
 
Förvaltningsberättelse 

 
 
 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd – Skillingaryds Bostads AB 
(556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 
2016. 
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) 
 
Henric Ulfsax har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot och Kommunfullmäktige har 
2016.10.31 utsett Andreas Orre (M) till ny styrelseledamot.  
 

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)  Harald Jagner (auktoriserad revisor) 
Erling Andersson, Skillingaryd   
Anders Pettersson, Skillingaryd  
 
Elvira Hendeby har avsagt sig sitt uppdrag som revisorsuppleant och på extrastämma 
16.11.01 valdes Harald Jagner som ny suppleant. 
 
 
 
 
 
 
 
Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kr. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år. 



 
 
 
 
 

Fastighetsförvaltning 
 
Den egna fastighetsförvaltningen omfattade vid verksamhetsårets slut 1 038 (1 022) 
bostadslägenheter och ett mindre antal lokaler.  
 
På två villafastigheter i Vaggeryd i kv. Karlsborg har byggnaderna rivits. Avsikten var att 
bygga mindre lägenheter för framför allt ungdomar. Detaljplanen är gammal och grannarna 
motsatte sig avsteg från planen. Ny detaljplan som medger mera omfattande byggnation har 
beställts.  
 
På kv Tor i Vaggeryd har sanering av förorenad mark genomförts och ny detaljplan antagits. 
Planen var att påbörja byggnation i kvarteret under våren 2017. Detaljplanen har överklagats 
av ett företag som är verksamt i närheten. Ett avgörande från Mark- och miljödomstolen 
måste avvaktas innan byggnation kan påbörjas. 
 
På Liljedal 2+15 i Vaggeryd har ett fyravånings punkthus med 16 lägenheter uppförts. 
Lägenheterna var inflyttningsklara 1/12-2016. 
 
Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Skillingaryd och Vaggeryd samt en mindre del i 
Klevshult och Hok.  
Trots satsningar i Vaggeryds tätort har VSBo fler lägenheter i Skillingaryd än i Vaggeryd..  
Diagrammet nedan visar antal invånare resp. antal lägenheter i Skillingaryds- och Vaggeryds 
tätorter i början på 2016. 
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Underhåll  
 
Under året har totalt underhåll utförts för 207:- per kvm (242:-).  
Totala underhållsnivån har ökat men övergången till K3 (nya redovisningsregler) medför att 
en stor del av underhållskostnaden har aktiverats. Den höga underhållsnivån 2015 beror på 
konvertering från direktverkande el till fjärrvärme på Smedjan i Vaggeryd. 
 

 
 
Lägenhetsunderhåll utförs kontinuerligt och större utförda underhållsåtgärder enligt plan är 
bland annat fönsterbyte på Smedjan i Vaggeryd, byte av köksfläktar på Gäddan i Skillingaryd 
och byte av tamburdörrar på Rönnbäret i Skillingaryd. På Saturnus i Skillingaryd har ett antal 
badrum renoverats. Yttre målning har utförts på Lingonet och Malen 1 i Skillingaryd.  
 
Reparationsarbeten motsvarande 69:- per kvm (66:-) har gjorts under året.  
 
 

Miljöarbete 
 
Arbetet med fönsterbyten fortsätter och 2016 har 46 lägenheter på Smedjan fått nya fönster. 
Ytterligare fönsterbyten är planerade för kommande år. 
 
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 2016 upprättas för hela kommunkoncernen. 
 
 

Hyresnivå och uthyrningsläge 
 
2016.12.31 var genomsnittlig kallhyra (per kvm och år) 884:- (868:-) - 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 17 % av samtliga hyresgäster får en 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aktiverat

Övr. Uh

Målare



kvarboenderabatt och under året har kvarboenderabatten uppgått till totalt drygt 1 Mkr. 
Utvecklingen av kvarboenderabatten framgår av diagrammet nedan. 

 
 
 
Tidigare fanns en kvarboenderabatt för alla som bott i fyra år i samma lägenhet. Kostnaden 
för rabatten steg för varje år och passerade 1 Mkr 2005. Då påbörjades en avtrappning så att 
inga nya tillfördes till systemet förrän efter man bott i 10 år. Totala kvarboenderabatten avtog 
under ett antal år men var 2013 åter över 1 Mkr. 2015 inleddes nästa avtrappning och idag 
måste man bo i 20 år i samma lägenhet för att komma in i systemet med kvarboenderabatt. 
2004 hade 63 % av hyresgästerna en kvarboenderabatt. 2016 är andelen 17 %. 
 
Omflyttningen minskade föregående år och har minskat lite ytterligare 2016; 20 % (21 %), 
varav 6 % intern omflyttning (en liten ökning från 2015). En orsak till sänkningen är att det 
inte funnits tomma lägenheter att flytta till. Omflyttningen har länge varit hög och är, i 
jämförelse med allmännyttan i stort, fortfarande hög. 
 
Hyresförlusterna har sjunkit de senaste åren. Under hösten har det inte funnits några outhyrda 
lägenheter. För första gången är hyresförlusterna på lokaler större än förlusterna på outhyrda 
lägenheter.  
 
Genomsnittlig vakansgrad de senaste åren framgår av nedan diagram.  
September 2009 var Smultronet i Skillingaryd inflyttningsklart. Med fullt genomslag på 
hyresförlusterna 2010.  
September 2011 var Trygghetsboendet på Slätten i Skillingaryd inflyttningsklart och 
förlusterna på årsbasis syns 2012. 
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Diagrammet nedan visar hyresförluster, i tkr, per ort de senaste fem åren. Staplarna 
representerar Skillingaryd uppdelat på Trygghetsboendet på Slätten i den övre delen och 
övriga Skillingaryd i den nedre. Linjen visar hyresförlusten i Vaggeryd. 
 
 

 
 
 
 
2017.01.01 höjdes hyran med 4:75 kr /kvm och år, motsvarande 0,48 %. 
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Personal 
 
2016.12.31 var 26 personer tillsvidareanställda i bolaget. 7 personer arbetar med 
huvudsakligen administrativa uppgifter, 14 är fastighetsskötare och hantverkare, på 
seniorboendet/trygghetsboendet finns 2 värdinnor och 3 personer arbetar med lokalvård  
(2 från och med 2017).  
 
Tre tillsvidareanställda har slutat under året, varav en pensinsavgång.  
Fyra nya medarbetare har anställts, en målare, en snickare, en seniorvärdinna och en 
lokalvårdare. Alla tillsvidare.  
Efter en tid med långtidssjukskrivningar har sjukfrånvaron sjunkit till 3,27 %.  
 
Andelen uttagen semester är 9,5 % (8,8 % året innan). Uttagen föräldraledighet utgör 1,6 % 
av den totala arbetstiden (2,0 %).  
 
Med en stor personalomsättning, framför allt på grund av de senaste årens pensionsavgångar, 
har personalens medelålder sjunkit något och är nu 48 år.  
 

Måluppfyllelse 
 
Enligt bolagsordningen ska VSBo främja kommunens försörjning med bostäder och 
kommersiella lokaler.  
Vakansgraden har tidigare varit hög men nu finns inga lediga lägenheter.  
16 lägenheter har byggts i Vaggeryd under året. Planering för flera framtida 
nybyggnadsprojekt pågår också men hittills har planerna bromsats upp av grannar som 
överklagat detaljplaner eller motsatt sig avvikelse från gällande plan. 
 
I Skillingaryd har det funnits tomma lokaler i centrum men nu är alla uthyrda. I Vaggeryd 
finns en tom lokal och i början på 2017 kommer ytterligare en. Arbete för anpassning till 
annan verksamhet i båda lokalerna pågår. 
 

Resultat och ekonomisk ställning 
 
Aktiekapitalet uppgår till kr 5 000 000:- och samtliga aktier ägs av Vaggeryds kommun. 
Bolaget har en soliditet på 11,6 % (10,8 %).  
Resultatet och bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2016 framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning. 
 

Förslag till vinstdisposition 
 
Till årsstämmans förfogande:  
 Balanserad vinst 1 055 871 
 Årets resultat 4 110 788  
   
  kronor 5 166 659 
 
 
 
 



Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 
 
Av den ansamlade vinsten   kr 5 166 659:- 
avsätts till reservfond      kr 4 000 000:-  
resterande överföres i ny räkning  kr 1 166 659:-  
 
Framtida utveckling 
 
Kv Tor i Vaggeryd har sanerats under 2016. Tanken är att minst 160 lägenheter på sikt ska 
rymmas på Tor. En första etapp på två punkthus, med 42 lägenheter i Trygghetsboende i det 
ena och 24 vanliga lägenheter i det andra, var planerad att påbörjas våren 2017. Detaljplanen 
är antagen men tyvärr överklagad till Mark- och miljödomstolen. Så byggstarten kommer att 
senareläggas men målsättningen är att komma igång med byggnation så snart som möjligt. 
 
 

 
 
 
 
I kv Karlsborg i Vaggeryd har två 
villafastigheter köpts in för framtida 
förtätning. Byggnaderna är rivna och ny 
detaljplan beställd. 
Från början var tanken att bygga mindre 
lägenheter, för framför allt ungdomar, på 
fastigheterna. Grannarna medger inte 
avvikelse från gällande gammal detaljplan. 
Efterfrågan får avgöra vad som byggs när det 
väl blir byggklart. 

 
 
 
 



I kv Gästgivaren i Skillingaryd planerar 
kommunen för omfattande investeringar 
i ett äldrecentrum med särskilt boende, 
lokaler för hemtjänsten, kök och 
restaurang mm. VSBo tittar på 
möjligheten att bygga hyresrätter inom 
området. 

 
  
Efterfrågan på bostäder är stor och det finns inga lediga lägenheter. Följden blir att 
omsättningen på bostadsmarknaden minskar. Om fler mindre hushåll kunde hitta en bra 
lägenhet att flytta till och sälja sin villa till barnfamiljer skulle bostadsbeståndet kunna 
utnyttjas betydligt effektivare. För att underlätta flyttkedjorna har VSBo en förtur till lägenhet 
för dom som säljer sin villa. Nu är det så ont om lägenheter att det till och med är kö till 
förturerna. Och det är svårt att få en lite större lägenhet utan en förtur. 
 
Ett led i arbetet för att effektivisera boendet är nyproduktion. För stunden finns inga 
detaljplaner att bygga på. Det är dessutom svårt att få tag på byggare som har kapacitet över 
till ytterligare nyproduktion och det innebär i sin tur att kostnaderna stiger. 
 
Samtidigt är det viktigt att vårda det befintliga beståndet. Även där drabbas verksamheten 
av kapacitetsbrist och ökade kostnader. Arbetet med fönsterbyten och byten av tamburdörrar 
ska dock fortsätta även 2017. En hel del yttre målning finns i underhållsplanen. Ytterligare 
stambyten/relining kommer också att behövas. 
En genomgång av tvättstugorna har påbörjats för att vid behov åtgärda tvättider, utrustning 
och ytskikt. Hyresgästerna har, i samarbete med hyresgästföreningen, engagerats i 
planeringen av arbetet.  
 
Under några år har personalomsättningen, främst på grund av pensionsavgångar, varit hög. 
2016 och framåt tycks bli något lugnare och alla får lite mera arbetsro. 
Hela personalen gör ett fantastiskt arbete, vilket märks bland annat i den årliga 
Hyresgästenkäten. Alla hyresgäster får säga sitt om boendet hos VSBo och betyget är överlag 
bra. Men det är alltid personalen som får högst betyg. Hyresgästerna är nöjda med service och 
bemötande även om det nu är lite kämpigt med att det inte finns några lediga lägenheter om 
man skulle vilja byta. 
 
 


