åtgärda tvättider, utrustning och ytskikt. Hyresgästerna ska i 
möjligaste mån engageras i planeringen av arbetet. Även en del fasadmålning är inplanerad 
till kommande sommar.  
 
Under 2015 har personalomsättningen varit väldigt stor. Pensionsavgångar och två som flyttat 
på sig har inneburit flera nyrekryteringar. Rekryteringarna har varit lyckade och alla 
nyanställda tycks ha funnit sin plats i organisationen.  
Så laget är åter komplett efter en del förändringar och alla gör ett fantastiskt bra arbete för att 
hyresgästerna ska trivas och för att nya ska vilja flytta till VSBo. Framåt ser det inte ut att 
behöva bli lika stor omsättning på personalen som det gångna året. 
 


