
 
Förvaltningsberättelse 

 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Vaggeryd – Skillingaryds Bostads AB 
(556527-8651) avger härmed följande redovisning över verksamheten för räkenskapsåret 
2012. 
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) 
 

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)  Lena Härelind (auktoriserad revisor) 
Erling Andersson, Skillingaryd   
Anders Pettersson, Skillingaryd  
 
    
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Fastighetsförvaltning 
 
Den egna fastighetsförvaltningen omfattade vid verksamhetsårets slut 1 010 (1 018) 
bostadslägenheter och 38 (37) lokaler.  
 
På Tor 2, 9 och 10 i Vaggeryd har omfattande geoteknisk undersökning gjorts som 
förberedelse för sanering och byggnation. Ny detaljplan för området finns framtagen och 
väntar på sanering innan planen ställs ut. Drygt 100 lägenheter i två eller tre etapper är tänkta 
att byggas inom området. Kommunens Miljö & Byggnämnd har i beslut 2013.01.29 
underkännt saneringsanmälan och kräver åtgärder som är så kostsamma att byggnation kan bli 
svår att motivera. 
 
Två fastigheter i Klevshult, Klevshult 1:73 och 1:92, med fyra lägenheter i vardera har sålts 
med tillträde 2012.12.28. 
  

Underhåll  
 
Under året har underhåll utförts för 145:- per kvm (141:-).  
Lägenhetsunderhåll utförs kontinuerligt och större utförda underhållsåtgärder enligt plan är 
bland annat fönsterbyte på resten av Rönnbäret i Skillingaryd och delar av Staren i Vaggeryd, 
takomläggning på Mogatan 5 i Klevshult och yttre miljö på Saturnus och Sylen/Prylen i 
Skillingaryd samt Svea i Vaggeryd. Med förstärkning på målarsidan har mycket yttre 
målningsarbeten genomförts under sommaren, både i egen regi och på entreprenad. 
 
Under året har det varit stora, och kostsamma, problem med hissar. Framför allt har hissen på 
seniorboendet på Fridensborg vållat stora bekymmer. Dessutom har omfattande vattenskador 
drabbat ett bostadsområde där flera lägenheter krävt stora renoveringar. 
 
Reparationsarbeten motsvarande 72:- per kvm (43:-) har utförts under året.  
 

Miljöarbete 
 
Arbetet med fönsterbyten fortsätter och 2012 har drygt 80 lägenheter på Rönnbäret i 
Skillingaryd och Staren i Vaggeryd fått nya fönster. Ytterligare fönsterbyten är planerade för 
kommande år. 
 
Berörd personal har genomgått energiutbildning och en energikartläggning av fastigheterna 
pågår. 
 
VSBo deltar i Allmännyttans energisparkampanj som innebär åtgärder för att spara energi, 
både tekniska och i form av information till hyresgäster. 
 
VSBo medverkar också i arbetet med kommunens klimat- och energistrategi. En separat 
miljöredovisning för 2012 upprättas för hela kommunkoncernen. 
 
 
 
 



Hyresnivå och uthyrningsläge 
 
2012.12.31 var genomsnittlig kallhyra (per kvm och år) 794:- (773:-) - innan 
kvarboenderabatter dragits av - och bränsleuttaget 126:50 (118:50).  
 
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. 
 
Omflyttningen är 23 %, varav 6 % intern omflyttning, vilket är i samma nivå som året innan. 
Omflyttningen är hög sedan länge och svår att få ner. 
 
2011 avslutades med stora hyresförluster efter att Trygghetsboendet på Slätten blev 
färdigbyggt och vakansgraden har varit hög under hela året. Dom sista månaderna under 2012 
minskade antalet outhyrda lägenheter, vakansgraden vid årsskiftet var 3,2 % och fortsätter att 
minska. På Trygghetsboendet på Slätten finns 18 lediga lägenheter kvar medan det mesta på 
Smultronet nu är uthyrt. 85 % av vakanserna finns i Skillingaryd och det är mest små 
lägenheter som står tomma. 
 
2013.01.01 höjdes kallhyran med 24:00 per kvm och år med undantag av senaste 
nyproduktionen. 
 

Personal 
 
2012.12.31 var 27 personer tillsvidareanställda i bolaget. 7 personer arbetar med 
huvudsakligen administrativa uppgifter, 16 är fastighetsskötare och hantverkare, på 
seniorboendet/trygghetsboendet finns två värdinnor och 2 personer arbetar med lokalvård.  
 
Tre anställda har slutat under året, två fastighetsskötare och en hantverkare. Fyra nya 
medarbetare har anställts, en fastighetsskötare, två hantverkare samt en fastighetsskötare på 
vikariat. 
 
Sjukfrånvaron har sjunkit något till 5 % av total arbetstid.  
En stor del av frånvaron utgörs av två långtidssjukskrivningar varav den ena avgått med 
pension under 2012.  
Andelen uttagen semester är 9,9 % (6,8 % året innan). Uttagen föräldraledighet utgör 3,4 % 
av den totala arbetstiden (2,5 %). En anställd har varit föräldraledig hela 2012.  
 
Personalens medelålder är 53 år och inom en överskådlig framtid kommer nyrekryteringar på 
grund av pensionsavgångar att behövas. Planeringen för kommande omsättning har redan 
påbörjats. 
 
 
 
 
 
 
 



Måluppfyllelse 
 
Enligt bolagsordningen ska VSBo främja kommunens försörjning med bostäder och 
kommersiella lokaler.  
 
Under senare år har ett 50-tal lägenheter byggts i Skillingaryd och det har varit svårt att hyra 
ut alla. Hyresförlusterna är därför höga och vakanserna finns framför allt i Skillingaryd. Även 
i Klevshult är det svårt att hyra ut alla lägenheter.  
I Vaggeryd är utbudet mera begränsat och kommande nyproduktion kommer därför att 
inriktas på Vaggeryd.  
 
När det gäller kommersiella lokaler har det funnits ett överskott i Skillingaryd och 
omsättningen bland lokalhyresgästerna har varit stor. Förhandlingar pågår för att få in 
hyresgäster i resterande outhyrda lokaler. I Vaggeryd är alla lokaler för närvarande uthyrda 
men en planerad flytt av kommunal verksamhet kommer att resultera i tomma lokaler i 
centrum. 
 
 

Resultat och ekonomisk ställning 
 
Aktiekapitalet uppgår till kr 5 000 000:- och samtliga aktier ägs av Vaggeryds kommun. 
Bolaget har en soliditet på 7,7 % (8,6 %).  
Resultatet och bolagets ekonomiska ställning per den 31 december 2012 framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkning. 
 

Förslag till behandling av förlust 
 
Till årsstämmans förfogande:  
 Balanserad förlust -1 134 740 
 Årets resultat -2 373 713  
    
  kronor -3 508 453 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten, kr 3 508 453:-, 
överföres i ny räkning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Framtida utveckling 
 
Med lokalvårdens avveckling och stora hyresförluster finns en ansamlad förlust på 3,8 Mkr att 
hämta hem. Kostnaderna för lokalvården är avklarade och hyresförlusterna sjunker.  
Målsättningen är att underskotten dom senaste åren inte ska få påverka underhållet negativt. 
Ett omfattande miljöarbete pågår också med fönsterbyten och energikartläggning av 
beståndet. Energikartläggningen kommer att resultera i en handlingsplan för framtida 
energisparåtgärder. Ytterligare fönsterbyten planeras och vatten- och energioptimering pågår. 
Vissa energisparåtgärder betalar sig på kort tid medan andra är mera långsiktiga investeringar. 
 
Hyresförlusterna har varit höga under många år eftersom mycket nyproduktion har 
genomförts. Varje nytt bostadsområde innebär hyresförluster en tid efter inflyttning eftersom 
det inte, i en liten kommun som Vaggeryd, går att hyra ut alla lägenheter innan intresserade 
har fått se dom färdiga. Hyresnivån i nybyggda lägenheter upplevs också av många som 
väldigt hög. Hyresförlusterna dom senaste 13 åren framgår av efterföljande diagram. 
 
 

 
 
Vakanserna måste ner rejält innan ytterligare nyproduktion kan verkställas men planering för 
nya projekt pågår. 
 
I kv Tor planeras för drygt hundra lägenheter på några års sikt. Detaljplanen väntar på 
sanering av marken men med det krav på sanering som kommunen ställer är det i dagsläget 
inte ekonomiskt försvarbart att gå vidare med projektet. 
 
Ett annat intressant område att bygga nya bostäder på är Kvarnen i Vaggeryd. Där finns en 
detaljplan men den har överklagats av omkringboende. Där äger VSBo inte heller marken och 
det är därför osäkert om och när VSBo kan påbörja byggnation. 
 
Idag finns många smålägenheter som är tomma, framför allt i Skillingaryd, men det har länge 
funnits ett behov av stora lägenheter för barnfamiljer. Framför allt flyktingfamiljerna är ibland 
väldigt stora. Gruppen som behöver stora lägenheter har inte möjlighet att betala för 
nyproducerade lägenheter, särskilt inte i den storlek som krävs. 
VSBo har därför tagit fram ett antal möjliga kombinationer där två mindre lägenheter kan slås 
ihop till en större. Detta kräver en del ombyggnation och det måste då finnas lämpliga 



hyresgäster innan arbetet påbörjas. Nu när möjligheten finns verkar det vara lite oklart om 
efterfrågan är så stor när det verkligen gäller.  
 
I planerna för 2013 finns, förutom planerat sedvanligt underhåll, planer på att lyfta något 
bostadsområde lite extra i samarbete med hyresgästerna. Arbetet med dom yttre miljöerna 
kommer också att fortsätta. 
Att hitta fler hyresgäster till Trygghetsboendet på Slätten är en viktig uppgift. Alla som flyttar 
in tycks vara positiva och trivs mycket bra med sitt nya boende men för många är det ett stort 
steg att flytta. Att det bara finns mindre lägenheter kvar är givetvis också ett problem då 
många idag efterfrågar mera utrymme. Både äldre och yngre tycks idag vilja ha en större 
bostad än bara för några år sedan. 
 
Bostadsanpassning är en fråga som har diskuterats med berörda förvaltningar på kommunen. 
Ofta görs en massa anpassningar som ändå inte blir riktigt bra för den boende och som kostar 
mycket pengar att både göra och sedan i många fall återställa. Ibland skulle det vara bättre att 
i stället flytta till en annan, mera anpassad bostad. Ett bra samarbete mellan kommunens 
förvaltningar och VSBo har påbörjats och kommer förhoppningsvis innebära att många som 
behöver anpassning av sitt boende kommer att få hjälp och stöd till ett bättre boende. 
Med vård- och omsorg diskuteras trapphusboende och samarbete när det gäller administration 
av kommunens särskilda boenden. 
VSBo har ett bra samarbete med AME när det gäller flyktingmottagningen och mycket 
gemensamt arbete läggs ner för att underlätta boendesituationen och lösa de problem som 
dyker upp.  
 
Idag är all fastighetsförvaltning åt kommunen avvecklad och VSBo har på 10 år gått från 70 
anställda till idag 27 anställda. Den personal som finns kvar arbetar i och kring VSBo:s  
bostadsområden för att erbjuda hyresgästerna ett så bra och prisvärd boende som bara är 
möjligt. Den årliga hyresgästenkäten visar också att personalen är väldigt uppskattad av dom 
boende. Av alla frågor som ställs i enkäten får personalen högst betyg och på tre av fyra 
områden säger samtliga, som svarat på enkäten, att fältpersonalen är bra eller ganska bra. Att 
ingen är negativ är nästan omöjligt att uppnå i ett serviceyrke där aldrig alla önskemål kan 
tillmötesgås.  
Diagrammet nedan visar andelen nöjda hyresgäster i undersökningen 2012. 
 

  


