
 
Förvaltningsberättelse 

 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd – Skillingaryds Bostads AB 
(556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 
2013. 
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 
Lars Erik Joakimson, Vaggeryd, ordförande (s) Magnus Dauhn, Vaggeryd (s)  
Patrik Isaksson, Hok, v. ordf. (kd)  Lars-Eric Sandahl, Vaggeryd (kd) 
Sven Samuelsson, Skillingaryd (c)  Eva Toftgård, Skillingaryd (c) 
Peter Sjöberg, Skillingaryd (m)  Helena Elb, Hok (m) 
Ann-Christin Hallinder, Skillingaryd (s)  Inger Fröding, Vaggeryd (s) 
 

 
 
Från vänster: Peter Sjöberg, Patrik Isaksson, Lars-Erik Joakimson, Sven Samuelsson, Ann-Christin Hallinder 

 

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 
Mats Nilsson (auktoriserad revisor)  Mats Angslycke (auktoriserad revisor) 
Erling Andersson, Skillingaryd   
Anders Pettersson, Skillingaryd  
 

Fastighetsförvaltning 
 
Den egna fastighetsförvaltningen omfattade vid verksamhetsårets slut 1 007 (1 010) 
bostadslägenheter och 37 (37) lokaler.  
Lägenheterna är fördelade enligt följande: 
 

Ort Antal lägenheter 
Skillingaryd 506 
Klevshult 21 
Vaggeryd 457 
Hok 23 

 

Underhåll  
 
Under året har underhåll utförts för 119:- per kvm (145:-).  
Lägenhetsunderhåll utförs kontinuerligt och större utförda underhållsåtgärder enligt plan är 
bland annat fönsterbyte på resten av Staren i Vaggeryd och upprustning av yttre miljö i 
Klevshult och Lagaparken i Vaggeryd samt Hackan i Skillingaryd. På Tallgatan i Hok har 
infarterna renoverats.  
Under sommaren utfördes mycket yttre målningsarbeten i egen regi. 
 
Reparationsarbeten motsvarande 63:- per kvm (72:-) har gjorts under året.  
 
Underhåll och reparationer i kr per kvm redovisas i följande diagram. 
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Generallt ligger kostnaden lägre än snittet för alla SABO-företag (den breda linjen i 
diagrammet). Även jämfört med grupperna små företag respektive små kommuner (de tunnare 
linjerna) ligger VSBo under snittet.  
2008 genomfördes ett stambyte och 2012 drabbades ett bostadsområde av flera vattenskador 
och två fastigheter av omfattande hissproblem. 
Under senare år har fönsterbyten gjorts och det finns flera fönsterbyten i underhållsplanen 
framåt. Även åtgärder för bättre ventilation har varit omfattande. Stambyten, 
takomläggningar, yttre målning, byte av tamburdörrar mm är exempel på åtgärder som finns 
underhållsplanen framåt. Om det fanns mera medel att använda till underhåll skulle dessa 
åtgärder kunna tidigareläggas. Hyresförlusterna har varit höga de senaste åren men tycks nu 
minska. Dessa förluster kan då bli underhåll i stället.  
 

Miljöarbete 
 
Arbetet med fönsterbyten fortsätter och 2013 har 44 lägenheter och några lokaler på Staren i 
Vaggeryd fått nya fönster. Ytterligare fönsterbyten är planerade för kommande år. 
 
I början på 2013 byttes alla duschslangar och munstycken på kranar mot snålspolande 
varianter. Alla armaturer och installerade maskiner inventerades och eventuella läckande 
toaletter och droppande kranar åtgärdades. Tillsammans med information till alla hyresgäster 
resulterade åtgärderna i att vattenförbrukningen sjunkit med 13 % på årsbasis, trots att 
åtgärderna gjordes en bit in på året. 
 
Energikartläggning av alla fastigheter är genomförd. 
Egen personal arbetar med injustering av värme i fastighetsbeståndet med start på Rönnbäret i 
Skillingaryd. 
   
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 2013 upprättas för hela kommunkoncernen. 
 

Hyresnivå och uthyrningsläge 
 
2013.12.31 var genomsnittlig kallhyra (per kvm och år) 819:- (794:-) - 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 8 % av kallhyran när man bott i 10 år i samma 
lägenhet, 12 % efter 20 år och 16 % efter 30 år. Ungefär 19 % av samtliga hyresgäster får en 
kvarboenderabatt och under året har kvarboenderabatten uppgått till totalt ca 1 Mkr.  
 
Omflyttningen är 26 %, varav 7 % intern omflyttning. Efter ett par år med lite lägre 
omflyttning har den åter ökat. En stor omflyttning innebär mycket administration och ofta 
också reparationsarbeten och hyresförluster. 
 
Hyresförlusterna har på senare år varit höga på grund av nyproduktion i Skillingaryd. 2013 
har trenden vänt även om hyresförlusterna fortfarande är höga. Vakanserna finns framför allt i 
Skillingaryd och mest på Trygghetsboendet på Slätten.  



 
 
September 2009 var Smultronet inflyttningsklart. Med fullt genomslag på hyresförlusterna  
2010.  
September 2011 var Trygghetsboende på Slätten inflyttningsklart och förlusterna på årsbasis 
syns 2012. 
I februari 2014 är vakansgraden nere på 2,4 %, vilket är bättre än på flera år. 
 
2014.01.01 höjdes kallhyran med 22:00 per kvm och år med undantag av senaste 
nyproduktionen som höjdes med 10:00 per kvm. 
 

Personal 
 
2013.12.31 var 26 personer tillsvidareanställda i bolaget. 7 personer arbetar med 
huvudsakligen administrativa uppgifter, 15 är fastighetsskötare och hantverkare, på 
seniorboendet/trygghetsboendet finns två värdinnor och 2 personer arbetar med lokalvård.  
 
En anställd med visstidsanställning har slutat under året och en anställd på administrationen 
slutade 2013.12.30. 
En ny medarbetare har anställts på visstid och ingår huvudsakligen i hantverkargruppen. 
 
Sjukfrånvaron har sjunkit kraftigt, från 5 till under 3 % av total arbetstid.  
En knapp procent av frånvaron utgörs av en långtidssjukskrivning i början på året. 
Andelen uttagen semester är 10,6 % (9,9 % året innan). Uttagen föräldraledighet utgör 1,9 % 
av den totala arbetstiden (3,4 %).  
 
Personalens medelålder är 53 år och inom de närmaste åren uppnår fem anställda 
pensionsålder, vilket kan innebär behov av nyrekrytering. 
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Måluppfyllelse 
 
Enligt bolagsordningen ska VSBo främja kommunens försörjning med bostäder och 
kommersiella lokaler.  
 
Under senare år har två större byggprojekt genomförts i Skillingaryd men lägenheterna har 
varit svåra att hyra ut. Hyresförlusterna minskar något nu men är fortfarande höga.  
 
I Vaggeryd har tillgången på lediga lägenheter varit betydligt mera begränsad.  
Nytt projekt med marklägenheter i Vaggeryd har påbörjats. Även andra aktörer bygger nu i 
Vaggeryd. Förutom VSBo:s kv Mjölnaren byggs ytterligare lägenheter både i hyresrätt och 
bostadsrättsform. 
 
I Skillingaryd finns tomma lokaler och en viss omflyttning bland dom uthyrda pågår ständigt. 
I Vaggeryd har inte funnits någon tom lokal på länge. På sikt kommer kommunens planer för 
vita längan (C Svenssons smedja) att medföra en hyresledig lokal i Vaggeryds centrum. 
 
Enligt ägardirektivet 2012-2014 ska VSBo, inom ramen för gällande lagstiftning, bidra till att 
göra Vaggeryds kommun till en attraktiv boendekommun.  
Avkastningskravet är 4 % av bokfört eget kapital. 4,3 % 2013 
Borgensavgift utgår med 0,5 %. 1,236 Mkr 2013 
Bolagets soliditet ska på sikt stärkas och målet är 15 %. Från 7,7 % till 8,3 % 2013, med 
hyresförluster och nyproduktion är det svårt att stärka soliditeten. 
Förutom ekonomiska mål finns också sociala och ekologiska utgångspunkter att arbeta 
utifrån. Att erbjuda attraktiva bostäder till olika kundkategorier och vid olika skeden i livet. 
Att arbeta med hänsyn till olika miljöaspekter och delta i en dialog med kommunledningen. 
 

Resultat och ekonomisk ställning 
 
Aktiekapitalet uppgår till kr 5 000 000:- och samtliga aktier ägs av Vaggeryds kommun. 
Bolaget har en soliditet på 8,3 % (7,7 %).  
Bolaget har på extrastämma 2013.06.07 beslutat att ta 3,5 Mkr av Reservfonden i anspråk för 
att täcka balanserad förlust. 
Resultatet och bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2013 framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning. 
 

Förslag till behandling av förlust 
 
Till årsstämmans förfogande:  
 Balanserad förlust -8 453 
 Årets resultat 956 001  
   
  kronor 947 548 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade vinsten, kr 947 548:-, 
överföres i ny räkning.  
 
 
 



Framtida utveckling 
 
Hyresförlusterna har varit höga under många år med en topp 2012 då Trygghetsboendet på 
Slätten hade färdigställts hösten innan. 2013 har vakansgraden minskat men fortfarande går  
ca 3 Mkr till hyresförluster. Pengar som kunde användas till tex underhåll om alla lägenheter 
var uthyrda. 
Problemen med outhyrda lägenheter har funnits i Skillingaryd, samtidigt som trycket från 
ägaren att bygga just i Skillingaryd periodvis varit stort. 
 
Diagrammet nedan visar hyresförluster i kommunens södra (Skillingaryd + Klevshult) samt 
norra (Vaggeryd + Hok) delar. I slutet på 2009 färdigställdes 22 lägenheter på Smultronet och 
i slutet på 2011 var Trygghetsboendet på Slätten med 56 lägenheter inflyttningsklart. 

 
I Vaggeryd har det inte funnits mycket vakanser och det har funnits planer på att bygga i 
Vaggeryd så fort hyresförlusterna i Skillingaryd sjunker. Ett litet bolag som VSBo kan inte 
klara för mycket vakanser på en gång. 
 
På kv Tor planerades för drygt hundra lägenheter. En detaljplan finns framtagen men inte 
antagen eftersom saneringsfrågan inte är löst. Efter omfattande geotekniska undersökningar 
och kalkyler redovisades ett förslag på saneringsåtgärder till kommunens miljö- och 
byggnadsnämnd. Nämnden krävde betydligt mera omfattande åtgärder och VSBo överklagade 
nämndens beslut till Länsstyrelsen. Efter lång betänketid gick Länsstyrelsen på kommunens 
linje och avslog överklagandet. Nybyggnadshyror blir så höga att det är svårt att hyra ut nya 
lägenheter i Vaggeryd. Med dom åtgärder miljö- och byggnämnden kräver skulle kostnaden 
stiga ytterligare och hela projektet skulle därmed äventyras. VSBo har överklagat besluten 
och ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen där handläggningstiden är lång. Ska det 
bli bostäder på Tor måste saneringskostnaden, som belastar projektet, begränsas. 
 
Eftersom det blev stopp på Tor beslöt VSBo att arbeta för att kunna bygga marklägenheter på 
kv Mjölnaren i Vaggeryd. Ett fantastiskt fint läge, centralt men naturnära intill Lagan. VSBo 
har fått markanvisning och byggnation av 16 lägenheter i enplans parhus kommer att påbörjas 
under våren 2014 och inflyttning planeras till 1/12-2014.  
 
 
 
 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Södra

Norra



Många är intresserade av lägenheterna och uthyrningen påbörjas i slutet på februari. Dom 
flesta av intressenterna kommer att sälja villa i Vaggeryd och är därför angelägna om att få ett 
hyreskontrakt så fort som möjligt. Med ett större antal villor till salu under våren/sommaren 
finns förutsättningar för barnfamiljer, både från kommunen och utifrån, att hitta ett attraktivt 
boende. Eftersom dom kommande hyresgästerna i huvudsak är par eller ensamstående som 
idag bor i stora hus finns förutsättningar för att få in fler nya invånare till kommunen än dom 
som ryms i Kvarnens 16 parhuslägenheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under året har tre stora fyror skapats genom att mindre lägenheter slagits ihop. Från början 
tycktes efterfrågan vara stor men det har inte funnits hyresgäster till fler stora lägenheter så 
ytterligare sammanslagningar är inte planerade.  
 
Att den yttre miljön är tilltalande är viktigt för att människor ska trivas med sitt boende. Flera 
områden har rustats upp under senare år. 2013 framför allt Lagaparken i Vaggeryd och 
Hackan i Skillingaryd. Arbetet med Hackan är inte färdigt utan fortsätter 2014. Nästa 
bostadsområde att ta itu med är Saturnus. Där kommer under 2014, förutom ett planerat lyft 
av den yttre miljön, även fönsterbyte genomföras. 
 
I samarbete med Hyresgästföreningen engageras berörda hyresgäster. Målet är att ge 
hyresgästerna information och möjlighet till delaktighet när större upprustningar och 
underhållsarbeten genomförs. Ett pågående projekt är Hackan i Skillingaryd och Saturnus 
kommer snart igång. Vid nyproduktion, som nu aktuella kv Mjölnaren, samlas intressenter i 
ett tidigt stadium för att samla synpunkter och ge möjlighet att påverka. 
 
 



På Trygghetsboendet på Slätten finns fortfarande många mindre lägenheter tomma. Samtidigt 
har kommunen kö till särskilda boenden. Många som söker särskilt boende skulle bo bra eller 
bättre på Trygghetsboendet med den tillgänglighet, trygghet och sociala samvaro det ger 
möjlighet till. 
Ett försök till utökat samarbete mellan vård- o omsorg och VSBo har inletts. Förhoppningen 
är att, under 2014, få till stånd en plan för ett utökat och långsiktigt samarbete. 
Ett led i arbetet är att samordna åtgärder för bostadsanpassning med andra alternativ, som tex 
flytt till ett Trygghetsboende. 
Det finns människor som skulle må betydligt bättre på Trygghetsboendet än i sin nuvarande 
bostad som kanske ligger långt från service och inte är tillgänglighetsanpassat. Även 
personalen på hemtjänsten skulle vinna genom att man skulle få en bättre arbetsmiljö. Det är 
dessutom en ekonomiskt bra lösning om människor trivs och är friskare i ett eget boende och 
därför slipper flytta till ett vårdboende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett utökat samarbete med AME, när det gäller flyktingmottagningen, är nödvändigt för att 
lösa de problem som dyker upp och som VSBo har svårt att lösa ensam. Behovet av stora 
lägenheter har uppstått i och med att barnfamiljer med många barn blivit en ny grupp av 
hyresgäster. Det är inte enkelt att få fram tillräckligt stora lägenheter till en rimlig kostnad. 
Det är dessutom inte friktionsfritt att flytta in familjer med många barn i flerbostadshus. Det 
blir mycket liv och rörelse som grannarna inte alltid uppskattar. Olika språk och olika sätt att 
bo och leva medför konflikter som VSBo får lägga mycket tid och kraft på. I det här arbetet 
måste flyktingmottagningen delta i betydligt större omfattning. 
 
 
 
 



Personalen är en jätteviktig resurs för VSBo och omtyckt bland hyresgästerna. Den årliga 
hyresgästenkäten som går till alla hyresgäster - och som drygt hälften svarar på – ger återigen 
personalen ett väldigt högt betyg. Även boendet hos VSBo som helhet värderas högt av 
hyresgästerna. 98 % av alla svarande är nöjda med servicen och boendet. Det är roligt att 
konstatera att hyresgästerna är nöjda och det ska poängteras att det ligger mycket arbete 
bakom dom fina betygen. 
Den administrativa personalen utgör ofta sambandscentralen som ska se till att alla går i takt. 
Att hyresgästerna är informerade och att den egna personalen och entreprenörer får rätt 
information. Dom får lägga ner mycket arbete på att medla och förklara och att samordna 
insatser. 
Ute i bostadsområdena finns fastighetsskötarna som har daglig kontakt med hyresgästerna och 
som ser till att allting kring boendet fungerar och att alla får den service dom behöver. 
Hantverkarna har fullt upp med att reparera och underhålla i beståndet och det märks 
verkligen där dom drar fram. Alla vill helst ha en nyrenoverad lägenhet. 
Lokalvårdarna kämpar med att hålla rent och snyggt i fastigheterna. På senare tid har dom 
arbetat hårt med att få alla att hålla trapphusen tomma från saker som är i vägen och utgör en 
risk vid brand eller utryckning.  
På senior/trygghetsboendena finns värdinnorna som ser till att dom boende har det bra och 
hjälper till med aktiviteter. Värdinnorna är en stor trygghet för många boende och anhöriga 
och även dom väldigt uppskattade.  
Många har arbetat länge på VSBo och personalens medelålder är ganska hög, 53 år. Inom en 
snar framtid kommer ett antal pensionsavgångar att bli aktuella och troligen kommer en del 
ny personal att behöva rekryteras. En väldigt viktig process eftersom varje kugge måste passa 
in för att maskineriet ska fungera någorlunda friktionsfritt. 


