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SAMARBETS- OCH  
JUBILEUMSÅRET 2017  

– LEVERANS OCH MÅLUPPFYLLELSE

2017 HAR VARIT en milstolpe i Vätterhems 

75 åriga historia. Vi har synts och berättat 

om vår historia på olika sätt. Skrivit företags-

boken Vätterhem 75 med Erik Lindfelt, haft 

flera föreläsningar, hyresgästevenemang, 

förstärkta områdesdagar och ny citydag, 

cirkusföreställningar, officiell mottagning, 

julmarknader i våra stadsdelar, uppgrade-

ring av tv-portalen, blomstertävlingar och 

en rad evenemang för medarbetarna har 

präglat detta jubileumsår. Att det även blir 

ett ekonomiskt rekordår gör inte saken 

sämre. 

För mig är det viktigt att se helheten 

och förstå hur företagets resurser hänger 

samman och att vi i sann småländsk anda 

använder resurserna på rätt sätt. Vi har 

sex företagsövergripande mål som avser 

hyresgäster, medarbetare, ekonomi, nypro-

duktion, energianvändning och fastighets-

underhåll. Dessa mäts varje år och i år gick 

fem av sex mål framåt. 

Resultatet blev 114,9 mkr. I resultatet 

ingår en reavinst på 9,9 mkr och därmed är 

driftsresultatet 105 mkr vilket är fem miljo-

ner kronor bättre än förra året. Ett sådant 

resultat har vi aldrig haft tidigare. Skälet till 

resultatet är extremt låga räntekostnader, 

ett varmt år som medfört lägre bränslekost-

nader och en kostnadseffektiv organisation. 

Vi gör jobben i egen regi som ger bättre 

service, sänker kostnader och höjer kvalite-

ten. Vi gör också väl ifrån oss vid upphand-

lingar och inköp. 

Vår ekonomiska målsättning är att ha 

en soliditet på 23 procent 2023 och redan 

nu är vi uppe i 21 procent. Det innebär att 

det egna kapitalet uppgår till 730 mkr och 

att vi i princip fördubblat detta på fem år. 

Balansomslutningen är 3,5 miljarder SKR 

och lånen uppgår till 2,5 miljarder SKR. 

Detta år har vi levererat 224 bostäder 

för inflyttning. Under året har vi bara påbör-

jat 40 nya bostäder och inte nått målet. 

Däremot kommer vi starta cirka 330 bostä-

der 2018 och slår vi ihop 2017 och 2018, 

eftersom det är årsskarvar som spelar oss 

ett spratt, så ligger vi rätt på målet. Detta 
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innebär att vår investeringsnivå inte är 

högre än 200 Mkr. Vår finansiering bygger 

på vår vinst, tillskottet som avskrivningar 

medför och upptagning av nya lån. Sam-

mantaget egenfinansierar vi 200 mkr. När 

vi nu bygger 300 nya bostäder så innebär 

det investeringar för cirka 600 mkr under 

två år. Genom att ha ett bra resultat så 

minskar vi lånebehovet och exponering 

för räntehöjningar. Vi kommer att få högre 

räntekostnader på sikt och därför tar vi upp 

långa lån just nu för att mildra dessa effek-

ter när lånen ska omsättas. 

Ett stort glädjeämne detta jubileumsår 

är att vi ökar vår kundnöjdhet till 88,1 pro-

cent. Vi har därför nominerats till Sveriges 

bästa hyresvärd i två klasser. Detta är ett 

lagarbete men speciellt en stor framgång 

för förvaltningen. Vätterhem har en gedi-

gen hyresgästkultur som sitter i väggarna 

och som jag hyser mycket stor respekt för. 

Vi har vunnit 18 kundkristaller de senaste 

tjugo åren och det är vi ensamma om som 

bostadsbolag. Huvudmålet till 2023 är att 

nå 90 procent nöjda hyresgäster. 

I årets mätning med Great Place To 

Work, världens största medarbetarunder-

sökning, nådde vi 80 procent nöjda medar-

betare. Mätningen är tuff och krävande. Vi 

ökar med två procent och 89 procent kan 

rekommendera oss som arbetsgivare. Vi 

har gått förbi fastighetsindexet och siktar 

nu mot topplistan. Även om riktningen är 

rätt så finns det mycket kring ledarskapet 

som måste bli bättre. Det handlar om att 

involvera, ha tillgänglighet, leva som man 

lär, undvika favorisering, stimulera medar-

betarnas utveckling och stärka interninfor-

mationen. Vi har en resa att göra och även 

här är målet 90 procent 2023. 

När det gäller energieffektiviseringen 

går denna åt rätt håll. På dessa låga nivåer 

är det svårt att göra stora sänkningar. Här 

handlar det om att gnugga på och vara 

noggrann med detaljerna. 

Utvecklingen av Strandängen med 

fastighetsbolaget Tositio har varit ett 

lyckokast. Här kan man tala om att lära av 

varandra och tillsammans skapa en hållbar 

samhällsutveckling. I mitten av nästa år fort-

sätter utvecklingen av denna stadsdel som 

helt färdigbyggd kommer innehålla cirka 

1 100 bostäder. Samarbetsmodellen med 

Jönköpings Energi är precis på samma sätt. 

Vi gör gemensamma projekt som exempel-

vis innovationstävlingen ”Smarta Hemmet” 

och lär av varandra. Vi driver olika digitalise-

ringsprojekt, kulvertlösningar och ser till att 

båda bolagen stärks. 

Summa summarum; vi är på rätt kurs 

och fem av sex mål går framåt. Jag är oer-

hört stolt över att få vara en del av detta. 

Det är så många som tar initiativ, utvecklas, 

bidrar och skapar en positiv stämning. Att 

det går så bra beror helt och hållet på duk-

tiga medarbetare som gör sin dag. Men även 

på en engagerad och mycket professionell 

styrelse som lyfter verksamheten. Samarbe-

tet med Hyresgästföreningen, de andra kom-

munala bolagen, Jönköpings Rådhus AB och 

förvaltningarna fungerar väl. 

UTBLICK 2018 

2018 benämner vi som kvalitetsåret där 

fokus är struktur, rutiner och att landa vissa 

nyckelprocesser på ett bra sätt. Allt kan bli 

bättre även om vi aldrig blir fullkomliga. 

Under året sker en certifiering av arbets-

miljön enligt OHSAS 18001. 

Vi kommer att starta cirka 330 nya 

lägenheter om allt går som det ska. Det 

är nya bostäder på Strandängen, nya 

bostäder i Öxnehaga/Spädbarnet, ett större 

projekt i Samset samt en liten produktion 

på Kungsängen i kvarter Vingpennan. 

Avslutningsvis, demonterbara hus i 

Ekhagen för yngre människor. 

Våra arbetsmetoder kring bygg-

projekten kommer att förändras i 

grunden när vi går in i den strategiska 

partneringen. Här bildas en gemensam 

projektorganisation för varje projekt 

och man sätter upp tydliga mål, vem är 

kunden, maximal intäktsyta, byggmetod, 

lägenhetsstorlekar och så vidare. Det blir 

alltså ett fördjupat samarbete där båda 

utvecklas. Strategin är att åstadkomma 

hållbara bostäder med god arkitektur 

till en hyresnivå kring 1 600 kronor per 

kvadratmeter. 

Vätterhem har de tre senaste åren haft 

mycket låga hyreshöjningar på 0,5 procent 

per år. Vi ser att våra kostnader ökar inom 

alla poster och behöver justera hyrorna 

med cirka 1-2 procent per år för att delvis 

kompensera alla taxehöjningar med mera. 

Däremot ska vi själva hela tiden effektivi-

sera och pressa våra kostnader så att vi inte 

behöver höja hyrorna mer än nödvändigt. 

Vi ska var bäst på kostnader. 

Vi har lagt en stark budget för 2018 

med ett resultat på 80 mkr. Profilen på bud-

geten är tunga satsningar på underhåll och 

på marknads- och hållbarhetsavdelningen. 

Under året ska vi jobba hårt med 

medarbetarundersökningen och täppa till 

vissa luckor, sådant som vi inte är bra på. Vi 

fortsätter att förstärka organisationen men 

nu i en betydligt lägre takt. Ett område som 

vi ska prioritera är våra lokaler och köpcen-

trum som blir viktigare och viktigare i våra 

stadsdelar. 

Stort tack alla medarbetare och 

styrelse för jubileumsåret 2017.

Jönköping den 6 februari 2018

Thorbjörn Hammerth,

VD
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UPPFYLLELSE ÖVERGRIPANDE MÅL

”Vi sänker energianvändningen men inte i den omfattning 
som vi önskar.”

”Vi ökar vår kundnöjdhet till 88,1 procent. Vi har därför 
nominerats till Sveriges bästa hyresvärd i två klasser.” 

”I årets mätning med Great Place To Work, världens största 
medarbetarundersökning, nådde vi 80 procent nöjda 
medarbetare.” 

”Detta år har vi levererat 224 bostäder för inflyttning. Under 
året har vi bara påbörjat 40 nya bostäder och inte nått målet.”

”Vätterhem tar ett jättekliv uppåt tack vare väl avvägda 
renoveringar och underhållsinsatser.”

”Vår ekonomiska målsättning är att ha en soliditet på 23 procent 
2023 och redan nu är vi uppe i 21 procent.”
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”Vätterhem driver och 
utvecklar framtidens 
stadsdelar. Vi är det 
ledande bostadsföretaget 
i Sverige med flest nöjda 
hyresgäster.”

VÅR VISION 2023:
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I en bilpool bokar du bil när du behöver och 

betalar bara för när du använder den. Du 

har också tillgång till olika storlekar på bilar, 

slipper att betala dyra pengar för att köpa 

en bil och behöver inte tänka på försäkring, 

skatt, service och reparationer. I Sunfleets 

bilpool har du tillgång till hyrföretagets 

poolbilar över hela landet och kan exempel-

vis ta tåget till Stockholm och använda en 

poolbil för att ta dig vidare.

Tack vare en god dialog med Sunfleet kan 

vi erbjuda våra hyresgäster medlemskap i två 

månader gratis.

FORDONSPOOL PÅ STRANDÄNGEN 
På Strandängen startades ett forsknings-

projekt upp på våren som undersökte hur 

vi kan skapa en attraktiv och hållbar stads-

del där vi lyfter fram olika transportmedel. 

I projektet fick några hushåll möjlighet 

att under en begränsad tid testa fordons-

poolen, med olika typer av cyklar samt en 

elhybridbil. Forskare från Statens väg- och 

transportinstitut analyserade deltagarnas 

upplevelser av projektet. Vår förhoppning 

är att vi framöver kan använda projekt-

resultaten för att etablera fordonspool-

lösningar på våra övriga områden.

I JÖNKÖPING FINNS SUNFLEETBILAR 
PÅ FÖLJANDE ADRESSER 
Vaggerydsgatan 1 
Gjuterigatan 9 (Science Park) 
Smålandsgatan 27
Smålandsgatan 11–13 
Munksjögatan (Högskolan) 

Slottsgatan 6 (Biblioteket) 
Kålgårdsgatan 28 (Nybergs bil)

Törnskategatan (Råslätt)

Ebba Ramseys väg 56 (Strandängen)

Tellusgatan 4A (Kungsängen)

FÖREBYGGANDE FÖRELÄSNING 
I januari 2017 utbildades all personal på Vätterhem i frågor kring våldsbejakande extremism – ett samlingsbegrepp för rörelser, 

ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt 

mål. Utbildningens syfte var att stärka personalens kunskap i ämnet och utgjorde en fortsättning på Jönköpings kommuns 

utbildningsinsatser kring förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.

Kör billigt och 
flexibelt som 
hyresgäst
Behöver du bil, men inte så ofta? Eller har 
du en bil och skulle behöva en till ibland? 
Då kan en bilpool vara något för dig!

Över 700 personer tittade på när Somalia Bandy gästade Råslätts IP för match 

mot Jönköping Allstars. En succé för bandyn, men framförallt för integration, 

medmänsklighet och framtidstro.

I filmen ”Trevligt folk” av Filip Hammar och Fredrik Wikingsson, skildras hur 

ett gäng somaliska pojkar i Borlänge blir en del av ett integrationsprojekt som 

ska ta dem till Bandy-VM i Ryssland. Historien tog inte slut där. Nyligen spelade 

laget sitt fjärde VM. Ahmed Hussein och Muhammed Ahmed har varit med 

sedan starten och föreläste bland annat på Stadsgården innan matchen.

– En av de första aktiviteterna i projektet innebar att vi fick åka och se SM- 

finalen på Friends Arena 2013. Vi satt högt upp. Alltså, jag såg aldrig bollen, 

skrattar Ahmed Hussein. 

Iväg till VM bar det, men bandyäventyren i all ära, Somalia Bandy har inneburit 

så mycket mer för spelarna.

–Vi har fått kontakter som lett till jobb, lärt oss språket och skapat en stolt-

het för laget i Borlänge och övriga Sverige, säger Ahmed Hussein.

Vätterhem var huvudsponsor och bjöd på 

såväl blåbärssoppa som bostadstips.

I Jönköping All Stars märktes bland andra 

HV-profilerna Owe Thörnberg och Bengt 

Kinell, liksom Vätterhems Carl-Magnus 

Jonsson och Maths Carlgren. Alla barn  

kunde delta i en bandyinspirerad tävling  

i Vätterhems monter.

HET PUBLIKFEST PÅ IS

Januari

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M
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Den 14 januari deltog Vätterhem på HV71:s familjedag som en av sponsorerna till matchen. 

Inför matchen fick Vätterhem tillgång till 50 stycken matchbiljetter som delades ut via lokala 

föreningar i våra områden. Biljetterna gavs till personer och familjer som vanligtvis inte har 

möjlighet att gå på hockey och därmed fick många barn en rolig och uppskattad julklapp.

Arenan var nästintill fullsatt, vilket märktes i vår välbesökta monter. För de lite större 

barnen anordnade Vätterhem en hockeyinspirerad tävling med chans att vinna fina priser, 

för de lite mindre barnen fanns möjlighet att rita sitt eget Vätterhemshus. Familjedagen blev 

startskottet för jubileumsåret.

FOLKLIGT, FESTLIGT  
OCH FULLSATT PÅ  
HV71:S FAMILJEDAG

Mot nya mål i  
Skåneinitiativet
2008 anslöt sig Vätterhem till 

Skåneinitiativet, ett frivilligt energisparmål 

från SABO (Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag). Utmaningen var att 

minska energianvändningen med 20 

procent fram till år 2016.

– Visst klarade vi det! Med målmedvetna 

investeringar har vi sänkt vår totala energi- 

användning med 20,6 procent, berättar 

Vätterhems teknikchef Torbjörn Lundgren. 

– Vi strävar hela tiden mot att minska ener-

gianvändningen och genom Skåneinitiativet 

har vi dessutom kunnat jobba tillsammans 

med andra bostadsbolag i de här frågorna, 

berättar Torbjörn. 

 

VARMVATTENFÖRBRUKNINGEN MINS-

KADE 25 PROCENT 

När Torbjörn anställdes och blev ansvarig för 

projektet 2011 var han tydlig. 

– De här frågorna måste upp på lednings-

gruppsnivå och det måste få kosta i investe-

ringar. 

Argument som fick gehör. En plan för olika 

energibesparingsåtgärder klubbades. 

– En väldigt viktig åtgärd är ventilations-

projektet som vi genomfört på Råslätt. 

Moderna fläktar har minskat energiåtgången 

för ventilationen med 40 procent. 

Andra åtgärder som får betydelse?

– Värmeinjusteringar. Bättre intrimning 

av värmen ger en jämnare temperatur i 

lägenheterna och sparar energi. Sedan 

har vi också åtgärder som fönsterbyten 

och tilläggsisolering av vindar som viktiga 

komplement.

När Vätterhem införde individuell varmvat-

tendebitering märktes också en stor bespa-

ringsvinst.

– Varmvattenförbrukningen har minskat 

med en fjärdedel efter det.

Nu är alltså första delen av Skåneinitiativet 

i mål. Det firas genom att ge sig in i andra 

delen.

– Ja, så är det. Nu sätter vi nya mål och 

tar sikte på att sänka ytterligare 20 procent 

fram till 2023.

Januari

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

SABO, Sveriges Allmännyttiga 

Bostadsföretag, är bransch- och 

intresseorganisation för 300 all-

männyttiga bostadsföretag. Skåne-

initiativet lanserades av SABO 

2008. De 80 företag som då fanns 

representerade röstade fram en 

målsättning som innebär att de 

företag som ansluter sig ska minska 

sin energianvändning med 20 pro-

cent från 2008 till 2016. Det var fri-

villigt att ansluta sig till initiativet.

FAKTA SABO OCH 
SKÅNEINITIATIVET

9
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Vätterhems Samarbetsmatris
Samarbete och samsyn är grundläggande 

faktorer för de olika områdena i Vätterhems 

dagliga arbete. För att tydliggöra det 

arbetet finns en sammanlänkande matris 

att luta sig mot. Den har tagits fram 

genom en företagsövergripande övning i 

att integrera verksamheterna i våra olika 

avdelningar till en en helhetssyn kring våra 

sex strategiska målsättningar. Det ska i sin 

tur leda till uppfyllelse av Vätterhems vision.

I slutet av februari genomförde Vätterhems 

ledningsgrupp tillsammans med Evry en digi-

taliseringsdag. Syftet med dagen var att skapa 

förståelse, öka insikten, hitta strategiska områden 

och ta fram riktlinjer runt Digital Transformation. 

Dagen fyllde sitt syfte då vi landade i insikten 

att det är skillnad mellan digitalisering och 

digital transformation. Med dessa insikter och 

förståelser enas vi om att Vätterhems mål, vision 

och strategi är stark, uppdaterad och stödjer 

ledningsgruppen att möta en mer digitaliserad 

omvärld.

NÖJDA  
MEDARBETARE 
Nöjda medarbetare är en vital faktor i Vätterhems  

verksamhet. I februari samlades därför alla anställda på  

respektive förvaltningsområde för att tillsammans arbeta 

fram idéer som kan öka medarbetarnöjdheten. Resultatet 

av medarbetarundersökningen som gjordes i december 

2016 fanns med som underlag till alla workshops.

Februari

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

Digitaliseringsdag

TEKNIK

IT

ADMINI-
STRATION

MARKNAD
HÅLL- 

BARHET

BYGG

FÖRVALT-
NING

MÅL 1
90%
Nöjda  

hyresgäster
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Öxnehaga – unikt detaljplanarbete 
Vätterhem arbetar, tillsammans med Metria och Jönköpings kommun, med att ta 

fram en detaljplan för kvarteret Spädbarnet på Öxnehaga. Tomten är belägen på 

nedre Öxnehaga på den plats där Hästhagens förskola tidigare låg. Vi planerar i dags-

läget för två höghus med totalt cirka 70 lägenheter och förslaget innehåller både 

hyresrätter och bostadsrätter. Under början av februari anordnade Vätterhem två 

stycken fokusgrupper med privatpersoner för att diskutera bland annat storlek och 

utformning av lägenheterna. Insikterna från fokusgrupperna ska nu vävas in i vårt 

fortsatta arbete och målet är att detaljplanen ska vara klar under 2017. Noterbart är 

att det är första gången som Vätterhem får i uppdrag att utforma en detaljplan. Pro-

cessen gör att vi kan påverka mer, jobba snabbare och bidra till utveckling av stads-

delar på ett ännu bättre sätt.

Inom Vätterhem ska alla bovärdar ges 

optimala förutsättningar för att kunna utföra 

likvärdigt och kvalitativt bra arbete. Under 

slutet av 2016 och första halvan av 2017 

genomfördes en bovärdsutbildning för att 

fastslå vilka grundläggande principer, krav, 

kvalitetsbeskrivningar och regler som styr 

vårt arbete. Utbildningen genomfördes i såväl 

storgrupp som i mindre grupper.

Utbildningen är en del i arbetet att stärka vår 

värdegrund och förverkliga våra högt satta mål 

enligt vår gemensamma företagsplan. 

Historiskt sett har Öxnehaga varit många människors hem, gett 

flertalet ungdomar en bra början i livet och nyanlända har haft 

möjligheten att utvecklas och komma in i näringslivet. Samhället och 

föreningarna inom Öxnehaga vill nu ta initiativ för att gemensamt 

nå tillbaka till dagarna där sportsliga och kulturella evenemang 

var det primära. Genom IFK Öxnehaga som en social förening och 

tillsammans med flertalet organisationer, föreningar, företag och 

Öxnehaga som område, inleds nu initiativet ”orten för alla”. Syftet 

är att eliminera utanförskap, öka kulturella aktiviteter som t.ex. 

dans, men även öka aktiviteter inom idrotter som fotboll, boxning, 

innebandy. Andra planerade aktiviteter inom initiativet är bland annat 

nattvandring och evenemang med olika föreläsningar.

Möte med föräldrar om vikten att vara  

delaktig i deras barns fritid.

BOVÄRDS- 
UTBILDNING FÖR 
HÖJD KVALITET

Februari

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

ÖXNEHAGA FÖR ALLA 
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Vätterhem har påbörjat ett långsiktigt och 

demokratiskt utvecklingsarbete i Råslätt. 

Två dialogmöten genomfördes under 

mars då alla hyresgäster bjöds in. Drygt 

120 personer kom till Stadsgården för att 

ta del av informationen och utbyta tankar 

om framtidens Råslätt. Många bidrog 

också med egna erfarenheter från tidigare 

renoveringar. Bakgrunden till dialogmötena 

är att en ny vårdcentral ska byggas och de 

befintliga husens fasader behöver rustas 

upp. Vätterhem vill tillvarata kunskaper 

och engagemang i området och skapa 

möjligheter för hyresgäster att påverka i 

olika frågor. VD Thorbjörn Hammerth gav 

tydligt besked om att några chockhöjningar 

av hyror inte blir aktuellt och inbjöd hjärtligt 

alla hyresgäster att anmäla sitt intresse 

att delta i de olika dialoggrupper som ska 

bildas framöver. 

Intresseanmälningarna till grupperna 

har börjat komma in, likaså synpunkter och 

förslag kring kommande arbete i Råslätt. Vi 

tackar för engagemanget och återkommer 

till de som anmält intresse med särskilda 

kallelser. Någon form av kompensation 

kommer också att utgå till de som 

engagerar sig.

SMIDIGA  
FÖRMÅNER  
TILL ANSTÄLLDA
Samtliga anställda inom Vätterhem har nu 

tillgång till en förmånsportal vid namn Benify. 

I denna webbaserade portal kan man ta 

del av rabatter och andra erbjudanden från 

en mängd olika företag. Portalen ger en 

smidig översikt över samtliga förmåner som 

företaget erbjuder de anställda och man 

har också tillgång till sin lönespecifikation. 

Dessutom finns möjligheten till översyn 

av pensionspremieinsättningar som kan 

maximera medarbetarnas pensionskapital.

Ny företags-
hälsovård
Vätterhem har inlett ett samarbete 

med ny företagshälsovård. Samarbets-

parten är Bräcke Diakoni när det gäller 

hälsovård för de anställda. Samarbetet 

innebär bland annat att nya rutiner för 

sjukanmälan har skapats, där Bräcke 

nu tar emot anmälan samt ger rådgiv-

ning till den sjuke.

Bodag på  
Swedbank

När Swedbank och Fastighetsbyrån 

arrangerade Bodag fanns Vätterhem 

representerat. Nya bostadsmöjligheter stod i 

fokus och syftet var främst att marknadsföra 

uthyrningsstarten av nyproduktionen på 

Strandängen, Klippan och Ekhagen.

Välkomna till Swedbanks och Fastighetsbyråns Bodag!

Lördag den 4 mars kl. 11.00-14.00 på Swedbank Hoppets Torg 4

Vi bjuder på fika och svarar på dina frågor och funderingar kring boende, juridik och dagens 
marknad.

Teckningstävling för barn och tipspromenad för vuxna. Fina priser!
Missa inte trendspaningsrapporten från Kreativa Kvadrat och Fastighetsbyråns köp & säljtips 

kl.12.00

Varmt välkomna!

BODAG!

Mars

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

Var med  
och påverka  
Råslätts framtid
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Den 17 mars hölls Koncerndagen 2017 på 

Elmia. De kommunala bolagen i Jönköpings 

kommun fick i en paneldiskussion berätta 

vad de lyckats med under 2016 samt 

vilka utmaningar de förutspådde inför 

2017. Målsättningen var att hitta ett sätt 

att gemensamt bidra till en ännu större 

samhällsnytta.

Mars

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

Samhällsnyttig
Årsstämma 
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I samband med Vätterhems jubileumsmot-

tagning för samarbetspartners och intres-

senter lanserade vi Ungdomsfonden. Istället 

för blommor och presenter önskade vi oss 

insättningar som startplåt i en fond som ska 

uppmärksamma ungdomsinitiativ  

i våra områden. Just nu finns drygt 66 000 

kronor i fonden som alltså närmar sig 75 

även den...

Stort intresse  
för rökfritt hus 
Under 2017 fick ett flertal personer nya 

adresser inom Vätterhem. Första april var 

det dags för de första 51 hyresgästerna 

att flytta in i de tre första Kultur- och 

Gatuhusen på Strandängen. Hus nummer 

41, som är Vätterhems första rökfria hus, 

rönte extra mycket uppmärksamhet och 

blev snabbt fullt uthyrt.

JUBILEUMS-
BOKEN ÄR HÄR!
Det finns många intressanta historier som 

är kopplade till Vätterhems verksamhet. I 

jubileumsbokens åtta kapitel – ett för varje 

årtionde – vävs Vätterhems historia ihop 

med övrig nutidshistoria. Den 18:e april        

premiärvisades det färdiga resultatet för 

arbetsgruppen bakom boken, samt för 

några av personerna som blivit intervjuade. 

Författaren Erik Lindfelt berättade att 

han velat göra en vacker bok med mycket 

bilder.

– Det ska inte bara vara en företags- 

historisk bok. Jag hade från början en tanke 

på en bok som är intressant för många. 

Därför har jag försökt få in händelser i  

Vätterhems områden, Jönköping, Sverige 

och världen, och vävt ihop det till en helhet. 

Det som händer runt omkring oss sker alltid 

i ett historiskt sammanhang.

KÖP BOKEN PÅ DITT FÖRVALTNINGS-

KONTOR

Under en intensiv releasedag åkte Erik runt 

på biblioteken i Jönköping och signerade 

böcker. Vi frågade Erik:

– Hur har arbetet med att skriva jubileums-

boken varit?

– Framförallt väldigt roligt. Särskilt i mötena 

med alla som blivit intervjuade. Det finns så 

många historier som är viktiga att berätta. 

Du kan köpa boken genom att besöka 

ditt förvaltningskontor. Pengarna går till en 

nyinstiftad fond där avsikten är att utse och 

belöna ungdomar som gjort något extra i 

något av Vätterhems bostadsområden.

Författaren  

Erik Lindfelt signerar 

böcker.

Med ett mingelparty för inbjudna gäster 
och samarbetspartners, stor personalfest 
och sedan cirkus för alla hyresgäster 
kickade Vätterhems jubileumsår igång på 
allvar. 

– Vi kommer att fortsätta att jobba 
nära våra hyresgäster. Vi har en spän-
nande tid framför oss med nyetableringar 
på flera områden. Målsätttningen är att 
bygga minst 200 nya bostäder varje år,  
sa Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth.

Stefan Attefall, ordförande i Vätterhems 
styrelse, talade på mingelpartyt på 
restaurang Vy i Jönköping.

April

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

FESTLIGT NÄR 
JUBILEUMSÅRET 
KICKADE IGÅNG 
PÅ ALLVAR 

Ungdomsfonden 
närmar sig 75
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UTBILDNING – 
HOT OCH VÅLD
Hur hanterar man en oväntad och 

hotfull situation? Det var huvudtemat 

när Vätterhem genomförde en utbild-

ning för personalen. Ubildningen i 

hot- och våldssituationer var specifikt 

inriktad på arbete i receptionsom-

råden och leddes av Gert Kvick, 

säkerhetssamordnare på Jönköpings 

kommun.

Festliga  
Vätterhem
Är det jubileum så är ju också en riktigt fest-

lighet på sin plats. Därför var det naturligt 

att bjuda in all personal till ett högtidligt 

firande av Vätterhems 75:e födelsedag på 

Stora Hotellets spegelsal i april. 

Festdeltagarna njöt av en trerätters 

middag med tillhörande dryck, underhåll-

ning, dans och mycket mera. Det blev en 

kväll att minnas i många år framöver.

HYRESGÄSTER 
VID CIRKUS-
MANEGEN
Vätterhems jubileumsår firades på många 

olika sätt. Ett inslag var att bjuda hyres-

gästerna på cirkus, med två exklusiva före-

ställningar för Vätterhem. Närmare 2 000 

hyresgäster, unga som gamla, passade på 

att njuta av showen och självklart ingick  

det popcorn och dricka.

April

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

75 år är en ålder väl värd att fira. När Vätterhem fyllde 75 firades det med glass 
och en jubileumsgåva till alla våra hyresgäster. Många hyresgäster passade på 
att besöka våra förvaltningskontor, där de fick motta en gåva och mingla med 
Vätterhempersonal och andra hyresgäster. Det bjöds också på välsmakande, 
lokalproducerad glass.

Öppet hus med  
lokalproducerad glass

Bostad då, nu, sen
I april fyllde Vätterhem som bekant 75 år. 

I samband med det arrangerades 

en offentlig föreläsning 

i samarbete med 

Jönköping University 

och Folkuniversitetet. 

Temat var 

”Vilken roll har 

allmännyttan 

spelat - och 

vilken roll kommer 

den att spela?” 

Där diskuterades 

bland annat hur 

miljonprogramsområdena ofta 

blev en del av allmännyttan och varför 

Råslätt, Österängen och Öxnehaga klarat 

sig relativt bra från att bli präglade 

av segregation och kriminalitet. 

Andra frågor som lyftes under 

dagen var hur vi råder bot 

på bostadsbrist i landet och 

hur höga kommer hyrorna 

att bli. Thorbjörn Hammerth 

och Christer Ask gav sina 

perspektiv på gårdagens, 

dagens och framtidens 

bostäder och Erik Lindfelt, som 

skrivit Vätterhems jubileumsbok, 

fanns på plats och höll ihop samtalet.
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Med fantastiskt sommarväder som följesla-

gare intog Panetoz scenen på Öxnehaga-

dagen. Med sitt positiva gung som lär ha 

känts hela vägen till Huskvarna fick de med 

sig både gammal och ung när de skapade 

positivt kaos. En riktig dundersuccé och ett 

publikhav större än någonsin.

Annars var det karnevalståget som 

kickade igång festen. Också det rekordlångt. 

Över 600 skol- och förskolebarn, lärare, dag-

barnvårdare, föräldrar och föreningar deltog 

i tåget. Nere vid scenen körde förskolorna 

och Sofie Tubbin igång scenprogrammet 

med traditionsenlig sång och dans. Lokala 

förmågor som Kim Karlsson och Ronja 

Memselius tog sedan över efter Panetoz och 

avlöstes av bolltrollaren Viktor Ludvig Olofs-

son innan Coverland och Jocke Sjöqvist 

bjöd på en härlig Elviskavalkad. Scen- 

programmet avslutades med en härlig  

assyrisk fest när Firas Younadam intog 

scenen. 

75 DECIMETER TÅRTA
I ett tält dekorerade Hanan Namroud från 

Konditori Postiljonen det sista på den 75 

decimeter långa tårtan som sedan skars 

upp i bitar till alla tårtsugna.

 – Jag har jobbat över fem timmar med 

tårtan. Alla utskrifter av bilderna på fastig-

heterna tog lång tid. Men visst blev den bra!

Utanför biblioteket fanns det möjlighet 

att utmana nyblivna silver- och guldhjältar 

från HV71 i en målskyttetävling. På fotbolls- 

arenan bjöds det på såväl match mellan 

ungdomslag från Öxnehaga och Ekhagen 

som utmaningsmatch där spelare från 

J-Södras allsvenska lag fick visa vad de kan. 

MR ÖXNEHAGA FICK STADENS NYCKEL 
Torget vibrerade av aktiviteter med loppis, 

leksaksbyte med Retoy, invigning av Rädda 

barnens och Ikeas studierum och mycket, 

mycket mer. 

Hans Widell, mångårig förvaltnings-

chef på Öxnehaga som nu går i pension, 

utnämndes till Mr Öxnehaga och fick en 

stadens nyckel. En fullspäckad dag, i strå-

lande väder med fantastiska festinslag av 

alla de slag. 

Sammanfattas bäst: Succé!

Utbildning i personlig effektivitet
Hur hittar man metoder för att stressa min-

dre och bli effektivare i vardagen? Hållbar-

hetsavdelningen bjöd in alla tjänstemän till 

föreläsning i Personlig Effektivitet, för att ge 

råd om hur man strukturerar upp sitt arbete 

och undviker stress. Föreläsningen inleddes 

med gemensam frukost på Scandic Elmia, 

varefter Pelle Swanbeck, effektivitetskonsult 

på Lexicon, delade med sig av smarta tips 

och tricks på hur du effektiviserar din var-

dag och därmed förebygger stress.

REKORDMÅNGA  
DANSADE OCH PAUSADE 
PÅ ÖXNEHAGADAGEN

Maj

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M
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POSITIV  
PERSONALDAG 
På vårens personaldag på Elmia låg fokus 

på hur vi på samtliga avdelningar i företaget 

kan bidra till att uppnå våra sex mål. Där 

presenterade ledningsgruppen resultaten från 

avdelningarnas workshops. Dagen präglades 

av en härlig stämning med många bra inlägg 

och glada skratt.

Maj

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

MONUMENT ÖSTERÄNGEN

Monument Österängen är ett konstprojekt 

där konstnären Mattias Åkeson arbetat 

tillsammans med Österängsborna i ett antal 

workshops. I projektet har man undersökt 

hur ett monument skulle kunna se ut när 

man utgår från egna historier och livsberät-

telser från personer som faktiskt känner till 

området.

Ett 50-tal skisser, idéer och förslag väx-

te fram och ett urval av dessa visades upp 

den 20-21 maj i form av en tillfällig skulptur-

park utspritt över Österängen. Konstverken 

var uppbyggda i fullformat, men i ett tillfäl-

ligt material för att ge en inblick i hur ett 

mer utsmyckat Österängen skulle kunna 

se ut. Många Österängsbor passade på att 

beundra konstverken och fick en inblick i 

hur konst kan berika ett område. 

Ständiga förbättringar 
med certifierat  
ledningssystem 
Det finns ett stort engagemang hos 

ledning och personal i kvalitets- och 

miljöfrågor. ”Vätterhems ledningssystem 

bidrar till förbättringsarbete och ger stöd 

för att uppfylla företagens policys och 

målsättningar” – dessa var slutsatserna i 

den årliga externrevisionen som granskar 

hur vårt ledningssystem uppfyller kraven i 

ISO 9001 och 14001. Rekommendationen 

blev fortsatt certifiering – något vi är 

väldigt stolta över! 

17
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Juni

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

DREAMHACK 
SUMMER  
med Vätterhem

Trygghet har alltid varit en högt prioriterad fråga hos Vätterhem. 

Under många år har vi på ett framgångsrikt sätt jobbat med 

trygghetshöjande åtgärder som följer Jönköpings kommuns 

handlingsprogram för trygghet och säkerhet. Målsättningen är att 

alla ska känna sig trygga i sina bostäder och i området.

Nu har Vätterhem tagit nästa steg och lanserat ”Trygga 

grannar” – ett koncept som syftar till att visa omtanke och 

civilkurage i situationer där hyresgäster känner oro för sina 

grannar. Satsningen är ett samarbete mellan Vätterhem, Polisen, 

Räddningstjänsten, Socialtjänsten, Kvinno- och tjejjouren, 

Hyresgästföreningen m.fl.

”Vi har utgått ifrån det arbete som den ideella föreningen Hus-

kurage driver – att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Vi 

har skapat lokal förankring och lagt till utbildningsinsatser för vår 

egen personal. Tanken är att vi tillsammans kan hjälpas åt att upp-

täcka våld i nära relationer och slå larm när något inte riktigt står rätt 

till”, säger Christina Odén, hållbarhetschef på Vätterhem.

”Vi inom socialförvaltningen är glada över att Vätterhem tagit 

initiativ till att införa Trygga grannar. Vi träffar dagligen personer 

som berättar om den betydelse andras reaktioner kan ha för att 

man ska få modet att lämna en våldsam relation. Vi är också helt 

beroende av att personer ute i samhället agerar och tar kontakt 

med oss för att berätta om barn som far illa i hemmet. Detta är 

avgörande för att vi ska kunna erbjuda stöd och skydd för både 

våldsutsatta vuxna och barn.” säger Anna Alm-Mårtensson på Social-

tjänsten inom Jönköpings kommun.

Trygga grannar introducerades inledningsvis på Österängen 

och Öxnehaga, men efter uppföljning och utvärdering följer även 

Råslätt samt centrala Jönköping.

Du och din granne tycker, tänker, gillar 
och lever olika. Men det finns ett par 
saker som de flesta av oss har gemen-
samt.

Vi vill känna oss trygga i våra hem, och vi 
vill visa omtanke om våra medmänniskor. 
Tyvärr händer det att människor bland 
oss far illa; våld i nära relationer är svårt 
att upptäcka. Men ibland händer det på 
nära håll. Ibland så nära som på andra 
sidan väggen. 

Vid sidan av varandra lever ni era liv. Du 
och dina grannar. Ni bor under samma tak 
och ni delar samma väggar. Och ni kan 
göra verklig skillnad för varandras liv.

Om du får en känsla av att något inte står 
rätt till hos en granne, knacka på och fråga 
hur det är. Om du ser att barn far illa eller 
om du över tid noterar tecken på våld i 
nära relation; kontakta Socialtjänsten på 
036–10 50 00 eller Polisen.

Vid akut fara, ring Polisen 112.

Trygga 
grannar hos  
Vätterhem

Som en del i jubileumsåret utlyste vi en tävling 
riktad till ungdomar med möjlighet att vinna 
biljetter till DreamHack Summer. För de som ville 
fanns även möjlighet att gå på en exklusiv guidad 
tur bakom kulisserna på DreamHack. För den lite 
äldre generationen fanns även möjlighet att vinna 
biljetter till en konsert där Jönköpings Sinfonietta 
spelade upp musikstycken från kända tv-spel. Vi 
fick in många intresseanmälningar, där 25 lyckliga 
vinnare till slut fick chansen att uppleva DreamHack 
tillsammans med Vätterhem.
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Vi hoppas att alla hyresgäster ska trivas hos oss på Vätterhem. Som en välkomstgåva får du 

därför två handdukar och en tvål. 

Tvålen är tillverkad av kvinnor från Nepal som tidigare varit utsatta för människohandel 

och genom att tillverka tvålen har de fått en meningsfull sysselsättning och möjlighet att 

tjäna egna pengar. Vi köper in den lokalt från Re:store, som finns i Råslätt Centrum. Tvålen 

är snäll mot både människa och miljö eftersom den tillverkas av naturliga ämnen och den 

är helt fri från både skadliga och allergiframkallande ämnen. 

Handdukarna är certifierade enligt GOTS, vilket innebär att bomullen är 

ekologiskt odlad och att inga skadliga kemikalier har 

använts i produktionen. Certifikatet garanterar också 

att alla som har varit med i tillverkningsprocessen har 

bra arbetsvillkor enligt internationella regler. En gåva 

med mervärde – helt enkelt.

Skyltat och klart
Det ska alltid vara lätt att känna igen 

en Vätterhemslokal. Under året har 

fasadskyltarna på våra förvaltningskontor 

uppdaterats enligt den nya grafiska profilen. 

Vi har även kompletterat med fasadskyltar 

på våra arbetsställen på Lahagsgatan och 

Havsörnsgatan.

Delad 
planteringsvinnare
Som en del av jubileumsfirandet har varje bostadsområde fått designa en 

75-årsplantering. Hyresgästerna har fått rösta fram sin favorit på vatterhem.se. 

Vinnaren blev delad – City och Öxnehaga fick exakt lika många röster.

ÖSTERÄNGEN CITY

ÖXNEHAGA RÅSLÄTT

HJÄRTSTARTARE  
PÅ SAMTLIGA 
KONTOR
Som ett led i vårt arbete med trygghets-

skapande åtgärder installerade vi under 

juni månad hjärtstartare på alla våra kontor, 

samt i vår jourbil. I samband med detta 

genomgick ett 50-tal av våra anställda 

hjärt- och lungräddningsutbildning hos 

Räddningstjänsten, där de också lärde sig 

hur de ska hantera hjärtstartarna. Genom 

denna satsning hoppas vi kunna göra skill-

nad på våra områden och rädda liv. Varje 

år drabbas 10 000 personer i Sverige av 

plötsligt hjärtstopp – då kan en hjärtstartare 

vara skillnaden mellan liv och död. Våra 

hjärtstartare kommer att registreras i natio-

nella hjärtstartarregistret, www.hjartstartar-

registret.se

A E D
Hjärtstartare

www.hjartsakra.com Levererad av:

Juni

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

Ny inflytt-
ningspresent 
– tvål och 
handduk
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UTHYRNINGSREGELVERKET  
UPPDATERAS
I början av 2016 lanserades Vätterhems 

uthyrningsregelverk. Det ger en tydligare 

och mer uppdaterad bild av de regler som 

gäller för hyresgästerna.

– Det har varit ett händelserikt år för 

vårt uthyrningsarbete, 1 068 lägenheter 

fick nya hyresgäster under den tiden 

och vår bostadskö har hunnit växa till 

20 674 lägenhetssökande. Det har också 

dykt upp en del nya frågor kring vårt 

uthyrningsregelverk och det är dessa 

som vi försöker besvara genom att nu 

uppdatera regelverket, berättar Raymond 

Paska, marknadschef på Vätterhem.

HÄR ÄR DE VIKTIGASTE 

UPPDATERINGARNA 

• Svenskt personnummer är en del av 

Vätterhems grundkrav för att hyra 

lägenhet.

• Lojalitetspoäng för part som tillkommer 

på avtal utges från folkbokföringsdatum 

på respektive adress.

• För andrahandsuthyrning och direktbyte 

införs en karenstid om 12 månader från 

inflyttningsdatum.

• För fordonsplatser i centrala Jönköping 

samt i nyproduktion införs en begräns-

ning om 1 plats per lägenhet.

• Uppehållstillstånds längd har ingen 

påverkan på lägenhetsansökan.

• Bo-kvar-avtal innebär att köpoängkonto 

nollställs.

• Vid tidsbegränsad spärr utges inga köpo-

äng under tiden som man är spärrad.

I samband med uppdateringen enligt ovan 

förenklas och förtydligas regelverket ytter-

ligare. Det nya regelverket trädde i kraft 1 

juli 2017.

NYINFLYTTAT PÅ 
STRANDÄNGEN
Strandängen har av många anled-

ningar varit ett populärt och efterfrågat 

område hos Vätterhem. Den första juli 

flyttade 16 hyresgäster in i sina nya 

lägenheter i hus nr 44 av Kultur- och 

Gatuhusen.

Från lokalytor  
till bostäder
Som en omedelbar åtgärd av 90-överens-

kommelsen med kommunen, i tillägg till 

nyproduktionsplanerna, har ett projekt rullats 

igång för att identifiera potentiella lokalytor 

som kan omvandlas till bostäder. En första 

kartläggning resulterade i närmare  

35 potentiella objekt.

U T H Y R N I N G S R E G L E R  V Ä T T E R H E M   ·   2 0 1 6
1UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER

SKOLA MED 
BOLLKÄNSLA
Idrott för ungdomar är viktigt 
för både hälsa och den sociala 
gemenskapen. Det har Vätterhem 
tagit fasta på. Under sommaren 
anordnades fotbollsskolor på 
Råslätt i samarbete med Råslätt 
SK, samt på Öxnehaga och  
Österängen i samarbete med 
Assyriska Öxnehaga.

Juli

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

AKUT HJÄLP  
MED BOENDE
Vätterhem beslutade att utöver till-

delning i nyproduktion och sociala 

kontrakt hjälpa kommunen med 

ytterligare 90 bostäder för nyanlända 

under 2018. Detta i enlighet med 

ägardirektiv från Jönköpings kommun 

där Vätterhem har ett särskilt ansvar 

för bostadsförsörjningen för vissa 

grupper.
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SOMMARJOBB 
VIA FORUM OCH 
VÄTTERHEM
Under sommaren jobbade tolv Öxnehaga-

ungdomar som vaktmästare i sitt eget 

område.

 – Vi tyckte det var ett utmärkt tillfälle 

att skapa jobbtillfällen för ungdomarna 

som får chansen att känna på hur det är 

att passa tider, jobba tillsammans och turas 

om att arbetsleda varandra, säger Maths 

Carlgren, förvaltare på Öxnehaga. 

– Det här är mitt första sommarjobb. 

Det är kul att få jobba ihop med kompisar. 

Vi kan ju området utan och innan och det 

är roligt att känna att vi bidrar till att göra 

Öxnehaga fint, konstaterar Fosiya Giama. 

Rabatter rensades från ogräs, gräs-

mattor klipptes, stenplattornas mellanrum 

rensades från grus och mossa och förråd 

målades. 

Totalt omfattade sommarprojektet tre 

veckors arbete och var ett samarbete mel-

lan Fritid Jönköping/Forum på Öxnehaga 

och Vätterhem. 

– Ahmed Hamou på Forum hade 

erfarenheter från liknande projekt på 

Råslätt med gott resultat. Så vi ville testa 

på Öxnehaga också sa, Maths Carlgren. 

När ”Vi i Vätterhem” var på besök var 

det yttre fastighetsskötsel som stod på 

arbetsschemat.

– Vi börjar vid 07.00 och sedan är det 

bara att hugga i. Jag brukar vara trött när 

jag kommer hem på eftermiddagen, skrat-

tar Christian Malki.

ETT FÖRSTA JOBB

För många av ungdomarna var det här 

deras allra första sommarjobb. 

– Det är roligt att se hur de växer med 

ansvaret. Alla gör sitt bästa. Ingen är fär-

digskolad när man är 15-16 så någonstans 

måste man ju börja att samla på sig erfaren-

heter av att jobba. Och kan det här vara en 

första inkörsport till jobb i framtiden så är 

ingen gladare än jag, säger Maths Carlgren.

– Jag vet faktiskt inte vad jag skulle gjort 

idag om jag inte var här, sa Christian Malki 

samtidigt som han hugger tag i skottkärran.

– Förmodligen inte så mycket alls. Varit 

hemma. Hängt med kompisar. Men träffa 

kompisar får jag ju göra här också. 

”VÅRT JOBB GÖR SKILLNAD” 

Fosiya Giama och Liljana Mikhail jobbade 

lite längre ner på gatan och höll på att 

rensa mellan plattorna vid en av entréerna 

till fastigheterna. 

– Vi fick tips om jobb via fritidsgården 

och ansökte direkt. Det har varit väldigt bra 

att få jobba så här i grupp med flera kom-

pisar som jag redan känner. Det blir väldigt 

tryggt. Och så är det ju på Öxnehaga också. 

Här hittar vi överallt, säger Fosiya. 

– Det är intressant att man kan se helt 

annorlunda på området efter bara några 

veckors jobb. Jag visste inte ens om att 

man måste skrapa så här mellan plattorna. 

Det är en härlig känsla när jag ser vilken 

skillnad vårt jobb gör, säger Liljana. 

Christian Malki håller med. 

– Jag känner ett ansvar. Jag bryr mig 

om området mer. Det funkar inte att skräpa 

ner, då får ju jag plocka upp det imorgon 

på jobbet.

Christian Malki, Sajad Rashid och 

Yassin Idriss hade den här dagen yttre 

fastighetsskötsel på arbetsschemat.

Liljana Mikhail och Fosiya Giama trivs 

med sommarjobbet på Öxnehaga.

– Du blir stolt när du ser att något du 

gjort blir fint. Därför är det extra kul att 

jobba här i ”vårt” område.

Kvarteret Klippan är beläget vid Klostergatan på Söder/Torpa, där 

Vätterhem har byggt små, effektiva lägenheter. Lägenheterna 

varierar från 42 till 54 kvm och har alla en balkong i västerläge, 

där balkongerna på plan 1 och 2 är inglasade. Den 15:e juli var det 

dags för de 12 hyresgästerna på Klippan att flytta in.

”ROLIGT ATT GÖRA 
ÖXNEHAGA FINT!”

Juli

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

Inflyttning  
Klippan
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Besiktningsmodul  
i tekniska appen
En ny mjuk- och hårdvara, med 

besiktningsmodul, har tagits i drift. 

Det gör det möjligt att dokumen-

tera lägenhetsbesiktningar direkt 

när de genomförs, samt att skapa 

automatiska protokoll, beställning-

ar och serviceorder.

Solen sken över Öxnehaga IP när de all-

svenska stjärnorna Robert Gojani och Daryl 

Smylie spelade mot lokala talanger från 

Öxnehaga. De båda J-Södraspelarna var 

med i en miniturnering som arrangerades 

på Öxnehaga. Kvällen bjöd på strålande 

väder, härlig gemenskap och många glada 

skratt. Och självklart fotboll på det. Ett 

femtiotal ungdomar var med och spelade – 

ungefär lika många föräldrar hade kommit 

för att titta på.

J-SÖDRASPELARE GÄSTADE RÅSLÄTT
Spontanfotboll är en uppskattad aktivitet 

och i augusti fick den lite extra krydda på 

Råslätt. En härlig fredag kom nämligen 

J-Södraspelarna André Calisir och Denis 

Kozica på besök och mätte sina krafter på 

fotbollsplanen med lokala talanger. 

Båda aktiviteterna anordnandes inom 

ramen för lokala projekt som Vätterhem 

sponsrar.

SPONTANFOTBOLL  
MED ALLSVENSK TOUCH

Electric Banana Band lockade storpublik till 

Österängen och blev en succé. 

Johanna Linder fick motta priset för 

årets prestation för sitt gedigna arbete med 

Konsthallen och alla aktiviteter kring denna. 

ÖSTERÄNGS-
DAGEN

Augusti

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M
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21 nya korridorsrum på  
studentpopulära Råslätt 
Lagom till terminsstart för hösten på Jön-

köping University stod 21 nya korridorsrum 

klara på Råslätt. 

– En satsning som gör att vi nu har 

577 studentbostäder på Råslätt. Och efter-

frågan är stor, allt är uthyrt, säger Elisabeth 

Ericsson-Bergegårdh på Vätterhem.

De nya rummen är de första korridors-

rummen som byggts på Råslätt. D v s att 

du har ett eget rum, men delar kök, badrum 

och gemensamma utrymmen med andra 

studenter. 

– Ett socialt sätt att bo som är uppskat-

tat, berättar Eva Blomquist på Vätterhem. 

Varje korridor har sju rum. I köket 

på 98:an sitter Artemis Katsimente och 

Meeda Martolea. Vi lyckades störa lite mitt 

i frukosten. 

– Jag har bott här i lite drygt en månad, 

berättar Artemis som pluggar International 

Management. 

– Det håller väldigt hög standard. Allt är 

nytt och fräscht, säger Meeda som pluggar 

kommunikation. 

– För mig är det extrem lyx med sådan 

här spishäll, skrattar Artemis och drar med 

fingret över reglagen.

GOD SAMMANHÅLLNING 
För båda är det första gången de bor i kor-

ridor. 

– Jag gillar det! Vi har så trevligt här i 

köket vid middagar och så. Det blir aldrig 

ensamt.  

Hur är det att vara student på Råslätt?

– Mycket bra att det är så många 

studenter som samlas. Det blir god 

sammanhållning. Och det är inte speciellt 

långt till skolan – bussen går ofta. Totalt bor 

studenter från 55 olika länder på Råslätt. 

– Det är eftertraktat att bo här. Och 

studenterna är tacksamma för det vi 

erbjuder. Frågorna vi får handlar nästan 

aldrig om lägenheter eller själva boendet i 

sig utan mer hur man skapar ett bankkonto, 

hur busskortet fungerar, var vårdcentralen 

ligger och sånt där, säger Eva Blomquist.

ÖXNEHAGA UNITED 
vs TV-LAGET
Onsdagen den 9 augusti mötte TV-laget 

med spelare som Patrick Ekwall, Özz Nujen, 

Anderas Andersson, Billy Lansdowne med 

flera Öxnehaga United på Öxnehaga IP.  

Vätterhem representerades av Maths  

”Carla” Carlgren som dagen till ära spelade 

för Öxnehaga United.

LYCKAD CYKEL-
FÖRSÄLJNING
Windens Mekaniska Verkstad på Råslätt 

samlar in begagnade cyklar och reparerar, 

fräschar upp och byter vid behov delar på 

dem. Genom att göra en ny bättre produkt 

av en gammal och sliten, ofta kallat ”upcyc-

ling”, sparas jordens resurser. Samtidigt kan 

Windens skapa sysselsättning för personer 

som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Tillsammans med dem anordnade vi 

en cykelförsäljning som var mycket lyckad. 

Alla cyklar som fanns till försäljning hittade 

nya hem hos våra studenter på bara några 

timmar. 

Meeda Martolea och Artemis 

Katsimente bor sedan några 

månader tillbaka i de nya 

korridorsrummen på Råslätt: 

– Vi trivs väldigt bra, trevligt 

med sällskap i köket.

Vätterhem utmanade sina hyresgäster 

att tävla mot Vätterhems personal i årets 

Blodomlopp. Utmaningen blev uppmärk-

sammad av 15 hyresgäster, som förde-

lade på fyra olika lag beroende på vilket 

område de bor på, tävlade mot 30-talet 

Vätterhemmedarbetare. Under kvällen 

fanns vi på plats i vårt tält där vi bland 

annat svarade på frågor om vår pågåen-

de och kommande nyproduktion och det 

gavs också chansen att delta i en klurig 

tipstävling med fina priser. Efter loppet 

dukade vi upp bord och löparna från de 

9 lagen fikade tillsammans. Det blev en 

härlig stund med mingel bland andra 

hyresgäster och Vätterhemanställda.

VÄTTERHEM OCH  
HYRESGÄSTER I BLODOMLOPPET

Augusti

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M
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PREMIÄR FÖR 
VÄTTERHEMS 
CITYDAG
Regnet höll sig tack och lov borta och det 

blev en lyckad premiär för Vätterhems City-

dag. På scen bjöds det på show från bland 

andra Lotta Engberg och Jecko.

Scenprogrammet bjöd på en härlig 

mix av både lokala inslag så som sång av 

Kålgårdsskolan, Minimello artister och ”Alla 

kan”-kören, till mer välkända ansikten som 

Jecko och Lotta Engberg. Jecko bjöd på en 

helknasig föreställning som innehöll allt från 

jonglering med yxor och eld till trolleritrix. 

Inför finalnumret med Lotta Engberg var 

området fullt av folk och flera hade tagit 

sig ut på sina balkonger för att njuta av 

showen.

BARNLOPP, TIPSPROMENAD OCH 

HYRESGÄSTQUIZ

Flera föreningar, organisationer och företag 

var på plats och visade upp sina verksam-

heter. Korpen arrangerade ett barnlopp 

och tipspromenad och 

Huskvarna hundklubb 

anordnade med hundupp-

visning. Kultur- och Fritids-

förvaltningen hade play-

stationutmaning i Fifa och 

NHL mot spelare från Jön-

köpings Södra och HV71. 

Hyresgästföreningen 

utmanade besökare med 

ett hyresgästquiz och 

Vätterhem bjöd på öppen 

visning av en lägenhet på 

Västra Holmgatan. I sann 

festanda serverade Vät-

terhem en 7,5 meter lång 

tårta, med bilder på Vät-

terhems City fastigheter, 

till alla fikasugna.

POP-UP BUTIK

Erikshjälpen, som i år fyller 25, arrang-

erade en pop-up butik. På plats i butiken 

fanns också 2016 års second hand-profil 

Stina Isaksson, som driver det populära 

instagramkontot @stinainreder. I anslut-

ning till pop-up butiken anordnades även 

en megaloppis för både hyresgäster och 

allmänheten.

På plats fanns bokbussen, renhållning-

en, Östra sportklubben, Emcrum, Upptech, 

Sunfleet, Logopedbolaget och represen-

tanter från de politiska partierna med flera. 

Dagen blev mycket lyckad och vi tackar alla 

inblandade för ett gott samarbete!

Härliga möten på Zlatanera Cup
Mötesplats. Musikfest. Fotboll. Gemenskap. 

Fyra ord som beskriver Zlatanera Cup, som 

Vätterhem var med och sponsrade. Inför 

cupen ägde två förmöten rum på Öxne-

haga respektive Råslätt, där ungdomar från 

områdena fick möjlighet att spela fotboll 

med kända J-Södraprofiler. Både under för-

mötena och under själva cupen var mötet 

mellan människor ledordet – allt från poli-

tiker och näringsidkare till ungdomar och 

nyanlända umgicks – med fotbollen som 

möjliggörare. Just möten mellan människor 

ser vi på Vätterhem som en viktig del av 

vårt långsiktiga integrationsarbete och 

därför var det självklart för oss att vara med 

och stödja cupen. 

Cupen var också mycket omtyckt av 

utövarna. Förutom härlig kamp och glädje 

på planen bjöds det på roliga aktiviteter 

vid sidan om. Eller vad sägs om scenfram-

trädanden av bl.a. melodifestivalvinnaren 

Robin Bengtsson och stekhete rapparen 

Jireel? Eller populära bolltrollaren VLO som 

samlade förundrade cupdeltagare i en ring 

när han visade upp sina otroliga färdigheter 

i fotbollsfreestyle. 

September

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

RÅSLÄTTSDAGEN
Charlotte Perrelli, Adam Tensta och Lasse Holm drog ner applåder på Råslätt och  

kan inte sammanfattas i annat än succé. 

Anne-Sophie Tehage Zackrisson prisades som årets Eldsjäl, bland annat för sitt 

mångåriga arbete inom förskoleverksamheten. Årets Ungdom i Råslätt blev Sumeja 

Pehlic-Cehic som hyllades för sitt mångåriga engagemang i fritidsgården Underground 

där hon arbetat som ledare. Utöver detta har hon även agerat ledare för en bosnisk 

dansgrupp och spelat en betydelsefull roll som ledare för ungdomar i Bosniska  

Islamiska församlingen i Jönköping.
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UTDELNING AV 
HYRESGÄST- 
ENKÄTEN
Årets hyresgästenkät delades ut av våra 

bovärdar med förstärkning från hållbarhets-

avdelning, marknad och ledning. I anslut-

ning till utdelningen hade vi ett enklare tält 

med info där vi bjöd på fika. Dessutom gav 

Windens Mekaniska Verkstad gratis cykel-

service i våra tält på Öxnehaga, Österängen 

och Råslätt. I år lockade vi dessutom med 

presentkort på Willys till de som svarade 

innan 21/9. 

MATCHVÄRD FÖR 
HV71:S FÖRSTA 
HEMMAMATCH
Vätterhem var den 16/9 matchvärd för  

HV71:s första match för säsongen mot 

Djurgården. Matchbiljetter lottades ut 

bland hyresgästerna och i montern vid 

entrén kunde man vinna fina priser i en 

quiz om Vätterhemkunskap. 

Styrelse- och  
Lednings- 
konferens
Vätterhem besökte Göteborg för att ta del 

av deras stadsdelsutveckling och sätta oss 

in i deras förslag på att differentiera hyror 

i flerbostadshus, samt ta del av framtidens 

digitala boende. Under konferensen 

diskuterade och redovisade vi även en 

riskanalys utifrån ett ekonomiskt och 

konjunkturmässigt perspektiv.

100-tals besökte  
JÖNKÖPINGS  
”SJÖNASTE” läge
Strandängen var välbesökt den 19 september 

när fler ville passa på att se våra fina lägen-

heter och radhus som stod på tur för inflytt-

ning. En tipspromenad lotsade besökarna 

från växthus och honungsburkar, vidare in i 

miljöhus och direkt till fina erbjudanden om 

fordonspooler. Skulpturerna utanför Orm-

huset räknades engagerat innan värmande 

fika avnjöts, under en pratstund om hur 

Strandängen kan komma att utvecklas. 

För mer information om Strandängen och 

dess utveckling håll utkik på vår hemsida.

Det är utmaningarna som Vätterhem ställde 

till sina medarbetare under tre fokusveckor. 

För varje dag som medarbetarna klarade 

någon av utmaningarna fick de ett träd som 

representerade 5 kr till Vätterhems ungdoms-

fond. Klarade man alla tre utmaningar på 

samma dag fick man ett extra träd. Genom 

utmaningens tre delar minskade personalen 

både sin miljöpåverkan och sin påverkan på 

trängseln i Jönköping, samtidigt som de fick 

en positiv påverkan på sin egen hälsa.

När vi summerade veckorna hade vi 

samlat ihop nästan 2 000 träd, vilket gav ca 10 

000 kr till ungdomsfonden. Pengarna från 

ungdomsfonden går till ungdomar som har 

gjort något extra för att stärka samhället i 

något av bostadsområdena där Vätterhem är 

verksamma.

September

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

1. En helt vegetarisk dag.

2. Resa bilfritt till och från jobbet.

3. Att röra på sig i 30 minuter i 
sträck utanför arbetstid.

Tre utmanande 
veckor för  
Vätterhems 
personal
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En härlig höstsöndag samlades nio ung-

domar på A6 Golfklubb i Jönköping för att 

prova på golf inom ramen för projektet HIO, 

Vätterhems och A6 Golfklubbs initiativ för 

att locka Vätterhemsboende från stadsdelar 

där golfen normalt sett inte är speciellt stor.

– Vi vill visa att golf är riktigt kul. Konkur-

rensen om tiden är stor idag, men det här 

initiativet tror vi på. Det finns många golf-

klubbar runt Jönköping och nationellt sett 

är det en av de största sporterna i Sverige, 

säger Per Simonsson, klubbchef på A6 GK.

Genom klubbens medlemmar har 

golfklubbor och annan utrustning samlats 

in. Allt för att det ska vara en så låg tröskel 

som möjligt för den som vill komma igång 

och börja spela.

Under oktober var det trygghetsmånad 

på Råslätt, med aktiviteter som trygghets-

vandringar och utställning i affärscentrum. 

Räddningstjänsten var på plats i affärs-

centrum och informerade om brand och 

säkerhet. På trygghetsvandringarna kunde 

man tillsammans med Vätterhem se på ute-

miljön för att hitta förbättringsmöjligheter 

i bostadsområdet. På Vätterhems förvalt-

ningskontor finns det även Trygghetskartor, 

där man kan markera på en karta var man 

känner sig trygg eller otrygg. 

Vi blir mer tillgängliga
Hos Vätterhem bor det ungefär 17 000 

människor, samtidigt som 160 personer 

arbetar för oss. Dessutom har vi över  

25 000 människor i vår bostadskö. Som 

kommunalt bostadsbolag vill vi vara till-

gängliga för alla och därför har vi i sam-

arbete med Handikappförbundet HSO 

genomfört en inventering över hur tillgäng-

liga vi är, med fokus på våra receptioner 

och kontor.

Johan Steirud har varit med på inven-

teringarna och menar att det är en viktig 

fråga. 

– Det skapar medvetenhet hos både 

personal och besökare, och frågan berör de 

allra flesta på något sätt. 

I samhället i stort tycker Johan att det 

är ganska stor variation på hur det ser ut 

med tillgängligheten.

Vi är ganska bra på att anpassa lokaler till 

rullstolsburna medan vi är sämre på att ta 

hänsyn till personer med andra typer av 

nedsättningar.

– Men det har absolut blivit bättre, 

menar han. I nya byggnationer finns det 

oftast bra tillgänglighet, medan äldre fast-

igheter ligger lite efter, resonerar han och 

lägger till. 

– Det finns en bred okunskap i de här 

frågorna. Många åtgärder är faktiskt ganska 

enkla att genomföra och faktiskt inte 

jättedyra heller.

Efter en inventering lämnar HSO en 

åtgärdslista med förslag på både små och 

stora justeringar. Vi ser att vi är ganska bra 

på att anpassa lokaler till rullstolsburna 

medan vi är sämre på att ta hänsyn till per-

soner med andra typer av nedsättningar. 

YNGRE HYRESGÄSTER 
PROVADE GOLF

FAKTA HIO 
Ett nytänkande projekt för att nå 
ut med golfen till områden där 
sporten inte är starkt represente-
rad. HIO står normalt för Hole In 
One på golfspråk, men i detta fall 
har betydelsen utökats till Hjälpa, 
Integrera, Organisera.

Oktober

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

Trygghetsmånad 
på Råslätt
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Ny version  
av vår bostadsapp
I mitten av oktober uppdaterade vi 

vår bostadsapp. Vår nya app har flera 

funktioner som kommer att förenkla och 

förtydliga för dig som kund. Du kan nu 

se dina köpoäng, svara på visning, ladda 

upp intyg och ändra kontaktuppgifter 

direkt i appen. Alla kunder som redan har 

vår bostadsapp kommer att informeras 

om att en ny version finns tillgänglig för 

nedladdning.

STORT INTRESSE KRING KEMIKALIER
När kemikaliekonferensen gick av stapeln 

på Högskolan i Jönköping, var årets fokus 

”kemikalier i byggnader” och Vätterhem var 

en av medarrangörerna.

På mässan ställde vi ut en monter och 

visade på hur vi arbetat med materialbe-

dömning i vår nyproduktion med fokus 

på Slottskajen, som vi har certifierat enligt 

Miljöbyggnad Silver. Montern blev välbesökt 

och vi hade många spännande samtal med 

intresserade besökare om hur vi arbetar 

med frågan. 

MÅNGA ENGAGERADE TALARE

Under dagen berättade kemikalieinspek-

tionen om hur de arbetar med att införa 

lagstiftning mot vissa särskilt farliga ämnen. 

Landstinget i Värmland berättade om deras 

nyskapande arbetssätt att bygga kemika-

liesmart, som de också vann europeiska 

priser för. I en paneldebatt fick vi också till-

verkare, arkitekter, byggentreprenörer och 

materialbedömningssystem att diskutera 

hur vi kommer ännu längre i arbetet med 

att minska farliga kemikalier i byggnader. 

Österängens  
Halloween och 
trygghetsvandring
Den 2 november genomfördes trygg-

hetsvandring på Österängen. Samtidigt 

ordnades Halloweenpyssel för barn och 

som vanligt bjöd vi på grillad korv. Hyres-

gästerna som deltog gick runt Österängen 

tillsammans med bovärdar och förvaltare 

och det noterades förslag på förbättringar. 

Bra och väl fungerande belysning kunde 

konstateras på nästan alla platser. Vätter-

hems personal var engagerad och ett  

10-tal medarbetare deltog med olika  

uppgifter. 

VISION RÅSLÄTT
Under oktober genomförde Råslätts förvalt-

ningsledning tillsammans med Vätterhems 

ledning en strategiövning. Resultatet sam-

manfattas i ett Visionsdokument för stads-

delen Råslätt med konkreta åtgärder för 

varje år under perioden 2018-2023.

JOBBMÄSSAN
Den 4 oktober deltog Vätterhem på Jobb-

mässan på Elmia för andra året i rad. Intres-

set för Vätterhem som arbetsgivare visade 

sig vara stort bland arbetssökande. Vår 

monter var välfylld med besökare under 

hela dagen och jobbmässan är ett bra 

forum för arbetssökande och arbetsgivare 

att presentera sig för varandra.

DRAG EFTER 
LES MISÉRABLES
Jubileumsårets schema är fyllt av 

både små och stora händelser. Som 

en av de många aktiviteterna passa-

de Vätterhem på att lotta ut biljetter 

till succéföreställningen Les Miséra-

bles. Hela 272 hyresgäster tog  

chansen och deltog i utlottningen.
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Oktober

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

Personal- 
dag på Elmia

Höstens personaldag genomfördes även 

denna gång på Elmia som hade medarbe-

taren i fokus. På agendan stod information 

om nya medarbetare, friskvårdssatsningar, 

personalförmåner, instruktioner inför  

årets medarbetarundersökning  

och mycket annat.
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När Vätterhem satte sitt nya marknads- 

system i drift blev det problem i 55+ boen-

det på Råslätt. Yngre hyresgäster började 

flytta in – något som hyresgästen Monika 

Blom och några av hennes grannar reage-

rade på. 

När Vätterhem påbörjade arbetet med 

55+ boende i anslutning till serviceboendet 

som också finns på Råslätt, var det många 

som fattade tycke för tryggheten i koncep-

tet. Många av dem som aktivt valt boendet 

reagerade när det började flytta in yngre 

familjer. 

– Det här har ju inget att göra med att 

vi inte gillar unga människor och barn. Sna-

rare är det att vi har märkt vilka fördelar det 

finns att bo i samma trappuppgång som 

människor i samma livssituation. 

Inför andra mötet med Vätterhem 

hade Monika laddat med argument. 

– Jag hade till och med namnunder-

skrifter, men vi behövde aldrig riktigt argu-

mentera för vår sak. Vätterhem var med på 

vår linje och vi blev såklart väldigt glada. 

Nu kan man säga att Råslätt har ett 55+ 

boende på riktigt, skrattar Monika.

Vätterhem lanserade ”Trygga grannar” – ett 

koncept som syftar till att visa omtanke 

och civilkurage i situationer där hyresgäster 

känner oro för sina grannar. Satsningen är 

ett samarbete mellan Vätterhem, Polisen, 

Räddningstjänsten, Socialtjänsten, Kvinno- 

och tjejjouren, Hyresgästföreningen med 

flera.

All personal har genomgått utbildningen.

– Vi är väldigt glada att Vätterhem tar ett 

sådant här initiativ. En så stor hyresvärd har 

genomslag på vårt arbete, säger Lena Ahlin 

från Socialtjänsten som tillsammans med 

Anna-Karin Wigerbratt, processledare våld 

i nära relation, Jönköpings kommun och 

Sofia Svensson från Kvinno- och tjejjouren 

höll i utbildningen på Österängen.

– Målsättningen är att alla ska känna 

sig trygga i sina bostäder och i sina 

områden. Utbildningen är ett led i detta 

arbete, säger Maria Carelli Martinsson. 

PITCH-BAR FÖR SMARTA HEM
Under två intensiva dagar presenterades 

drygt 30 idéer på hur våra hem kan bli 

smartare. Innovatörer från hela Sverige 

hade anmält sig till föredragningslistan. 

I juryn samsades Vätterhem, Jönköping 

Energi och Tosito för att utse de bästa idé-

erna att jobba vidare med. 

Formen var att den som ville presen-

tera sin idé hade 15 minuter på sig. I en lokal 

på Science Park hade en läcker miljö byggts 

upp och förväntan låg i luften när juryn 

slog sig ner i sina stolar. Allt filmades och 

livesändes på nätet. Både privatpersoner 

och företag hade anmält sig och bakom för-

slagen fanns såväl stora miljardföretag som 

helt nystartade enmansföretag. 

Appar som på olika sätt kan hjälpa till 

och styra hemmet var en populär inriktning 

som flera entreprenörer var inne på. Liksom 

säkerhets- och trygghetsskapande funktioner 

genom smart teknik. Men också mer prak-

tiska och handfasta idéer som t ex moderna 

hundrastgårdar och solcellslösningar.

Konstant  
förändring och 
långsiktigt sam-
hällsbyggande – 
Motsättning eller 
möjlighet?
Varför fungerar inte Business As Usual 

i ett framtida samhällsbyggande? Vilka 

krav ställer dagens unga, framtidens 

boende, på våra livsmiljöer? Hur påverkar 

nya värderingar, teknikutveckling, och 

klimatutmaningarna framtidens städer?  

Det var innehållet i en föreläsning som 

på ett inspirerande och insiktsfullt 

sätt förklarade globaliseringens, 

digitaliseringens och urbaniseringens 

påverkan på vårt samhällsbyggande. 

Föreläsningen gavs i samverkan med 

Jönköping University och Folkuniversitetet.

November

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

Nu är Råslätts 55+ på riktigt

Utbildad personal  
ska ge trygga grannar
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Vätterhem har lång erfarenhet när det gäl-

ler att samarbeta och utveckla relationerna 

med föreningar, organisationer, företag, 

nätverk och frivilliga krafter. Ett sätt är att 

bevilja stöd till projekt och aktiviteter som 

på olika sätt gynnar våra hyresgäster. För att 

utveckla vårt samarbete med andra aktörer 

på våra områden har vi uppdaterat vår 

sponsringspolicy. Här klargör vi bland annat 

att det är viktigt att projekt som vi sponsrar 

genomsyras av vår värdegrund: Långsiktig-

het, Utveckling, Trygghet och Ansvar (LUTA). 

Både vår sponsringspolicy och en mall för 

er som vill söka stöd finns tillgängliga via vår 

hemsida, www.vatterhem.se

Inflyttning  
Radhusen
Som ett led i att bygga en stadsdel med 

varierade boendeformer har Vätterhem 

byggt 14 st radhus till försäljning på Strand-

ängen. De första 10 ägarna fick flytta in i 

sina nyförvärv under november.

INFLYTTNING K-G
Första november var det dags för ytterligare 30 hyresgäster att flytta in i Kultur- och Gatu–

husen på Strandängen. Denna gång var det hus 47-49. Satsningen på rökfritt hus, hus nr 41 

har varit så uppskattad och efterfrågad att Vätterhem inrättade även hus 47 som rökfritt.

Vision  
Österängen
Under november genomförde Österängens 

förvaltning tillsammans med Vätterhems led-

ning en strategiövning. Resultatet samman-

fattas i ett Visionsdokument för stadsdelen 

Österängen med konkreta åtgärder för varje 

år under perioden 2018-2023.

Arbetsmiljö- 
utbildning för 
chefer & skydds-
ombud
Under november anordnades arbets-

miljöutbildning med fokus på delegering 

av arbetsmiljöarbete för samtliga chefer 

och ledare hos Vätterhem. Utbildningen 

var ett stort och viktigt steg i att se till att 

vi lever upp till arbetsmiljölagstiftningen, 

främst i form av Systematiskt arbets- 

miljöarbete (AFS 2001:1) och Organisato-

risk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). 

Efter genomförd utbildning har samtliga 

chefer och ledare fått nödvändig kunskap 

för att ha arbetsmiljöansvar för sina direkt-

rapporterade medarbetare.

UPPSKATTAT  
PÅ UPPTECH
Många fanns på plats när Vätterhem hade 

bokat upp hela Upptech för hyresgäster 

och anställda med familjer. Stora som små 

lekte, upplevde och experimenterade under 

Vätterhems familjedagar. Stort tack till de 

drygt 300 besökarna som var med och till 

Upptech som var värd för detta sista event 

inom ramen för 75-års firandet.

November

Å R E T  R U N T  M E D  VÄT T E R H E M

SPONSRING 2.0
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PREMIÄR FÖR JULMYS PÅ LILJEHOLMEN
Den första december var det premiär för 

julmys på Liljeholmen, ett initiativ av de 

lokala handlarna på området. Det blev en 

riktig braksuccé med cirka 400 besökare 

och över 350 tipspromenaddeltagare. 

Besökarna bjöds på glögg, pepparkakor, 

tipspromenad, fiskdamm och lotterier. Alla 

handlare hade förstås ett speciellt julerbju-

dande för kvällen.

– Det var mycket uppskattat av våra 

fantastiska grannar på Liljeholmen. Tänk 

ändå att det var så många som kom trots 

snålblåst, säger Emma Adelöw som är en 

av initiativtagarna till julmyset. 

Bakom arrangemanget stod Stråh 

Studio, Care of Adelöw, Tobakshörnan 

direkten, Studio Belle, Tempo, Strandklippet, 

Pizzeria Bella, Blomsterjouren, Burek Beni 

och hemtjänsten på Liljeholmen. 

– Det här väckte mersmak och jag pra-

tar nog inte bara för mig själv när jag säger 

att det här gör vi igen, säger Emma Adelöw.

Vätterhem vill tacka Emma Adelöw 

och Sara Stråh för det fina initiativet!

MUSIKHJÄLPEN
Vätterhem utmanade både medarbetare 

och hyresgäster att samla in pengar till 

Musikhjälpen, som i år hade temat ”Barn är 

inte till salu”. Vi lyckades tillsammans samla 

in hela 41 709 kronor och veckan avlutades 

med ett tomtelopp genom centrala 

Jönköping.

Vätterhem startade en digital insam-

lingsbössa ”Vätterhem för Musikhjäl-

pen”, där både medarbetare och hyres-

gäster kunde skänka pengar. Förutom att 

skänka pengar till vår gemensamma bössa, 

fanns det även utmaningar för medarbetare 

och hyresgäster att anta. Varje utmaning 

var märkt med en summa, som vid avklarad 

utmaning skänktes direkt till Musikhjälpen. 

Precis som föregående år, lovade Vätter-

hems ledning att dubbla summan i bössan 

och springa eller cykla ”tomtelopp” mellan 

våra fastigheter i centrala Jönköping, om vi 

lyckades samla in mer än 20 000 kronor.

GLÄDJEFYLLT TOMTELOPP GENOM 
JÖNKÖPING
Insamlingen gick bra och medarbetarna 

var mycket engagerade och klarade nästan 

alla uppsatta utmaningar. På fredagen 

passerade bössan 20 000-kronorsstrecket 

och tomteloppet bokades. Totalsumman 

landade till slut på hela 41 709 kronor, som 

oavkortat gick till Musikhjälpen och deras 

arbete att göra gott runtom i världen. 

Måndagen den 18 december stod 

så ett 20-tal tomtar uppradade utanför 

Vätterhems huvudkontor redo att sprida 

julglädje till Jönköpingsborna. Två pyntade 

lådcyklar fyllda med godis tog täten och 

ledde tomtarna genom Jönköping. Glada 

hejarop och tutor ljöd utmed vägen. 

En riktigt modig tomte från Öxnehaga 

avslutade rundan med ett dopp i Vättern, 

vilket var en av de uppsatta utmaningarna 

för medarbetarna. På så sätt samlades 

ytterligare 1 000 kronor till bössan. Tack 

till alla hyresgäster och medarbetare 

som engagerade sig i årets insamling till 

Musikhjälpen!

VAD ÄR MUSIKHJÄLPEN?
Musikhjälpen är ett insamlingsevent som 

funnits i Sverige sedan 2008. En december-

vecka om året stängs tre programledare in 

i en glasbur på ett torg i en stad i Sverige. 

Sedan sänder Sveriges Radio P3 och SVT 

dygnet runt för att lyfta fram en undan-

gömd humanitär katastrof. 

Almanacka med höjdpunkter
I samband med förberedelserna inför jubileumsårets alla roliga aktiviteter bestämde 

vi oss på Vätterhem att ta fram en särskild almanacka. I den fyllde vi i förväg i allt 

spännande som skulle komma under året. Almanackan visade sig vara ett mycket 

uppskattat inslag bland våra hyresgäster. På deras begäran har vi tagit fram en  

almanacka även för 2018.

December
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Nyheter på TV
I december uppgraderades tv-portalen till 

ett nytt, modernare utseende. För dig som 

hyresgäst innebär det inga förändringar 

vad gäller dina kanaler och kanalpaket. 

Däremot har den nya portalen en hel del 

nya funktioner och är byggd för att snabbt 

och enkelt få upp information om dina tv-

kanaler, tv-program och ditt boende.

Julmarknad  
ÖSTERÄNGEN

Julmarknad  
RÅSLÄTT

Julmarknad  
ÖXNEHAGA

MED JULEN KOMMER MARKNADER
Musik, försäljning och inte minst besök av tomten, som hade med sig godis till alla barn – det var 

bara en del av innehållet när det bjöds på julmarknader. De arrangerades den 9:e december på 

Råslätt, den 16:e december på Österängen och den 17:e december på Öxnehaga.

EN AV SVERIGES STÖRSTA BYGG- 
UPPHANDLINGAR AV BOSTÄDER
Vätterhem inledde under december en 

av Sveriges största byggupphandlingar. 

Upphandlingen gäller all vår nyproduktion 

omfattande cirka 1 500 bostäder under sex 

år. Värdet bedöms till cirka 3 miljarder SKR. 

Syftet med upphandlingen är att effek-

tivisera och sänka kostnader, säkra bygg-

kapacitet och styra byggprojekten utifrån 

kundbehov och betalningsförmåga. Målet är 

att välja ut tre entreprenörer som vi tecknar 

avtal med och uppdraget avser att i partner-

skap med oss utveckla nya bostäder med 

höga krav på hållbarhet, rimliga hyresnivåer 

och hög kvalitet. 

EL-LÅDCYKLAR 
PÅ VÄTTERHEM
Årets julklapp var en elcykel och det föll sig 

naturligt att vi på Vätterhem köpte in fyra 

elassisterade lådcyklar under året. Jimmy 

på Strandängen och Kent på Öxnehaga 

har testtrampat lådcyklar under året med 

gott resultat. Det gav ringar på vattnet och 

både Öxnehaga och Österängen ska testa 

samma modell, medan Råslätt köper in 

en ”vanlig” elcykel. Priset på en ellastcykel 

är ungefär 10 % av priset för en elbil av 

golfbilsmodell, och i produktionsfasen är 

cykelns utsläpp av koldioxid 10 % av vad 

bilen släpper ut. 

Inflyttning  
Vejden
Kvarteret Vejden är Vätterhems 
första närvaro på det etablerade 
området Ekhagen. Den 1:a december 
var det dags för inflyttning för de 24 
första hyresgästerna.

December
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Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Vätterhem (org.nr. 556012-3704) 
får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2017. 
(Företagets hållbarhetsrapport finns redovisad sid 64–78) 

BOLAGETS VERKSAMHET
ÄGARE

Bostads AB Vätterhem ägs till 100 % av Jönköpings Rådhus AB 

(organisationsnummer 556380-7161), som i sin tur ägs av Jönkö-

pings kommun.

MÅL FÖR VERKSAMHETEN

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Jönköpings 

kommun äga, förvalta, utveckla, bebygga, förvärva samt hyra ut 

fastigheter med huvudinriktning på bostäder, affärslokaler och 

därtill hörande kollektiva anordningar, samt därmed förenlig 

verksamhet. Bolaget har rätt att, förutom egna fastigheter, även 

förvalta fastigheter ägda av Jönköpings kommun och kommunala 

bolag. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget 

tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i 

ägarens ställe. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt 

syfte och med iakttagande av kommunala principer såsom lokali-

serings- och likställighetsprincipen främja bostadsförsörjningen i 

Jönköpings kommun. Vidare skall hyresgästerna erbjudas möjlig-

het till boinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten skall 

bedrivas enligt affärsmässiga principer.

ÄGARDIREKTIV

Ägardirektiv för Bostads AB Vätterhem är fastställda av kom-

munfullmäktige i Jönköpings kommun och därefter bekräftade på 

bolagets årsstämma.

Av direktiven framgår bland annat att Vätterhem skall

• medverka till en god utveckling av Jönköpings kommun.

• upprätthålla god ekonomisk hushållning och hållbar ekologisk 

utveckling.

• främja integration och social hushållning.

• skapa trygga och hållbara boendemiljöer.

• årligen bidra till bostadsförsörjningen med nyproduktion av 

minst 150 påbörjade bostäder per år under perioden 2016–

2017 för att därefter öka till minst 200 påbörjade bostäder per 

år fr.o.m. 2018.

AFFÄRSIDÉ

Vätterhem ska äga, förvalta och utveckla attraktiva bostäder 

för alla. Vi sätter hyresgästerna i fokus och erbjuder trygga och 

hållbara boendemiljöer. Vår organisation finns nära hyresgästerna 

och vi prioriterar att utföra våra tjänster med egen personal. Vi 

kombinerar affärsmässighet med samhällsansvar.

ORGANISATION

Bostads AB Vätterhem ingår i den av Jönköpings kommun bildade 

och ägda bolagskoncernen Jönköpings Rådhus AB. Koncernen 

består av moderbolag och 25 st dotterbolag varav 23 helägda och 

två delägda. Av dotterbolagen är sex st bostadsbolag, tre arrang-

emangsbolag, fem energi- och avfallsbolag, fem förvaltningsbolag, 

två logistikbolag, ett utbildningsbolag samt tre utvecklingsbolag.

Bostads AB Vätterhem är organiserat i sju avdelningar. Bygg-, 

förvaltnings-, teknik-, marknads-, administration-, IT- samt hållbar-

hetsavdelning. Inom byggavdelningen handläggs huvudsakligen 

ny-, till- och ombyggnader samt större underhållsprojekt. Vidare 

ombesörjs företagets upphandlingar enligt lagen om offentlig 

upphandling (LOU). På avdelningen teknik sker all driftövervak-

ning av såväl energi som ventilation. Förvaltningsavdelningen 

är geografiskt uppdelad i fyra områden med förvaltningschefer 

som ekonomiskt ansvariga för delar av bolagets drift. På mark-

nadsavdelningen handläggs marknadsföring och PR-verksamhet, 

förmedling av företagets uthyrningsobjekt samt administration 

av köverksamhet och hyreskontrakt. På företagets administrativa 

avdelning handläggs ekonomi-, redovisnings-, finansierings- samt 

personalfrågor. IT-avdelningen ansvarar bland annat för drift och 

utveckling av företagets fastighets- och administrativa system. 

På hållbarhetsavdelningen handläggs frågor i anslutning till 

företagets sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska ansvar. 

Bostads AB Vätterhem har en decentraliserad och kundnära 

organisation med förvaltningschefer och bovärdar i alla bostads-

områden. Servicenivån är mycket hög och en av företagets 

ambitioner är att vara och uppfattas som ”företaget som bryr 

sig” där hyresgästen alltid står i centrum. Företaget genomför 

därför regelbundet omfattande hyresgästenkäter där hyres-

gästens preferenser kartläggs och dokumenteras. Enkätsvaren 

utgör därefter en viktig del som beslutsunderlag i den löpande 

förvaltningen. Företagets organisation skall vidare kännetecknas 

av kostnadsmedvetenhet, effektivitet och hög ansvarskänsla. För 

att möjliggöra ytterligare utveckling av företaget med bland annat 

en fortsatt inriktning mot en mer decentraliserad och kundnära 

organisation är verksamheten ständigt föremål för översyn, 

anpassningar och kontinuerlig utveckling. 

ORGANISATIONSTILLHÖRIGHET

Bostads AB Vätterhem är medlem i

• Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO).

• Arbetsgivarförbundet Pacta.

• Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (FASTIGO).

• Husbyggnadsvaror HBV Förening (HBV). 
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FASTIGHETER
BESTÅNDET

Bostads AB Vätterhem skapar förutsättningar för ett attraktivt 

boende genom att kontinuerligt underhålla och förädla det befint-

liga bostadsbeståndet. Utöver detta tillkommer nyproduktion med 

hög kvalitet i attraktiva områden inom Jönköpings kommun. Vid 

verksamhetsårets utgång förvaltade företaget 151 (148) fastigheter 

omfattande 8 618 lägenheter (8 367) om 558 666 kvm (545 589), 

337 lokaler (337) för olika ändamål om 96 556 kvm (96 556), samt 

därtill hörande bostadskomplement i form av garage, parkerings-

däck, bilplatser etc. Fastighetsbeståndet är huvudsakligen samlat 

i fyra geografiskt skilda områden lämpade för en rationell förvalt-

ning inom Jönköpings kommun.

NYPRODUKTION

Efterfrågan på lägenheter i Jönköpings kommun är stor och pla-

nering för en fortsatt utbyggnad och förtätning av staden fortgår. 

Vätterhem arbetar således aktivt med att skapa förutsättningar för 

ytterligare produktion av hyresrätter. Färdiga planer för närmare 

2 000 lägenheter finns, varav närmare 300 lägenheter med en 

planerad byggstart under förestående verksamhetsår. Av aktuella 

projekt kan följande nämnas.

I kv. Trucken i bostadsområdet Strandängen har en nypro-

duktion av 129 lägenheter färdigställts med etappvis inflyttning 

under verksamhetsåret. Bostadsområdet befinner sig i ett av 

Jönköpings mest attraktiva områden och företagets ambition är 

att skapa ett energisnålt och för övrigt ekologiskt bostadsområde 

med närmare 1 100 lägenheter med varierande upplåtelseformer.

I kv. Klippan i centrala Jönköping har en nyproduktion av 12 

lägenheter färdigställts. Produktionen är en komplettering/förtät-

ning av lägenheter i en tidigare bebyggd fastighet.

I kv. Vejden i stadsdelen Ekhagen pågår en produktion av 

totalt 48 lägenheter varav 24 lägenheter färdigställts med inflytt-

ning i december 2017 och resterade lägenheter under april 2018.

Under verksamhetsåret har 5 st miljöhus färdigställts i fastig-

het Önskedrömmen 13 och 21 i bostadsområdet Råslätt, Juvelen 

4 i City samt Slåttergillet 1 och Slåttervallen 3 i bostadsområdet 

Öxnehaga.

OMBYGGNAD

Bostads AB Vätterhems pågående upprustning av befintligt fastig-

hetsbestånd fortgår i oförändrad takt. Av pågående ombyggnader 

kan följande nämnas.

I fastigheten Västerbotten 1 i bostadsområdet Österängen 

fortgår en renovering och inglasning av 112 st balkonger.

Stambyten har utförts i fastigheterna Lampan 5 och Läraren 

2 i centrala Jönköping. I samband med stambytet har 26 st 

badrum upprustats.

I bostadsområdet Öxnehaga har takbyte utförts i fastigheterna 

Smultronplantan 2 och Slåtterräfsan 1.

 

ÅLDER

Fastighetsbeståndet har ett genomsnittligt värdeår motsvarande 

1975, där 34 % av antalet lägenheter har ett värdeår mellan 1965 

och 1975 samt 5 % efter år 2000. Värdeår används bland annat 

i samband med fastighetstaxeringen för att kunna redogöra för 

fastighetens åldersmässiga standard.

BOKFÖRDA VÄRDEN

Fastigheternas bokförda värden redovisas till anskaffningsvärde 

minskat med avskrivningar och uppgår vid verksamhetsårets 

utgång till 3 186 896 tkr (2 633 930), motsvarande ett värde av  

4 864 tkr/kvm (4 564).

TAXERINGSVÄRDEN

Fastigheternas sammanlagda taxeringsvärde uppgår till 4 805 230 tkr 

(4 695 707), varav byggnadsvärde 3 551 986 tkr (3 986 476). 

MARKNADSVÄRDE (VERKLIGT VÄRDE)

Fastighetsmarknaden har även under 2017 utvecklats starkt. Mark-

nadsvärden på företagets färdigställda fastigheter har beräknats 

internt och bedöms uppgå till 8 300 000 tkr (7 800 000). 

FÖRSÄKRINGAR

Samtliga fastigheter är försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar, 

Jönköping.

MARKNAD

Jönköpings kommun är en starkt växande kommun med ett årligt 

tillskott av invånare med drygt 1 700 personer. Totalt har befolk-

ningen ökat cirka 7 600 personer under de senaste 5 åren som 

därefter uppgår till närmare 137 000 invånare.

Efterfrågan på bostäder i Jönköpings kommun är fortsatt 

mycket god. Då antalet nyproducerade bostäder under senare år 

inte motsvarat en tilltagande efterfrågan kan brist på lägenheter 

konstateras, inte minst i centrala Jönköping. Detta har medverkat 

till ett gynnsamt marknadsläge för företaget och antalet vakanta 

lägenheter har under de senaste verksamhetsåren begränsats till 

<0,1 % av företagets fastighetsbestånd. Även lokalmarknaden får 

betraktas som tillfredsställande även om efterfrågan på lokaler i 

mindre centrala områden är mer instabil och begränsad. 

Det totala antalet lägenheter i Jönköpings kommun uppgår 

till närmare 65 200 (64 000) varav drygt 28 600 (28 000) är 

upplåtna med hyresrätt. Vätterhems andel av det totala utbudet av 

lägenheter motsvarar cirka 13 % respektive 30 % av kommunens 

hyresrätter.
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VERKSAMHET UNDER RÄKENSKAPSÅRET
HYRESFÖRHANDLINGAR

Den första januari 2011 ersattes Lagen om allmännyttiga bostads-

bolag med Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktie-

bolag (2010:879). Av den nya lagstiftningen framgår att ansvaret 

för hyressättningen skall ligga på hyresmarknadens lokala parter 

och att uppgiften skall lösas med ett affärsmässigt beteende inom 

ramen för det kollektiva förhandlingssystemet. Målet skall vara 

att hyran skall motsvara respektive lägenhets bruksvärde och 

uppfattas som skälig med hänsyn till förvaltningskvalité, standard 

och läge.

Bostadshyror fastställs efter årliga hyresförhandlingar med 

Hyresgästföreningen Sydost. Efter förhandlingar med Hyresgäst-

föreningen i november månad 2016 träffades överenskommelse 

om såväl 2017 som 2018 års hyror. Överenskommelsen innebar en 

årlig genomsnittlig höjning av bostadshyran med 0,575 % (5:30 kr/kvm). 

Elpris vid debitering av hushållsel 1:15 kr/kWh lämnades oförändrat 

emedan avgiften vid individuell debitering av kall- och varmvatten 

sänktes till 23:15 respektive 61:05 kr/kbm. 

Den genomsnittliga bostadshyran uppgår vid verksamhets-

årets utgång till 953 kr/kvm (925).

CERTIFIERING ISO 9001 RESPEKTIVE ISO 14001

Under verksamhetsåret har företagets certifiering enligt ISO 9001 

respektive ISO 14001 reviderats och godkänts.

UNDERHÅLL

Företagets löpande uppföljning av underhållsbehovet och genom-

förandet av åtgärder medför att fastighetsbeståndet håller en god 

underhållsstandard. Ett omfattande och regelbundet underhåll av 

fastigheterna är en investering för framtiden, men också av stor 

betydelse för bolagets anseende som fastighetsförvaltare. Årets 

underhållskostnad uppgår till 111 434 tkr (109 790) motsvarande 

170 kr/kvm (171).

Av mer omfattande underhållsåtgärder som pågår eller 

avslutats under verksamhetsåret kan följande nämnas:

• Bostadsområdet Öxnehaga, badrumsrenoveringar.

• Kv Smultronplantan (bostadsområdet Öxnehaga), fönsterbyte.

• Kv Smultronplantan (bostadsområdet Öxnehaga), utbyte av 

centrala ventilationsaggregat.

• Kv Västerbotten (bostadsområdet Österängen), renovering av 

balkonger.

• Kv Vasallen (bostadsområdet Österängen), utbyte av dörrar.

Med en ambition att minska energiåtgången i företagets fastighe-

ter genomförs kontinuerligt injusteringar av värme och ventilation 

samt översyn och uppgradering av styr- och reglerutrustning. 

VALFRITT LÄGENHETSUNDERHÅLL

Ett stort antal hyresgäster har valt att mot avgift tidigarelägga 

något slag av underhåll inom ramen för det valfria lägenhetsun-

derhållet. På motsvarande sätt har ett flertal hyresgäster avstått 

från erbjudet underhåll och istället valt en hyresreducering, s.k. 

underhållsrabatt. Under verksamhetsåret har underhållsrabatt 

lämnats för avstått underhåll intill ett belopp av 3 601 tkr (3 350).

VENTILATIONSKONTROLL 

Bostads AB Vätterhem ska enligt gällande lagstiftning för fastig-

hetsägare genomföra en särskild ventilationskontroll av fastig-

heterna. Vid utgången av verksamhetsåret är cirka 81 % (86) av 

aktuella lägenheter och 85 % (89) av aktuella lokaler godkända.

LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING (2016:1145)

Bostads AB Vätterhem omfattas av lagen om offentlig upphand-

ling. Under verksamhetsåret har upphandling skett av ramavtal för 

material och arbeten för drift och underhåll till ett beräknat värde 

av 85 911 tkr (141 159).

ÖKAD INTEGRATION

Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun har 2005 beslutat att 

fastställda kommun- och personalpolitiska program skall utgöra 

riktlinjer för nämnders och kommunala bolags arbete med att 

främja integration i kommunen. Vätterhem har, tillsammans med 

Jönköpings kommun, medverkat i ett flertal integrationsprojekt i 

företagets bostadsområde.

MILJÖ OCH MILJÖPÅVERKAN

Bostads AB Vätterhems miljöpolicy (reviderad under 2014) har 

varit vägledande för det dagliga miljöarbetet såväl i produktion 

som i den löpande förvaltningen. Företaget skall i all sin verksam-

het medverka till en utveckling för ett bärkraftigt samhälle genom 

miljöhänsyn i ett helhetsperspektiv. Bostads AB Vätterhems 

verksamhetssystem är miljöcertifierat enligt den internationella 

standarden ISO 14001 med årlig extern revision.

Bostads AB Vätterhem har för arbetet med att synliggöra 

hushållens energi- och varmvattenförbrukning på ett lättillgäng-

ligt, innovativt och motiverande sätt öka medvetenheten för en 

klimatsmart vardag, bland annat tilldelats Klimatrådets Klimatpris 

2016 i Jönköpings län.

Bostads AB Vätterhem bedriver tillstånds-/anmälningspliktig 

verksamhet enligt miljöbalken beträffande komposteringsanlägg-

ning inom fastigheten Öbon 1 och Slåttertiden 1 i Jönköpings 

kommun (överstiger 50 ton/år).

MEDARBETARE

Antalet anställda under verksamhetsåret uppgår till 162 personer 

(158), motsvarande 158 helårsanställda (154) fördelade på fastig-

hetsarbetare 62 % (61) och tjänstemän 38 % (39). Vätterhem har, 

liksom branschen i stort, en könsfördelning med 62 % (63) män 

och 38 % (37) kvinnor. Målsättningen i företagets jämställdhetsar-

bete är dock att i möjligaste mån utforma arbetsförhållanden så 

att de lämpar sig både för män och kvinnor. Antalet tillsvidarean-

ställda födda utanför Sverige uppgår vid verksamhetsårets utgång 

till 19 personer (21) motsvarande 12 % (13) av antalet anställda.

Medelanställningstiden för anställda är 12 år (13), varav för tjäns-

temän 12 år (14) och 11 år (12) för arbetare. Personalomsättningen 

var under året 6,2 % (3,5) varav 3,1 procentenheter (0,7) avser 

pensionsavgångar. Medelåldern ibland personalen är 47 år (47), 

och merparten befinner sig i åldersintervallet 40-60 år. 
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EXTERN OCH INTERN REKRYTERING

Bostads AB Vätterhems personalbehov, idag och i framtiden, skall 

tillgodoses genom företagets rekryteringsverksamhet. Företaget 

ska anställa den för befattningen mest lämpade personen med av-

seende på praktiska erfarenheter samt teoretiska och personliga 

egenskaper. Företaget skall i all rekryteringsverksamhet beakta 

alla anställdas behov av omplacering. Detta gäller både inom den 

egna avdelningen och inom andra delar av företaget. Företaget 

skall samtidigt vara öppet för extern kraft och kunskap.

HÄLSO- OCH FRISKVÅRD

Bostads AB Vätterhems hälsovård ska syfta till att förebygga 

ohälsa och olycksfall i arbetet. Hälsovårdsarbetet skall också 

medverka till att anpassa arbetet till anställdas förutsättningar. 

På så sätt ska företaget vidmakthålla och därmed skapa högsta 

möjliga grad av fysiskt och psykiskt välbefinnande.

SJUKFRÅNVARO

Sjukfrånvaro under verksamhetsåret uppgår till 6,2 % (7,6) 

av antalet arbetsdagar, varav 4 procentenheter (5,3) utgör sk 

långtidsfrånvaro.

UTBILDNING

Vi kartlägger systematiskt medarbetarnas utbildning, kursverk-

samhet och kompetens för att kunna erbjuda nya arbetsuppgifter 

inom företaget. På så sätt tar vi vara på den samlade kompeten-

sen. Idag finns det ett stort behov av kompetensutveckling. 

Av den anledningen har vi påbörjat arbetet med att fastställa 

en utbildningsplan för samtliga anställda. Vår målsättning är att 

skapa en såväl kort- som långsiktig plan för att täcka de framtida 

utbildningsbehoven.

LÖNEBILDNING

Bostads AB Vätterhem har en väldefinierad lönepolitik som är 

anpassad till arbetsvärderingssystemet Klassigo. Vi genomför 

kontinuerligt årliga personal- och utvecklingssamtal med alla 

anställda inom företaget. Resultaten från samtalen används även 

som underlag vid utbildningsplanering.

VI I VÄTTERHEM

Tidningen ”Vi i Vätterhem” har som uppgift att lämna aktuell infor-

mation till personal, hyresgäster och andra intressenter. Tidningen 

utkommer 6 gånger per år. 

HYRESGÄSTENKÄT

Bostads AB Vätterhem genomför i samarbete med AktivBo AB, 

ett konsultföretag inom fastighets- och förvaltningsbranschen, en 

återkommande hyresgästenkät. Avsikten med undersökningen är 

att bland annat mäta kundnöjdhet och vilka faktorer som påverkar 

denna. Undersökningen omfattar närmare 3 800 (4 200) slump-

mässigt utvalda hushåll. Vid verksamhetsårets utvärdering konsta-

terades att företagets serviceindex (nöjdkundindex) förbättrades 

ytterligare och uppgår till 88,1 % (87,8) och är således alltjämt på 

en mycket hög nivå.

FINANSIERING
FINANSFÖRESKRIFTER

Bostads AB Vätterhems finansiella verksamhet regleras av de 

övergripande bestämmelser som fastställts för finansieringsverk-

samheten i Jönköpings kommun och bolagskoncernen Jönköpings 

Rådhus AB. Verksamheten skall präglas av ett medvetet lågt 

risktagande utan spekulativa inslag. Av föreskrifterna framgår 

bland annat att låneportföljen, inklusive derivat, ska ha en genom-

snittlig räntebindningstid i intervallet 1,5 till 4,5 år och att högst 

40 % får vara utan räntebindning eller med räntebindning kortare 

är 3 månader. Låneportföljens genomsnittliga återstående löptid 

skall inte understiga 2,5 år. Inom ramen för fastslagen policy och 

riskinstruktion skall arbetet bedrivas med att säkerställa företagets 

betalningsförmåga på såväl kort som lång sikt.

Företagets totala låneportfölj uppgår vid årsskiftet till  

2 514 000 tkr (2 414 000). Samtliga krediter är amorteringsfria och 

upplånade genom koncernens internbank. Den genomsnittliga 

återstående kapital- och räntebindningen uppgår till 34 månader 

(33) respektive 28 månader (25). 

Andelen krediter med rörlig ränta (inklusive derivatinstrument) 

uppgår till 8 % (21). 

MARKNADSRÄNTOR

På grund av bland annat en stark konjunktur och för att bibehålla 

en inflation nära målet 2 % har direktionen för Riksbanken under 

2017 beslutat om att bibehålla reporäntan oförändrad på låga 

-0,50 %. Därutöver har prognosen för räntan (reporäntebanan) 

justerats och förväntas vara kvar på en låg nivå under stora delar 

av 2018.

Stibor (3 mån) har under året marginellt förändrats från -0,59 % 

till –0,469 %.

RÄNTA FASTIGHETSLÅN

Den genomsnittliga bruttoräntan under verksamhetsåret uppgår 

till 1,17 % (1,53) och vid årsskiftet 0,99 % (1,32).

RÄNTEEXPONERING

Ett mått på företagets ränteexponering är den återstående 

genomsnittliga räntebindningstiden. Företagets ambition är att 

inte understiga en återstående räntebindning om 18 månader. 

Som en följd av den försiktighet som följer har företaget beslutat 

att begränsa omfattningen av krediter med rörlig ränta inklusive 

derivat till maximalt 40 % av företagets totala låneportfölj.

DERIVATINSTRUMENT

Bostads AB Vätterhem använder sig av derivatinstrument i sin 

ränteriskhantering. Derivatinstrument används dock endast för att 

begränsa ränterisker för en reell underliggande upplåning.

För att uppnå en avvägd ränterisk i låneportföljen används bland 

annat ränteswapar. Vid verksamhetsårets utgång fanns ränteswaps-

avtal intill ett belopp av 400 000 tkr (700 000) med förfall under 

åren 2018–2020.
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RÄNTEFÖRFALLOSTRUKTUR

Under förestående verksamhetsår är 700 000 tkr (800 000) 

motsvarande 28 % (33) av den totala lånestocken föremål för 

räntejustering.

VALUTAEXPONERING

Inga krediter med valutarisk förekommer i låneportföljen.

BELÅNINGSGRAD

Belåningsgraden uppgår till 79 % (82) av fastigheternas bokförda 

värde och 30 % (31) i förhållande till fastigheternas beräknade 

marknadsvärde.

RÄNTEINTÄKTER

Företagets likviditetsöverskott har enligt direktiv för koncernen 

förvaltats inom ramen för finansiell samverkan.

SOLIDITET

Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets utgång till  

730 832 tkr (630 998). Soliditet, beräknad såsom eget kapital + 78 % 

av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen, uppgår 

till 21 % (19). En justerad och beräknad soliditet med beaktande av 

fastigheternas övervärde uppgår till 68 % (67).

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET 

Årets kassaflöde uppgår till 87 540 tkr (-99 428) varav kassaflödet 

från den egna verksamheten uppgår till 207 291 tkr (183 447).

Bolagets likviditet har under verksamhetsåret varit tillfreds-

ställande. Företagets likvida medel uppgår vid årets utgång till  

120 821 tkr (33 281). Kassaöverskott placeras i bank (koncernkonto) 

enligt bestämmelser om finansiell samverkan inom kommun-

koncernen. Beviljad outnyttjad kredit uppgår vid årsskiftet till  

55 000 tkr (50 000). 

AVGIFT FÖR KOMMUNALA BORGENSÅTAGANDEN

Från och med verksamhetsåret 2012 skall en avgift erläggas för 

kommunala borgensåtaganden. För verksamhetsåret utgår en 

avgift om 7 692 tkr (7 963).

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Bostads AB Vätterhem uppvisar även för verksamhetsåret 2017 

ett starkt ekonomiskt resultat. Årets nettoomsättning uppgår till 

652 655 tkr (640 835) och är en ökning med 2 % (2) jämfört med 

föregående verksamhetsår. Företagets drift- och underhållskostna-

der uppgår till 407 177 tkr (397 309). Finansiella kostnader uppgår 

till 37 027 tkr (45 157) varav räntekostnader inklusive avgifter för 

kommunala borgensåtagande 37 059 tkr (45 207). Av verksam-

hetsårets totala intäkter avser < 1 % (< 1) företag inom kommunkon-

cernen Jönköpings Rådhus AB och av företagets totala kostnader 

cirka 14 % (17).

Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska 

ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår vidare av efter-

följande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter, 

tilläggsupplysningar och kassaflödesanalyser. Årets redovisade 

resultat omfattar en realisationsvinst på 9 915 tkr till följd av 

fastighetsöverlåtelser. Vidare redovisas företagets resultatutveck-

ling i ”Flerårsjämförelse” (sidan 43). I ”Resultatpåverkan” (sidan 

39) redovisas beräknade effekter på resultatet på helårsbasis vid 

förändringar av ett antal faktorer.

DIREKTAVKASTNING

Direktavkastning, beräknad såsom driftnetto inklusive normali-

serad underhållskostnad i relation till fastigheternas beräknade 

marknadsvärde, uppgår till 3,2 % (3,4). Direktavkastning skall enligt 

ägardirektiv långsiktigt i genomsnitt uppgå till 4 %.

KONCERNBIDRAG

Ägarens krav på koncernbidrag från företaget, genomsnittliga 

statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av 

en procentenhet, uppgår till 1,51 % (1,34). Årets resultat medger att 

företaget kan lämna koncernbidrag intill ett belopp av 98 000 tkr 

(60 000). Erhållna aktieägartillskott uppgår till 76 400 tkr (46 700).

INVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Verksamhetsårets nettoinvesteringar är omfattande och uppgår 

till 203 208 tkr (281 914). Av dessa avser 200 371 tkr (277 141) 

investeringar till ny-, till- och ombyggnader samt komponentbyten 

och 2 837 tkr (4 773) nettoinvesteringar i maskiner och inventarier. 

EGET KAPITAL

Bostads AB Vätterhems egna kapital uppgår vid årsskiftet till  

730 832 tkr (630 998), fördelat på bundet eget kapital 94 768 tkr 

(94 768) och fritt eget kapital 636 064 tkr (536 230).

MÅLUPPFYLLELSE

De uppdrag och inriktningsmål som ägaren formulerat för bolaget 

i bolagsordning och ägardirektiv är dels av ekonomisk natur i 

form av krav på avkastning och soliditet, dels verksamhetsmål i 

form av riktlinjer, policyer och uppdrag av principiell beskaffenhet. 

Styrelsen och verkställande direktören gör helhetsbedömningen 

att uppdraget från ägaren har uppnåtts.
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UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN
MARKNAD

Jönköpings kommun är en av Sveriges största kommuner och 

ligger i en av landets ekonomiskt starkaste regioner. Befolkningen 

uppgår till drygt 137 000 personer med årliga befolkningstillskott 

som förväntas fortsätta de närmaste åren.

Vätterhems uthyrningssituation har under en längre period 

successivt förbättrats och är i dagsläget mycket god. Ett förhål-

landevis lågt tillskott av nyproducerade lägenheter i regionen i 

förening med en god befolkningsutveckling och tilltagande efter-

frågan av bostäder har dock medfört att en bristsituation uppstått, 

inte minst i centrala Jönköping. Den goda uthyrningssituationen 

förväntas bestå under de närmaste åren. Bostads AB Vätterhem 

kommer även fortsättningsvis att strategiskt arbeta för att vara en 

ledande aktör på hyresmarknaden i Jönköping och vill vara det 

självklara valet för den som vill bo och leva i Jönköping.

VERKSAMHET OCH ORGANISATION

Företagets aktiviteter i syfte att effektivisera verksamheten ytterli-

gare samt om möjligt tillskapa en förbättrad kostnadsmedvetenhet 

kommer att fortgå. En ledstjärna för företaget har under många 

år varit att ha en kundnära organisation med hög ansvarskänsla, 

servicenivå och decentraliserad organisation med egen personal. 

Verksamheten skall kännetecknas av långsiktighet, utveckling, 

trygghet och ansvar.

FÖRETAGSPLAN 2016 - 2023

Bostads AB Vätterhem har som ambition att bli det bolag som 

uppfattas som det ledande företaget i branschen genom att meto-

diskt och systematiskt nyttja bolagets resurser. Företagsplanen 

2016 - 2023 beskriver vår framtidskurs för hur vi skall förverkliga 

vår vision. 

Företagsplanen omfattar bland annat företagets vision, 

affärsidé, värdegrund och konkreta målsättningar och strategier 

och hur allt skall finansieras och verkställas. Det övergripande 

temat är att vidareutveckla och modernisera dagens verksamhet. 

Alltså en kombination av kontinuitet och förnyelse.

DRIFT

Företagets ambition att upprätthålla en hög underhållsstandard 

i fastighetsbeståndet innebär att företagets stora investeringar i 

ombyggnader, anpassningar, standardförbättringar och omfat-

tande underhållsprogram etc. kommer att fortgå.

Vätterhem har under senare år påbörjat ett systematiskt 

arbete för energiövervakning och effektivisering som förväntas 

fortgå.

NYPRODUKTION AV BOSTÄDER

Med avsikt att skapa förutsättningar för att kunna bemöta en 

tilltagande efterfrågan av lägenheter fortgår en intensiv projek-

tering av nyproduktion. Färdiga planer finns för närmare 2 000 

lägenheter med planerad byggstart av cirka 1 200 lägenheter 

under perioden 2017–2023.

RESULTATUTVECKLING

Företagets goda resultat under senare år förväntas fortsätta även 

under förestående år. Uppgörelsen om 2018 års bostadshyror 

tillsammans med en fortsatt tillfredsställande uthyrningssituation 

förväntas medverka till en fortsatt positiv utveckling. Kostnads-

ökningar till följd av förändrade priser etc. förväntas till stor del 

uppvägas av en kostnadseffektivare organisation och förvaltning.

MILJÖ

Miljöarbetet inom företaget fortsätter enligt den policy som 

styrelsen fastslagit. Detta innebär att vi på bred front satsar på 

bättre miljö, större miljöhänsyn och anpassningar till ett hållbart 

och bärkraftigt samhälle.

BOINFLYTANDE

En förutsättning för en framgångsrik verksamhet är en väl utveck-

lad relation hyresvärd – hyresgäst. Vätterhem kommer således att 

värna om, men också utveckla och stimulera engagemang från 

hyresgäster och hyresgästorganisationen såväl inom som utom 

ramen för vårt boinflytandeavtal.

ÖVRIGT

Bostads AB Vätterhem kommer även i fortsättningen bidra till en 

positiv utveckling av Jönköpings kommun genom att bland annat 

verka för att det byggs attraktiva, energieffektiva och funktionella 

hyresrätter i områden där människor trivs och känner trygghet.

Marknaden och dess förutsättningar kommer ständigt att 

förändras. Detta medför att företaget kommer att vara i kontinu-

erlig utveckling. Företagets ambition, att vara och uppfattas som 

ett företag som värnar om kvalité, god service, miljötänkande och 

där hyresgästen alltid står i centrum kommer dock att kvarstå. 

Bostads AB Vätterhem skall kännetecknas av långsiktighet, utveck-

ling, trygghet och ansvar.
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RISK– OCH KÄNSLIGHETSANALYS
I följande sammanställning redovisas beräknade effekter på 

resultatet på helårsbasis vid förändring av ett antal faktorer. 

Resultatpåverkan skall endast ses som en indikation och tar inte 

hänsyn till eventuella kompenserade åtgärder som skulle kunna 

vidtas om händelsen inträffar.

HYROR

Hyror för bostäder är bolagets största intäktspost. Förändringar 

av bostadshyran fastställs efter förhandlingar med hyresgästfören-

ingen enligt gällande lagstiftning vilket medför en stabil grund för 

långsiktighet.

VAKANSGRAD BOSTÄDER

Risken för hyresbortfall på grund av outhyrda lägenheter utgör 

den största risken på intäktssidan. En stabil uthyrningssituation 

under senare år i kombination med stor inflyttning till kommunen 

och en förhållandevis låg nyproduktion av hyreslägenheter 

bedöms dock medföra en fortsatt tillfredsställande uthyrning. 

Företagets uthyrningssituation följs upp kontinuerligt i företagets 

ledningsgrupp och styrelse.

DRIFTKOSTNADER

Taxebundna kostnader tillsammans med kostnader för uppvärm-

ning och energi utgör en stor del av företagets driftkostnader. 

Vätterhem har under senare år påbörjat ett systematiskt arbete för 

energiövervakning och effektivisering. Ett onormalt kallt väder är 

dock en osäkerhetsfaktor med stor kostnadspåverkan.

RÄNTOR

Räntekostnader i ett fastighetsförvaltande bolag utgör vanligtvis 

en mycket stor kostnadspost med stor påverkan på såväl hyresut-

veckling som långsiktig lönsamhet. Bolagskoncernen Jönköpings 

Rådhus ABs finansföreskrifter och policy i förening med företagets 

åtgärder för att begränsa effekten av tillfälliga och kraftiga ränterö-

relser ger företaget en förhållandevis låg riskprofil.

RESULTATPÅVERKAN

Faktor Förändring Påverkan (tkr)

Hyresnivå bostäder 1 % 5 400

Hyresnivå lokaler 1 % 800

Vakansgrad bostäder 10 lgh 600

Underhållskostnader 1 % 1 200

Driftkostnader 1 % 3 100

Personalkostnader 1 % 1 000

Räntenivå 0,1 %-enheter 2 500
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ARBETSTAGARREPRESENTANTER

STYRELSE, REVISORER OCH LEDNING
Bostads AB Vätterhems styrelse tillsätts av Jönköpings kommun-

fullmäktige och har en politisk sammansättning som motsvarar 

den aktuella representationen i kommunfullmäktige. Styrelsen 

består av elva ledamöter. Därutöver utser arbetstagarorganisa-

tionerna Vision och Fastighetsanställdas Förbund representanter. 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nedanstående 

sammansättning. 

Deloitte AB är valda revisorer fram till årsstämman 2019. 

Lekmannarevisorer, som väljs av kommunfullmäktige i Jönköpings 

kommun, är valda fram till årsstämman 2019.

Stefan Attefall, 
ordförande (KD)
företagare, f. 1960 

ledamot av styrelsen 
sedan 2015

Ulf Alexandersson,
1:e vice ordförande (M)
civilekonom, f. 1952

ledamot av styrelsen 
sedan 2015

Pelle Nordin, 
2:e vice ordförande (S)
fd. skolledare, f. 1949

ledamot av styrelsen 
sedan 1981

Yvonne Bladh (V)
undersköterska, f. 1966

ledamot av styrelsen 
sedan 2015

Elisabeth Hjort (M)
fd. gymnasiechef, f. 

1945

ledamot av styrelsen 
sedan 2011

LEDAMÖTER

John Hultberg (MP)
utbildningschef, f. 1956

ledamot i 
kommunfullmäktige

ledamot av styrelsen 
sedan 2015

Eva Lundemo (C)
fd samordnare, f. 1950

ledamot av styrelsen 

sedan 2015

Maja Mulaomerovic (M)
jurist, f. 1990

ledamot av styrelsen 
sedan 2015 

Elin Rydberg (S)
företagare, f. 1976

ledamot i 
kommunfullmäktige

ledamot av styrelsen 
sedan 2015

Anita Winberg (SD)
fd undersköterska, f. 1943

ledamot av styrelsen 
sedan 2017

Linda Zogaj (S)
studerande, f. 1992

ledamot av styrelsen 
sedan 2016

Thorbjörn Hammerth
f. 1964

Carl-Magnus Jonsson 
(Vision)
eftermarknadsansva-

rig, f. 1974

Elitza Ramdson 
(FAF)
bovärd, f. 1970

VD
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SAMMANTRÄDEN
Årsstämma hölls den 17 mars 2017.

Styrelsen har under verksamhetsåret 

därutöver haft 11 st (11) protokollförda 

sammanträden.

REVISORER (ORDINARIE)
Doris Johansson
Stig Åke Wikström
Hans Warén (auktoriserad), Deloitte AB

SUPPLEANTER
Pernilla Rehnberg 
(auktoriserad), Deloitte AB

Thorbjörn Hammerth
vd, f. 1964

anställd 2015

Tommy Johannesson
vvd, f. 1958

anställd 1980

Johan Hageltorn
IT-chef, f. 1965

anställd 2013

Torbjörn Lundgren
teknikchef, f. 1970

anställd 2011

Henrik Möller
byggchef, f. 1955

anställd 2004

LEDNINGSGRUPP

Lizette Nilsson 
administrativ chef, f. 1963

anställd 2011

Christina Odén
hållbarhetschef, f. 1976

anställd 2013

Raymond Paska
marknadschef, f. 1968

anställd 2013
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Balanserade vinstmedel 536 230 554 kr

Erhållet aktieägartillskott 76 400 000 kr

Årets resultat 23 433 932 kr

Summa: 636 064 486 kr

Styrelsen föreslår att

I ny räkning balanseras 636 064 486 kr

Summa: 636 064 486 kr

STYRELSENS YTTRANDE AVSEENDE FÖRESLAGEN VINSTDISPOSITION

Koncernbidrag har – under förutsättning av årsstämmans 

godkännande – lämnats med 98 000 000 kr till Jönköpings 

Rådhus AB (org nr 556380-7162), vilket föranleder att fritt eget 

kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, 

reduceras med 76 400 000 kr. 

Föreslagna värdeöverföringar i form av koncernbidrag 

reducerar soliditeten till 21 procent. Soliditeten är, mot bakgrund 

av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, 

betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas 

på en likaledes betryggande nivå. 

Styrelsens uppfattning är att lämnat koncernbidrag ej hindrar 

bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej 

heller fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbi-

draget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförts i 

ABL 17 kap 3 § 2-3 stycket.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE

2017 2016 2015 2014 2013

RESULTATRÄKNING

Omsättning 652 655 640 835 627 928 612 501 604 305

Hyresbortfall (outhyrda) -3 140 -3 955 -4 102 -4 436 -4 251

Underhållskostnader -111 434 -109 790 -112 559 -118 247 -106 184

Driftkostnader -295 743 -287 519 -270 233 -254 653 -258 540

Fastighetsskatt/avgift -12 107 -11 871 -11 032 -10 681 -4 512

Av- och nedskrivningar -91 325 -86 570 -85 249 -83 630 -76 935

Driftnetto 233 371 231 655 234 645 227 787 235 069

Finansiellt netto -37 027 -45 157 14 405 -69 695 -74 753

Resultat efter finansiella poster 114 934 99 928 163 801 74 462 83 381

Årets resultat 23 434 34 028 123 565 28 540 40 739

     

BALANSRÄKNING      

Anläggningstillgångar 3 390 209 3 278 326 3 089 414 2 967 067 2 721 512

Omsättningstillgångar 132 860 49 062 152 538 71 511 57 929

Eget kapital 733 132 630 998 550 270 415 083 357 812

Avsättningar 88 224 95 992 93 360 75 624 66 702

Långfristiga skulder 2 514 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 198 000

Kortfristiga skulder 194 918 192 066 184 322 133 871 156 927

Balansomslutning 3 527 974 3 333 056 3 241 952 3 038 578 2 806 198

Balanslikviditet 68% 26% 83% 53% 37%

     

FINANSIERING      

Fastighetslån 2 514 000 2 414 000 2 414 000 2 414 000 2 198 000

Soliditet 21% 19% 17% 14% 13%

Belåningsgrad I         1) 79% 82% 85% 92% 85%

Belåningsgrad II        2) 30% 31% 32% 34% 36%

Likvida medel 120 821 33 281 132 709 50 075 38 432

Årets kassaflöde 87 540 -99 428 82 634 11 643 -42 110

     

FÖRVALTNING      

Förvaltade lägenheter 8 618 8 367 8 367 8 309 8 275

Hyresnivå bostäder (kr/kvm)    953 925 912 896 877

Uthyrningsgrad (bostäder) 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% 99,9%

Avflyttning 5% 9% 10% 10% 11%

Omflyttning 5% 3% 3% 3% 3%

Nettoinvesteringar     203 208 281 914 193 647 329 094 194 476

     

PERSONAL      

Medelantalet anställda (helårsanställda) 158 154 141 141 135

Andel anställda kvinnor 38% 37% 40% 39% 39%

Personalomsättning 6,2% 3,5% 10,1% 7,2% 5,7%

Sjukfrånvaro              3) 6,2% 7,6% 7,8% 9,0% 6,5%

1) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värden.
2) Fastighetslån i förhållande till fastigheternas marknadsvärde (verkligt värde).
3) Sjukfrånvaro 6,2 % (7,6) varav långtid 4,0 procentenheter (5,3).

Fr o m 1 januari 2014 tillämpas Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1. 
Jämförelsetal och belopp avseende verksamhetsåret 2013 har räknats om. 
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RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr Not 2017 2016

Hyresintäkter 1 647 112 636 500

Övriga förvaltningsintäkter 2 5 543 4 335

NETTOOMSÄTTNING 652 655 640 835

Externa kostnader 3

 - Material -32 491 -37 295

 - Tjänster -157 281 -149 506

 - Taxebundna kostnader -59 796 -63 462

 - Uppvärmning -40 570 -43 592

 - Fastighetsskatt/avgift 4 -12 107 -11 871

 - Övriga externa kostnader -1 096 -341

Personalkostnader 3, 5 -115 943 -103 113

Av- och nedskrivningar 3, 6 -91 325 -86 570

Resultat av fastighetsförsäljningar 9 915 0

RÖRELSERESULTAT 151 961 145 085

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 32 50

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -37 059 -45 207

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 114 934 99 928

Bokslutsdispositioner 9 -98 000 -60 000

RESULTAT FÖRE SKATT 16 934 39 928

Skatt på årets resultat 10 6 500 -5 900

ÅRETS RESULTAT 23 434 34 028



45

E KO N O M I S K A  R A P P O RT E RVÄT T E R H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 17

BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2017.12.31 2016.12.31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 11 3 186 896 2 930 633

Inventarier och maskiner 12 9 874 10 107

Pågående ny- och ombyggnader 13 193 439 337 586

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Långfristiga värdepappersinnehav 14 291 291

Andra långfristiga fordringar 15 4 614 5 377

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 395 114 3 283 994

Omsättningstillgångar

Hyres- och kundfordringar 2 923 2 331

Övriga fordringar 3 204 5 079

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 5 912 8 371

Kassa och bank 17 120 821 33 281

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 132 860 49 062

SUMMA TILLGÅNGAR 3 527 974 3 333 056
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Belopp i tkr Not 2017.12.31 2016.12.31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Bundet eget kapital 18

Aktiekapital  12 014 12 014

Reservfond  82 754 82 754

  

Fritt eget kapital 18   

Balanserad vinst  612 630 502 202

Årets resultat  23 434 34 028

SUMMA EGET KAPITAL  730 832 630 998

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 2 000 400

Uppskjuten skatteskuld 19 85 500 92 000

Övriga avsättningar  724 3 592

SUMMA AVSÄTTNINGAR 88 224 95 992

Långfristiga skulder

Skulder till moderföretag 20 2 514 000 2 414 000

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER  2 514 000 2 414 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 72 621 76 426

Skulder till koncernföretag 21 600 13 300

Övriga kortfristiga skulder    21 2 318 2 546

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 98 379 99 794

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 194 918 192 066

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 527 974 3 333 056

forts. BALANSRÄKNING
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FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL

Bundet eget kapital Fritt eget kapital (ansamlad förlust)

Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond

Balanserad 

vinst/förlust

Årets 

resultat

Summa 

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2016 12 014 82 754 331 937 123 565 550 270

Disposition av föregående års resultat 123 565 -123 565

Årets resultat 34 028

Transaktioner med ägare:

Erhållet aktieägartillskott 46 700

Utgående balans per 31 december 2016 12 014 82 754 502 202 34 028 630 998

Bundet eget kapital Fritt eget kapital (ansamlad förlust)

Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond

Balanserad 

vinst/förlust

Årets 

resultat

Summa 

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2017 12 014 82 754 502 202 34 028 630 998

Disposition av föregående års resultat 34 028 -34 028

Årets resultat  23 434

Transaktioner med ägare:

Erhållet aktieägartillskott 76 400

Utgående balans per 31 december 2017 12 014 82 754 612 630 23 434 730 832
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr Not 2017 2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 114 934 99 928

   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet   

Av- och nedskrivningar 91 325 86 570

Övriga poster -1 268 -3 268

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

204 991 183 230

Förändringar i rörelseresultatet

Ökning (-)/minskning (+) av fordringar m m. 3 742 4 048

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -5 448 7 822

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 203 285 195 100

Investeringsverksamheten

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 763 764

Investering av materiella anläggningstillgångar -203 208 -281 914

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -202 445 -281 150

Finansieringsverksamheten

Förändringar långfristiga skulder 100 000 0

Inbetalning (+)/utbetalning (-) av koncernbidrag -60 000 -25 000

Inbetalning (+)/utbetalning (-) av aktieägartillskott 46 700 11 622

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 86 700 -13 378

ÅRETS KASSAFLÖDE 87 540 -99 428

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 33 281 132 709

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT  120 821 33 281
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 har Bostads AB 

Vätterhems årsredovisning upprättats med tillämpning 

av årsredovisningslagens bestämmelser och Bokförings-

nämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1).

Bostads AB Vätterhem tillämpar den kostnadsslagsin-

delade resultaträkningen.

Från och med 2014 redovisas lämnade och erhållna 

koncernbidrag som bokslutsdispositioner i resultaträk-

ningen. Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt mot 

eget kapital.

KONCERNREDOVISNING

Bostads AB Vätterhem ingår i bolagskoncernen Jönkö-

pings Rådhus AB. Moderbolaget Jönköpings Rådhus AB 

(org nr 556380-7162) upprättar koncernredovisning.

REDOVISNING AV INTÄKTER

Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. 

Förskottshyror redovisas under rubriken "Upplupna kost-

nader och förutbetalda intäkter". Övriga intäkter redovisas 

i den period intäkterna uppkommer.

LÅNEKOSTNADER

Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken 

de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har 

använts.

REDOVISNING AV INKOMSTSKATTER

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 

betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar 

avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i 

uppskjuten skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker 

till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och 

skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och 

med stor säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redo-

visas även därmed sammanhängande skatteeffekter i 

resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas 

direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Temporära skillnader, dvs skillnaden mellan en 

tillgångs redovisade respektive skattemässiga värde, 

redovisas antingen som en uppskjuten skattefordran eller 

skatteskuld, beräknad efter en aktuell skattesats av 22% 

(22).

AVSKRIVNINGSPRINCIPER

Se not 6 Av- och nedskrivningar.

LEASINGAVTAL

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller 

operationella, redovisas som hyresavtal (operationella 

leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över 

leasingperioden.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Byggnader, mark, inventarier och maskiner m m är värde-

rade till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar 

enligt plan. I "byggnader" ingår även standardförbättringar 

och sk UER-investeringar. Statliga stöd för anskaffning av 

anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade 

värde.

Pågående nyanläggningar har värderats till nedlagda 

kostnader samt andel av indirekta kostnader.

Bostads AB Vätterhem har genomfört en intern 

marknadsvärdering av företagets fastigheter. Värderingen 

bygger på en ettårig avkastningskalkyloch är baserad på 

faktiska hyresintäkter, marknadsanpassade schabloner 

avseende kostnader för drift- och underhåll. Varje enskild 

fastighet har därefter värderats individuellt efter ett 

bedömt marknadsmässigt avkastningskrav som varierar 

mellan 3,75 % och 6,25 % beroende på fastighetens 

geografiska attraktivitetsläge.

Fastigheter vars bokförda värden väsentligt översti-

ger avkastningsvärdet blir föremål för nedskrivning om 

avvikelsen bedöms som bestående.

VÄRDERING AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräk-

nas inflyta.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. 

Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 

som medfört in- eller utbetalningar. Likvida medel avser 

kassa och bank samt tillgodohavande på koncernkonto.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Ränteswapavtal skyddar företaget mot ränteändringar. 

Eventuella ränteskillnader som erhålls eller erläggs på 

grund av ränteswap redovisas som intäkts- eller kostnads-

ränta periodiserad över avtalstiden.
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forts. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

DEFINITIONER

SOLIDITET

Eget kapital + 78% av obeskattade reserver i procent av 

balansomslutning.

BALANSLIKVIDITET

Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder. 

DRIFTNETTO

Rörelseresultat före avskrivningar och finansiella poster.

DIREKTAVKASTNING

Driftnetto inklusive normaliserad underhållskostnad i 

relation till fastigheternas beräknade värde

BALANSOMSLUTNING

Summa tillgångar vid utgången av året eller summa 

skulder och eget kapital.

BELÅNINGSGRAD

Summa fastighetslån i relation till fastigheternas bokförda 

värden alternativt marknadsvärden.

EGET KAPITAL

Aktiekapital, reservfond, tidigare års resultat samt årets 

resultat.

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder som skall betalas inom ett år.

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder som skall betalas över en längre tidsperiod.

MARKNADSVÄRDE (VERKLIGT VÄRDE)

Det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och 

öppen marknad vid ett visst givet tillfälle.
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NOT 1  HYRESINTÄKTER 

2017 2016

Bostäder   527 212 516 093

Avgifter hushållsel 10 020 11 459

Avgifter varm-/kallvatten 14 140 16 186

Lokaler 84 493 83 203

Garage, p-däck 10 471 10 337

Bilplatser etc. 8 769 7 481

Avgår outhyrda objekt   

Bostäder -1 333 -2 224

Lokaler -567 -594

Garage, p-däck -1 097 -1 031

Bilplatser etc. -143 -106

Avgår rabatter etc.   

Underhållsrabatter -3 601 -3 350

Hyresnedsättningar -667 -496

Övriga rabatter -585 -458

Summa: 647 112 636 500

Hyresbortfall pga outhyrda objekt uppgår för verksamhetsåret 
till 3 140 tkr (3 955), vilket motsvarar 0,5 % (0,6) av bolagets 
totala hyresintäkter.

NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Belopp i tkr

NOT 3  SPECIFIKATION AV RÖRELSENS KOSTNADER

2017 2016

Underhållskostnader 111 434 109 790

Reparationer 34 469 34 540

Fastighetsskötsel 68 682 62 613

Fastighetsel 18 832 18 444

Hushållsel 8 738 11 858

Vattenförbrukning 21 508 23 144

Försäkringspremier 2 801 5 148

Försäkringsärenden, självrisker etc 3 206 1 642

Hyres- och kundförluster 1 365 574

Återvunna hyresförluster -268 -233

Administration 71 901 65 381

Marknadsföring 11 887 8 758

Hyresgästföreningens medel 2 826 2 773

Uppvärmning (bränsle) 40 570 43 592

Boendeservice 7 334 7 309

Övrigt 1 892 1 976

Fastighetsskatt/avgift 12 107 11 871

Avskrivningar 91 325 86 570

Summa: 510 609 495 750

Av ovanstående kostnader avser cirka 9 % (10) företag inom 
koncernen.

Ersättning till revisorer 2017 2016

Deloitte AB, revisionsuppdrag 111 113

Deloitte AB, utöver revisionsuppdrag 0 31

Lekmannarevisorer 1 1

   

Operationella leasingavtal - leasetagare

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal av-
seende kopieringsmaskiner och servrar m m. Summan av årets 
kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasing-
avtal uppgår till 1 490 tkr. (1 506). Framtida minimileasingavgif-
ter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 
förfaller enligt följande.

Förfallotidpunkt 2017 2016

Inom ett år 1 377 1 492

Senare än ett år men inom fem år 646 1 216

Senare än fem år 0 0

Summa: 2 023 2 708

NOT 4 FASTIGHETSSKATT/AVGIFT

2017 2016

Fastighetsskatt/avgift 12 107 11 871

Summa: 12 107 11 871

NOT 2  ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

2017 2016

Ersättning från hyresgäst 4 064 2 986

Externa uppdrag 1 454 1 177

Övrigt 25 172

Summa: 5 543 4 335
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Belopp i tkr

NOT 5  PERSONALKOSTNADER

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

(varav pensionskostnader)

2017 2016 2017 2016

Samtliga anställda 70 675 64 630 32 113 26 665

(8 955) (7 714)

Av redovisade pensionskostnader 8 955 tkr (7 714), avser 385 tkr (230) styrelse och VD. 

Verkställande direktören

Uppsägningstiden är tolv månader från företagets sida och sex månader från den anställdes sida. Den anställde har rätt att under upp-
sägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner. Inkomster under uppsägningstiden skall reduceras med inkomster som 
den anställde under samma tid förvärvar i annan anställning.

Löner m m fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda

Styrelse och VD Övriga anställda

2017 2016 2017 2016

1 551 1 499 69 124 63 131

 

Medelantalet anställda och fördelning på män och kvinnor

Män Kvinnor

2017 2016 2017 2016

Antal anställda 100 99 62 59

varav deltid 7 4 4 4

(Motsvarande 158 helårsanställda (154) )

Styrelsens 11 (11) ledamöter utgörs av 4 män (5) och 7 kvinnor (6). Företagets verkställande direktör är man. 
Företagets ledningsgrupp utgörs av 6 män (6) och 2 kvinnor (1).

forts. NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR



53

E KO N O M I S K A  R A P P O RT E RVÄT T E R H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 17

Belopp i tkr

NOT 6  AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

Av- och nedskrivningar 2017 2016

Byggnader 87 501 82 941

Markanläggningar 754 689

Byggnadsinventarier 146 157

Inventarier och maskiner 2 924 2 783

Summa: 91 325 86 570

Avskrivningsprinciper 2017 2016

Bostadsfastigheter   

 - stomme 1,25% 1,25%

 - tak 2,5% 2,5%

 - fasad 2% 2%

 - stammar 2,5% 2,5%

 - hissar 2,5% 2,5%

 - byggnadsinventarier 20% 20%

 - övrigt 2% 2%

 - markanläggningar 5% 5%

 - markinventarier 20% 20%

 - solcellsanläggning 20% 20%

Inventarier och maskiner 20% 20%

ADB-utrustning 33% 33%

   

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 

tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

NOT 7  RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 

RESULTATPOSTER

2017 2016

Ränteintäkter banker etc 32 50

Summa: 32 50

NOT 8  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 

RESULTATPOSTER

2017 2016

Räntekostnader fast.lån (moderbolag) 29 318 37 236

Avgifter kommunala borgensåtganden 7 692 7 963

Övriga finansiella kostnader 49 8

Summa: 37 059 45 207

NOT 9  BOKSLUTSDISPOSITIONER

2017 2016

Lämnat koncernbidrag 98 000 60 000

Summa: 98 000 60 000

NOT 10  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2017 2016

Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt -6 500 5 900

Summa: -6 500 5 900

Avstämning

Redovisat resultat före skatt 16 934 39 928

Skatt enligt gällande skattesats (22 %) -3 725 -8 784

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -410 -226

Ej skattepiktiga intäkter 14 4

Skattemässiga justeringar 3 147 8 962

Underskottsavdrag som nyttjas i år 974 44

Temporär skillnad skattemässig och 
bokföringsmässig avskrivning

-829 5 900

Justering fg års temporära skillnad -5 671  

Redovisad skattekostnad -6 500 5 900

forts. NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Belopp i tkr

NOT 12  INVENTARIER OCH MASKINER

2017 2016

Ingående ack anskaffningsvärden 50 059 46 788

Nyanskaffning under året 2 837 4 982

Avyttringar och utrangeringar -4 605 -1 711

Utgående ack anskaffningsvärden 48 291 50 059

Ingående ackumulerade avskrivningar -39 952 -38 514

Årets avskrivningar -3 070 -2 940

Avyttringar och utrangeringar 4 605 1 502

Utgående ackumulerade avskrivningar -38 417 -39 952

Utgående bokfört värde: 9 874 10 107

 

NOT 13  PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER

2017 2016

Ingående värden 337 586 219 522

Investeringar 200 371 276 868

Avskrivning projekteringskostnader -209 -19

Omklassificeringar -344 309 -158 785

Utgående värden: 193 439 337 586

NOT 14  LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2017 2016

Sabo Bygg AB 211 211

HBV förening 80 80

Summa: 291 291

NOT 15  ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2017 2016

Kapitalförsäkring 4 614 5 377

Summa: 4 614 5 377

NOT 16  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 

UPPLUPNA INTÄKTER

2017 2016

Upplupna inkomsträntor 4 4

Återbäring/bonus (HBV) 240 311

Upplupna intäkter varmvatten/el 3 956 4 846

Förutbetalda kostnader 926 1 513

Övrigt 786 1 697

Summa: 5 912 8 371

forts. NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 11  FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Byggnader 2017 2016

Ingående ack anskaffningsvärden 3 931 627 3 776 403

Nyanskaffning/omklassificering 
under året   

336 143 158 785

Avyttringar och utrangeringar -5 169 -3 561

Utgående ack anskaffningsvärden 4 262 601 3 931 627

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 232 335 -1 152 974

Årets avskrivningar -87 274 -82 922

Avyttringar och utrangeringar 5 150 3 561

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 314 459 -1 232 335

Utgående planenligt restvärde 2 948 142 2 699 292

Mark 2017 2016

Ingående ack anskaffningsvärden 204 705 204 705

Nyanskaffning under året 5 156 0

Avyttringar -185 0

Utgående bokfört värde: 209 676 204 705

Markanläggningar 2017 2016

Ingående ack anskaffningsvärden 34 499 34 226

Nyanskaffning under året 3 196 273

Utgående ack anskaffningsvärden 37 695 34 499

Ingående ackumulerade avskrivningar -7 863 -7 174

Årets avskrivningar -754 -689

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 617 -7 863

Utgående bokfört värde: 29 078 26 636

 2017 2016

Byggnader 2 948 142 2 699 292

Mark 209 676 204 705

Markanläggningar 29 078 26 636

Utgående bokfört värde: 3 186 896 2 930 633

Taxeringsvärden

Det sammanlagda taxeringsvärdet uppgår till 4 805 230 tkr 
(4 707 695), varav byggnadsvärdet 3 551 986 tkr (3 476 986).
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Belopp i tkr

NOT 20  SKULDER TILL MODERFÖRETAGET

Specifikation av förfallotider

Skulder som förfaller
senast 1 år efter

balansdagen.

Skulder som förfaller
senare än 1 år men 

senast 5 år efter 
balansdagen.

Skulder som förfaller
senare än 5 år efter

balansdagen.

Skulder till moderföretaget 200 000 2 314 000 0

Av bolagets ovanstående långfristiga skulder är 2 514 000 tkr (2 414 000) räntebärande.
Lån som förfaller till betalning inom 1 år kommer att förlängas och rubriceras därför som långfristig skuld.

Specifikation av lånestruktur och räntebindningstid

Räntebindning till Lånebelopp Genomsnittlig ränta Andel av lån

Rörlig ränta 200 000 0,09% 8%

2018 500 000 1,54% 20%

2019 300 000 1,42% 12%

2020 700 000 0,70% 28%

2021 514 000 0,76% 20%

2022- 300 000 0,59% 12%

NOT 18  FÖRÄNDRING AV DET EGNA KAPITALET

Aktiekapital Reservfond
Balanserad 

vinst/förlust Årets resultat

Belopp vid 2017 års ingång 12 014 82 754 502 202 34 028

Vinstdisposition 34 028 -34 028

Erhållet aktieägartillskott 76 400

Årets resultat 23 434

Belopp vid 2016 års utgång 12 014 82 754 612 630 23 434

NOT 19  UPPSKJUTEN SKATTESKULD

Redovisad uppskjuten skatteskuld är hänförbar till följande temporära skillnader och skattemässiga underskott.

2017 2016

Uppskjuten skatt   

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader anläggningstillgångar -7 160 6 405

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 660 -505

Uppskjuten skattekostnad/intäkt -6 500 5 900

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader anläggningstillgångar 85 940 93 100

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag -440 -1 100

Uppskjuten skatteskuld   85 500 92 000

Finansiella instrument

För att uppnå en väl avvägd rän-
terisk i låneportföljen används sk 
ränteswapar. Vid verksamhetsårets 
utgång fanns ränteswapsavtal intill 
ett nominellt belopp 400 000 tkr 
(700 000) med förfall under åren 
2018-2020 (2017-2020).

Vid årsskiftet fanns vid en mark-
nadsvärdering ett beräknat värde 
motsvarande 4 852 tkr (19 374).

forts. NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 17  KASSA OCH BANK

2017 2016

Kassa 17 3

Koncernkonto 120 804 33 278

Summa: 120 821 33 281

Uppgifter om moderbolaget:
Bolag: Jönköpings Rådhus AB

Org.nr: 556380-7162

Säte: Jönköping

Aktiekapitalet utgörs av 
12 014 aktier a` nominellt 1 tkr.
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NOT 21  ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

2017 2016

Personalens källskatt 1 630 1 602

Övrigt 688 944

Summa: 2 318 2 546

NOT 22  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 

FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2017 2016

Förskottsbetalda hyror 54 210 58 341

Förskott fastighetsförsäljning 25 000 25 000

Upplupna löner 5 502 5 037

Upplupna sociala avgifter 3 518 3 313

Upplupna kostnadsräntor 1 154 1 040

Övrigt  8 995 7 063

Summa: 98 379 99 794

NOT 23  STÄLLDA SÄKERHETER M M

2017 2016

Ställda säkerheter 0 0

Eventualförpliktelser   

Fastigo (ansvarsförbindelse) 20 15

NOT 24  FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserade vinstmedel 536 230

Erhållet aktieägartillskott 76 400

Årets resultat 23 434

SUMMA: 636 064

Styrelsen och verkställande direktören 
förslår att i ny räkning balanseras 636 064

Belopp i tkr

forts. NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

E KO N O M I S K A  R A P P O RT E R
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Jönköping den 19 februari 2018

Stefan Attefall Pelle Nordin Ulf Alexandersson
Ordförande

Yvonne Bladh John Hultberg Linda Zogaj

Eva Lundemo Maja Mulaomerovic Anita Winberg

Elin Rydberg Elisabeth Hjorth

Thorbjörn Hammerth
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 februari 2018.

Deloitte AB

Hans Warén

Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 26 februari 2018.

Doris Johansson Stig Wikström

Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer
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REVISIONSBERÄTTELSE

R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E

Till bolagsstämman i Bostads AB Vätterhem organisationsnummer 556012-3704

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bostads 

AB Vätterhem för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-

tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bostads AB 

Vätterhems finansiella ställning per den 31 december 2017 

och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 

enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-

ningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revi-

sorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Bostads AB 

Vätterhem enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 

fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-

liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för den andra informationen. Den andra informa-

tionen består av sidorna 4–31.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 

inte denna information och vi gör inget uttalande med 

bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen 

är det vårt ansvar att läsa den information som identi-

fieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 

utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 

denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 

inhämtat under revisionen samt bedömer om informatio-

nen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts av-

seende denna information, drar slutsatsen att den andra 

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 

skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 

det avseendet.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS 
ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 

ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 

Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för 

den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för 

att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 

styrelsen och verkställande direktören för bedömningen 

av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De 

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 

påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att 

använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 

fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkstäl-

lande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 

att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 

huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsbe-

rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 

är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att 

en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i 

Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktig-

het om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 

av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 

de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 

de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi pro-

fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 

och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 

ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 

uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 

felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 

en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 

information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets 

interna kontroll som har betydelse för vår revision 

för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 

med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 

uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 

som används och rimligheten i styrelsens och 

verkställande direktörens uppskattningar i 

redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att 

styrelsen och verkställande direktören använder 

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 

årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 

grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida 

det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
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avser sådana händelser eller förhållanden som 

kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga 

att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen 

att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 

vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 

på upplysningarna i årsredovisningen om den 

väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 

eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 

fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 

strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 

underliggande transaktionerna och händelserna på 

ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 

den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagel-

ser under revisionen, däribland de eventuella betydande 

brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört 

en revision av styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning för Bostads AB Vätterhem för räkenskapsåret 

2017-01-01 - 2017-12-31 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 

styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 

Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Bostads 

AB Vätterhem enligt god revisorssed i Sverige och har i 

övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS 
ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning 

av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 

som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker 

ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolide-

ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefat-

tar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekono-

miska situation och att tillse att bolagets organisation är 

utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 

bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras 

på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska 

sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 

och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 

är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 

i överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-

ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 

revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkstäl-

lande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 

mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-

sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 

eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-

dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 

av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 

aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 

Sverige använder vi professionellt omdöme och har en 

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 

Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi-

tioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på 

revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-

ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 

innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 

områden och förhållanden som är väsentliga för verksam-

heten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 

betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar 

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 

andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 

ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrel-

sens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade ytt-

rande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna 

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Jönköping 2018-02-26

Deloitte AB

Hans Warén
Auktoriserad revisor
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GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2017
Till årsstämman i Bostads AB Vätterhem org. nr. 556012-3704 
Till fullmäktige i Jönköpings kommun

Vi, av fullmäktige i Jönköpings kommun utsedda lek-

mannarevisorer, har granskat Bostads AB Vätterhems 

verksamhet.

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten 

bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och 

beslut samt de föreskrifter och kommunala befogenheter 

som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska verk-

samhet och intern kontroll samt pröva om verksamheten 

bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 

föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna skall enligt revisionsregle-

mentet särskilt yttra sig över huruvida bolaget bedrivits 

på ett ändamålsenligt sätt utifrån de syfte som angivits i 

bolagsordningen och ägardirektiv, liksom de kommunala 

befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, 

kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksam-

het och kommunens revisionsreglemente samt utifrån av 

års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för 

bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet 

i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt utifrån de syfte 

som uttrycks i bolagsordningen och ägardirektiv. Bolagets 

verksamhet har bedrivits inom de ramar kommunala 

befogenheterna utgör. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har 

varit tillräcklig.

Jönköping, 2018-02-26

Doris Johansson    Stig Wikström

Lekmannarevisor    Lekmannarevisor

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN 
LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Till bolagsstämman i Bostads AB Vätterhem, org.nr 556012-3704

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017-12-31 på sidorna 64–78 och för att den är upprättad i 

enlighet med årsredovisningslagen.

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhets-

rapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god 

revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

UTTALANDE

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Jönköping den 27 februari 2018

Deloitte AB

Hans Warén

Auktoriserad revisor
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FASTIGHETSFÖRTECKNING

FA S T I G H E T S FÖ RT EC K N I N G

Fastighet

Bostäder Lokaler  Taxeringsvärde

Värde år antal yta/m² antal yta/m² Garage P-plats mark byggnad totalt

Ansvaret 4 Borgmästargränd 10 1986 6 539 3 295  3 013 7 805 10 818

Arkadien 3 Lantmätargränd 12… 1929 16 1 226 6 317 11 850 37 765 49 615

Arkadien 11 Strandgatan 21-23 2005 16 1 219 6 474

Citadellet 25-26 Kanalgatan 38-40 1982 81 4 609 7 354 17 372 35 233 52 605

Citadellet 29 Tullportsgatan 2, 4 1989 44 2 923 30 9 600 25 993 35 593

Domaren 28 Änkhusgatan 3  1 497  

Domaren 31 Kanalg 34-36 m fl 1982 106 6 239 3 400 24 360 48 815 73 175

Dragonen 3 V Holmgatan 10-12 1995 56 2 347 1 1 523 50 186 718 904

Dragonen 6 V Holmgatan 2-8 1995 44 3 431  6 12 800 30 000 42 800

Draken 13 V Holmgatan 1-13 1993 59 4 423 2 38 42 6 17 668 39 040 56 708

Dromedaren 9 Slottsgatan 23 m fl 1993 13 697 1 32 7 2 693 6 403 9 096

Dundret 4 Boktryckaregatan 4-8 2000 50 3 168 36 12 000 34 000 46 000

Dundret 5 Boktryckaregatan 24-26 49 1 951 2 1 515     

Dundret 10 Kålgårdsgatan 1-7 2006 124 8 286 2 565 26 2 30 000 99 000 129 000

Fabriken 3 Ö Storgatan 109 m fl 1985 113 7 612 7 1 452 38 24 705 60 181 84 886

Falkenberg 1 Klockgjutaregatan 5 1960 16 760 2 280 5 000 7 280

Faust 2, 3, 4 Lillgatan 34 m fl 1972 45 3 209 7 223 9 600 22 200 31 800

Figuren 3 Ö Storgatan 162 1966 18 1 164 10 5 3 777 8 263 12 040

Figuren 7 Ö Storgatan 156 m fl 1982 52 4 313 2 134 13 017 31 368 44 385

Finland 21 Mellangatan 36-38 m fl 1950 63 4 316 6 373 13 262 30 620 43 882

Fiskaren 1-2 Ö Storgatan 97 1938 12 642 1 60 10 2 040 4 337 6 377

Frankrike 17 Sandgatan 8 m fl 1975  1 620 215 1 972 5 200 7 172

Frankrike 5 Mellangatan 26 1982 16 1 116 3 348 8 200 11 548

Fribytaren 1 Ö Storgatan 148 1979 24 1 584 1 83 4 918 12 107 17 025

Fribytaren 2 Ö Storgatan 150 1958 16 1 147 1 30 3 432 7 600 11 032

Frigga 1-3 Lillgatan 23-30 -1979 52 4 290 2 226 17 416 39 119 56 535

Frigga 4 Lillgatan 23-29 -1979 19 1 266 1 37 10  

Götaland 7 Hamngatan 5 2013 34 2 429 24 11 400 41 536 52 936

Häljaryd 1:304 Centrumvägen 7, 9 1985 24 1 784 10 2 230 8 000 10 230

Häljaryd 1:318 Karlavägen 62-84 m fl 1991 66 4 645   20 38 5 550 35 658 41 208

Jeriko 5 Klostergatan 14 m fl 1992 98 7 280 4 546 59 27 238 66 987 94 225

Jordaxeln 1 Halle Persgatan 2, 4 1997 68 4 584 38 17 200 45 356 62 556

Juvelen 2 Klostergatan 8 m fl 1966 12 1 377 3 251 5 820 10 265 16 085

Juvelen 4 Klostergatan 10 m fl 1979 23 1 847 4 1 727 11 454 22 800 34 254

Klippan 2 Klostergatan 48 m fl  22 1 131 2 220 4 522 6 742

Klippan 10 Klostergatan 46 m fl 1960 14 1 217 1 68 17 4 563 7 000 11 563

Kortebo 4:9 m fl Ebba Ramsays väg 31 1960- 49 845 27 7 381 315 809 1 124

Lampan 5 Klostergatan 54 1971 13 1 175 2 206 4 808 8 942 13 750

Leoparden 25 Brahegatan 27 1974 14 877 1 46 3 315 6 600 9 915

Länken 7 Björngatan 20 1950 8 572 2 145 3 853 5 998

Läraren 11 Munkgatan 3A-C 1991 26 1 670   6 000 14 400 20 400

Läraren 13 Björngatan 10 1991 26 1 502 1 122 5 833 13 312 19 145

Läraren 2 Klostergatan 63 1970 13 1 152 2 262 5 072 9 535 14 607

Läraren 8 Munkgatan 5 1990 17 1 069 1 17 4 008 8 400 12 408

Nävern 1 Lovisagatan 23 1989 35 2 142 2 57 4 571 18 264 22 835

Nötskrikan 1 Fornkullegatan 1 1999 16 912   2 630 8 000 10 630

Nötskrikan 2 Lovisagatan 14 1999 17 892 1 56 2 940 8 504 11 444

Pilten 8 Kristinedalgatan 10-18 2002 100 4 712 2 2 143 17 6 7 000 29 000 36 000

Pilten 12 Ståltorpsgatan 13-19 1993 115 8 693 1 10 35 66 31 400 74 000 105 400
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Fastighet

Bostäder Lokaler  Taxeringsvärde

Värde år antal yta/m² antal yta/m² Garage P-plats mark byggnad totalt

Preussen 24 Solstickegatan 10-16 2005 132 5 940    53 22 000 62 000 84 000

Slåttergillet 1 Kohagsgatan 80-118 1993 100 7 980 56 72 17 000 49 000 66 000

Slåttergillet 2 Kohagsgatan 36-78 1994 124 9 240   54 71 20 576 59 952 80 528

Slåttergillet 3 Kohagsgatan 119  1 1 315  

Slåttergubben 1 Oxhagsgatan 75 1991 32 2 716 9 1 713 16  7 783 21 134 28 917

Slåtterkarlen 1 Oxhagsgatan 57 m fl  3 3 441  

Slåtterräfsan 1 Oxhagsgatan 13 m fl 1989 52 3 872 2 2 022 29 32 4 585 11 844 16 429

Slåttertiden 1 Kalvhagsgatan 30 61 3 078 1 500     

Slåttervallen 1 Kalvhagsgatan 34  1 1 315  

Slåttervallen 2 Kalvhagsgatan 1-37 1985 97 7 722 42 62 16 400 44 000 60 400

Slåttervallen 3 Kohagsgatan 2-32 1985 86 6 416 3 354 35 67 14 200 36 000 50 200

Slåtterängen 1 Kohagsgatan 87-91 1992 84 6 588 49 59 14 000 41 000 55 000

Slöjdpåsen 1 Oxhagsgatan 117-159 1982 122 9 668 1 28 49 71 18 082 56 752 74 834

Slöjdsalen 1 Oxhagsgatan 82-122 1983 117 9 429 3 61 63 71 20 945 55 052 75 997

Slöjdsalen 2 Oxhagsgatan 46-72 1983 93 7 225 3 115 44 42 15 422 42 864 58 286

Slöjdtimmen 1 Oxhagsgatan 77-113 1984 101 7 627   47 55 16 852 44 732 61 584

Smultronkorgen 1 Lahagsgatan 1-43 1990 121 9 371 1 28 53 98 18 835 56 017 74 852

Smultronkorgen 2 Oxhagsg 2-42 1989 120 8 858 3 291 54 49 18 385 55 655 74 040

Smultronplantan 1 Hästhagsgatan 1-39 1991 99 8 139 1 27 48 72 15 906 48 821 64 727

Smultronplantan 2 Lahagsgatan 4-40 1990 100 7 603 45 59 14 800 45 000 59 800

Smultronstället 1 Lahagsgatan 2 1978  4 918 1 342 1 701 3 043

Småbarnet 1     

Småskolan 2 Oxhagsgatan 161  2 5 477  

Spädbarnet 1 Hästhagsgatan 41   

Stensholm 1:731 Rättarevägen 20 2015 23 1 603 2 804 15 600 18 404

Storskolan 1 Oxhagsgatan 63-73  3 7 698  

Traktorn 2 Ceciliagatan 26 m.fl. 2017 30 2 037 5 000 20 000 25 000

Tåget 1 Ceciliagatan 2 m fl 2015 79 6 343 15 445 80 339 95 784

Trucken 1:1 Ceciliagatan 1 m.fl. 2017 99 6 546 16 200 55 000 71 200

Vanten 1 Birkagatan 8 1962  12 7 289 11 400 23 600 35 000

Vanten 2 Birkagatan 10 1961 59 4 386 7 1 041 14 11 10 675 28 954 39 629

Vanten 3 Birkagatan 12  8 1 558  

Vapnet 6 S Apollovägen 39 1990 6 458   918 2 735 3 653

Vasa 1 Orionvägen 11-25 1956 92 5 020 15 109 29 000 44 109

Vasa 2 Polstjärnevägen 43 2015 32 2 215 4 590 24 400 28 990

Vasallen 1 Banérvägen 11-29 1957 95 5 840 5 535 8 13 219 33 871 47 090

Vasallen 2 S Apollovägen 42, 44 2011 50 3 458   7 200 37 000 44 200

Vasen 1 Birkagatan 14-18 1960 96 5 382 2 36 26 235 11 400 32 000 43 400

Vasen 2 Birkagatan 20-26 1959 110 6 651 5 573 22 14 894 39 766 54 660

Vasen 4 S Apollovägen 32-38 1959/60 116 7 024 2 32 33 15 632 42 417 58 049

Vejden 1 Koriandervägen 16-30 2017 48 3 240 1 335 0 1 335

Venusskon 2 Birger Jarlsgatan 21 m fl 1957/58 342 20 347 13 636 84 71 45 269 122 443 167 712

Westfalen 3 Birger Jarlsgatan 12 1973/83  4 1 212 648 1 392 2 040

Westfalen 5 Birger Jarlsgatan 14 1975  40 1 001 642 1 643

Vidöstern 2 Birkagatan 2-4 1954/55 95 5 445 11 464 24 11 535 32 465 44 000

Vidöstern 3 Birger Jarlsgatan 3-11 1954/55 195 12 837 15 1 004 28 27 023 74 928 101 951

Vidöstern 5 Duvgatan 11-93 332 18 529 34 1 995 89 378 38 990 95 750 134 740

Vidöstern 6 Duvgatan 10-22 1952/53 54 3 112 4 693   6 600 18 869 25 469

Viljan 2 (cistern)  

Västerbotten 1 Polstjärnevägen 11 m fl 1956 118 6 760 2 44  14 039 39 113 53 152

Västerås 1 Polstjärnevägen 2 m fl 1956 101 5 677 16 169 11 600 32 000 43 600

forts. FASTIGHETSFÖRTECKNING
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forts. FASTIGHETSFÖRTECKNING

Fastighet

Bostäder Lokaler  Taxeringsvärde

Värde år antal yta/m² antal yta/m² Garage P-plats mark byggnad totalt

Öbon 1 Kärrhöksgatan 1969  2 58 2 699 0 2 699

Önskedrömmen 5 Kärrhöksgatan 1969  152 108 958 2 291 3 249

Önskedrömmen 6 Kärrhöksgatan 1969  63  

Önskedrömmen 7 Kärrhöksgatan 1971  171 283 926 2 404 3 330

Önskedrömmen 8 Kärrhöksgatan 90-100 1969 337 9 558 3 358 14 600 56 000 70 600

Önskedrömmen 9 Kärrhöksgatan 80-88 1969 242 7 734   12 000 48 000 60 000

Önskedrömmen 10 Kärrhöksgatan 56-64 1968 90 6 995 3 198 11 600 34 000 45 600

Önskedrömmen 11 Kärrhöksgatan 68-76 102 6 403 2 1 452 10 084 35 584 45 668

Önskedrömmen 13 Kärrhöksgatan 46-54 1968 104 6 592 1 696 10 600 46 000 56 600

          ”         (kiosk)   44 0 44

Önskedrömmen 14 Kärrhöksgatan 78  1 506  

Önskedrömmen 16 Kärrhöksgatan 24-30 1969 66 4 770 1 257 7 892 23 757 31 649

Önskedrömmen 17 Kärrhöksgatan 34-36 1969 85 6 084 1 89 9 501 29 266 38 767

Önskedrömmen 19 Kärrhöksgatan 14-22 1969 81 6 224   8 000 28 000 36 000

Önskedrömmen 21 Tornfalksgatan 1-11 64 3 925 6 4 974  

Önskedrömmen 22 Kärrhöksgatan 4-12 1969 90 6 224 10 000 29 000 39 000

Önskemålet 1 Tornfalksgatan 2-12 1969 126 7 736   12 600 37 000 49 600

Önskemålet 3 Fiskgjusegatan 2-8 1970 70 4 975  8 000 24 400 32 400

Önskemålet 5 Fiskgjusegatan 10-16 1970 71 5 062 8 000 24 600 32 600

Överlåtelsen 1 Havsörnsgatan 1970  1 1 260 25 62 187 715 902

Överlåtelsen 2 Havsörnsgatan 1971  94 86 483 1 368 1 851

Överlåtelsen 3 Havsörnsgatan 117-123 1971 81 5 820 9 200 28 000 37 200

Överlåtelsen 7 Havsörnsgatan 103-109 1971 81 5 790 1 5 9 342 28 394 37 736

Överlåtelsen 9 Havsörnsgatan 133-139 1970 81 5 924 9 486 28 000 37 486

Överlåtelsen 10 Havsörnsgatan 151-159 1970 100 7 757 2 215 12 845 37 641 50 486

Överlåtelsen 11 Pärlugglegatan 7  1 823  

Överlåtelsen 12 Havsörnsgatan 1971  82 83 377 1 153 1 530

Överlåtelsen 13 Havsörnsgatan 141-149 1970 103 7 280 11 800 35 000 46 800

Överlåtelsen 14 Havsörnsgatan 125-131 1970 76 5 570 1 347 9 395 28 110 37 505

Överlåtelsen 15 Havsörnsgatan 99-110 1971 45 3 770 1 516 6 000 18 400 24 400

Överläraren 2 Sparvhöksgatan3  4 12 687  

Överläraren 5 Sparvhöksgatan 1 1972  25 5 982 6 000 17 000 23 000

Övermannen 1 Havsörnsgatan 1971  101 66 472 1 489 1 961

Övermannen 2 Havsörnsgatan 1972  106 122 279 1 630 1 909

Övermannen 4 Havsörnsgatan 5-13 1972 103 7 298   11 600 35 000 46 600

Övermannen 7 Havsörnsgatan 17-25 87 4 931 1 901    

Övermannen 8 Havsörnsgatan 45-51 1972 71 5 058 8 000 24 400 32 400

Övermannen 10 Havsörnsgatan 63-69 1971 83 5 995   9 600 30 000 39 600

Övermannen 12 Havsörnsgatan 89-97 1971 102 7 972   12 800 39 000 51 800

Övermannen 15 Havsörnsgatan 85-87 1971 47 3 770 5 800 18 400 24 200

Övermannen 16 Havsörnsgatan 77-83 1971 81 5 820   9 200 28 000 37 200

Övermannen 18 Havsörnsgatan 33-43 1972 125 7 736 12 600 38 000 50 600

Övermannen 19 Havsörnsgatan 55 m fl 1972 83 5 936   10 238 30 849 41 087

Övermannen 20 Havsörnsgatan 55 ml 1972  2 735  

Övermannen 21 Havsörnsgatan  4  

Ödestugu 5:8 Östragårdsvägen 10.. 1990 8 591 1 376 2 617 3 993

SUMMA 8 618 558 666 337 96 556 2 377 2 979 1 253 244 3 551 986 4 805 230

FA S T I G H E T S FÖ RT EC K N I N G
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HÅLLBARHET – NÄR DET AFFÄRSMÄSSIGA OCH 
SAMHÄLLSNYTTAN GÅR HAND I HAND

Det har länge förts en diskussion kring hur man kan kombinera 

affärsnytta med samhällsnytta så att det blir en win-win-situation. 

Oftast blir det i praktiken precis tvärtom. Men något har hänt när 

gränserna luckras upp och nya innovatörer visar vilka effekter det 

blir när man kan kombinera. 

Vi på Vätterhem har en fantastisk möjlighet att kombinera 

detta när vi driver och skapar trygga och attraktiva stadsdelar 

för våra hyresgäster. Vi har ett brett uppdrag och nu kan vi se 

att insatser som trygghetsboendet i Öxnehaga, en konsthall i 

Österängen, deltagande på jobbmässor, Trygga grannar, Konst 

Händer i Råslätt, ett kallbadhus eller skolor i Strandängen även kan 

stärka ekonomin om vi hanterar affären rätt. 

Vätterhem har sen 2016 valt att satsa på en ny hållbarhet-

avdelning som både stödjer andra avdelningar och driver just 

sådana projekt. Denna satsning var nödvändig för att hänga med 

och samordna miljö, kvalitet, integration, arbetsmiljö, jämställdhet 

till en funktion och därmed få kraft i vårt hållbarhetsarbete. Med 

facit i hand är det en ytterst lyckad satsning även om vi bara är i 

vår linda. 

Vätterhem har sex övergripande målsättningar som vi styr 

mot. Under dessa finns en rad delmål kring miljö, integration, 

jämställdhet och arbetsmiljö som styr aktiviteterna. Nytt för i år 

är även att vi fört in FN:s Globala mål kring hållbarhet. Genom att 

jobba målmedvetet ökar prestationsnivån och vi blir bättre på att 

följa upp och utvärdera vad som går bra eller mindre bra. Det är 

på så sätt ständiga förbättringar uppstår och blir naturliga delar i 

en organisation.

Ett hållbart arbetssätt innebär också att förebygga och 

identifiera risker innan dessa händer. Vi har därför både i 

styrelsen och ledningsgruppen utvärderat bolagets finansiella 

risker på kort och lång sikt för att förbereda oss vid förändringar. 

Även krisledningsplanen har setts över av samma anledning. 

Vi har också ombildat miljögrupperna till hållbarhetsgrupper, 

infört interna hållbarhetsveckor, stärkt frisknärvaron, ökat både 

medarbetarnöjdhet och hyresgästnöjdheten. 

Inför våra stora renoveringar och investeringar ska vi bli ännu 

bättre på att beakta hållbara avvägningar kring miljö, människa 

och ekonomi. Då tar vi ytterligare några steg mot ett ännu mer 

hållbart Vätterhem.

Thorbjörn Hammerth

Jönköping den 7 februari 2018
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VAD ÄR CSR?
CSR, Corporate Social Responsibility, på svenska ”företagens sam-

hällsansvar”, handlar om hur företag påverkar samhället i positiv 

och negativ bemärkelse, och genom sin verksamhet tar sitt ansvar 

för det. Det bygger på att frivillig integrera social, ekonomisk 

och miljömässig hänsyn i beslut, framtida satsningar och daglig 

verksamhet, i samverkan med sina intressenter – kunder, ägare 

och samarbetspartners. 

CSR handlar om att vara handlingskraftig, trovärdig och 

öppen i frågor som berör samspelet mellan människa, miljö och 

ekonomi. Vi publicerar denna rapport för att uppmärksamma 

några exempel på hållbarhetsfrågor som vi dagligen jobbar med 

inom vårt företag. 

CSR-rapport kan i princip översättas till hållbarhetsredovis-

ning. I vissa sammanhang använder vi den engelska benämningen 

då hållbarhetsmodellen vi använder har tagits fram i samarbete 

med andra europiska bostadsbolag inom Eurhonet-nätverket.

VAD ÄR EURHONET?

European Housing Network, Eurhonet, är ett nätverk bestående 

av drygt 30 allmännyttiga bostadsbolag från England, Frankrike, 

Italien, Sverige och Tyskland. Inom Eurhonet finns en stark vilja att 

arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma 

miljö minimeras genom medvetenhet, aktiva åtgärder och sättet 

att driva vår verksamhet.

INLEDNING 
Hållbarhetsrapporten visar hur Vättehem som organisation tar 

miljöhänsyn, främjar en trivsam och säker arbetsmiljö och ett infly-

telserikt boinflytande, respekterar mänskliga rättigheter, förebyg-

ger korruption och bidrar till jämställdhet och inkludering. Genom 

att integrera hållbarhet i kärnverksamheten skapas förutsättningar 

för Vätterhem att bli mer hållbart som företag, vilket på sikt bidrar 

till en mer hållbar stad. 

Vätterhem har sen 2009 årligen publicerat en frivillig 

hållbarhetsrapport i anslutning till årsredovisningen. Modellen 

som används är framtagen i samarbete med andra bostadsbolag 

inom Eurhonet. Under 2017 verifierades modellen av tredje part 

med slutsatsen att modellen uppfyller de nya kraven i årsredovis-

ningslagen som avser hållbarhetsredovisning. 

Fakta om Vätterhem, vision, affärsidé, företagsplan och finan-

siell prestanda beskrivs i förvaltningsberättelsen. Här återfinns 

även en beskrivning av Vätterhems tillståndspliktiga verksamhet. 

Policys som genomsyrar företagets hållbarhetsarbete, som 

t.ex. miljöpolicy, kvalitetspolicy, arbetsmiljöpolicy, inköpspolicy, 

sponsringspolicy finns på företagets hemsida. Andra policys som 

anses vara av mer intern karaktär, som t.ex. resepolicy, finns i 

företagets ledningssystem som uppfyller kraven i ISO9001 och 

14001.

Intressenter och risker kopplade till företagets verksamhet 

beskrivs under kapitel 4-Samspel med intressenter i hållbarhetsrap-

porten. Mänskliga rättigheter tas upp under samma kapitel.
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Det egna hemmet och dess närmiljö har betydelse för 
människors möjligheter att leva ett bra liv. Genom att ta ett 
socialt ansvar bidrar Vätterhem till att skapa goda livsvill-
kor och en trygg miljö för alla som bor och verkar i staden.

TRYGGHET
Ett särskilt fokus på arbetet med att öka känslan av trygghet i 

stadsdelarna har skett under 2017. Under oktober var det Trygg-

hetsmånad på Råslätt då det genomfördes trygghetsvandringar 

med personal från Vätterhem tillsammans med hyresgäster och 

personal från Polis och Räddningstjänst. Vid förvaltningskontoret 

hade hyresgäster möjlighet att markera på en karta över Råslätt 

hur de upplever trygghet respektive otrygghet på olika platser och 

tidpunkter. Cykelfrämjandet har medverkat genom att berätta hur 

man på bästa sätt utrustar sin cykel inför vintersäsongen. Rädd-

ningstjänsten har varit på plats i affärscentrum vid några tillfällen 

och informerat om brand och säkerhet. Förvaltningen på City 

har genomfört trygghetsvandringar med egen personal som 

samarbetat i smågrupper och tittat på förbättringsmöjligheter i 

varandras utemiljö. Förvaltningen Österängen har genomfört en 

trygghetskväll med Halloweentema. 

Genom Vätterhems deltagande i nätverket med BRÅ och 

genom kommunens trygghetshöjande handlingsprogram för 

trygghet och säkerhet har konceptet Trygga grannar arbetats fram 

under 2017. Ursprunget är den ideella föreningen Huskurage med 

mål att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att 

ge grannar verktyg att agera och visa civilkurage. Tillsammans 

med flera samarbetspartners; myndigheter och organisationer har 

Vätterhem arbetat fram ett lokalt förhållningssätt. Under senhös-

ten 2017 har samtlig förvaltningspersonal i Vätterhem genomgått 

utbildning för att öka kunskapen om frågan samt påbörjat ett 

internt arbete med att utforma ett gemensamt arbetssätt för 

personalen för att förhindra våld i nära relationer. 

SPONSRING
Vätterhem har lång erfarenhet när det gäller att samarbeta och 

utveckla relationer med föreningar, organisationer, företag, nätverk 

och frivilliga krafter. För att utveckla samarbetet med andra aktörer 

har Vätterhems sponsringspolicy uppdaterats. Vätterhem stödjer 

aktörer som:

• medverkar till att stärka och utveckla föreningslivet i stads-

delarna där Vätterhem bedriver förvaltning.

• driver projekt som ska genomsyras av vår värdegrund:  

LUTA - långsiktighet, utveckling, trygghet och ansvar.

• fyller i ansökan och lämnar in den i tid.

• genomför aktiviteter som präglas av respekt för alla männis-

kors lika värde.

• bedriver seriös verksamhet inom sitt område.

Under 2017 har en uppdelning mellan sponsring och mark-

nadsföringsåtgärder gjorts – det sistnämnda handlar om 

varumärkesbygge eller annonsering. 

Några av de större projekten som Vätterhem sponsrat under 

2017 är Råslätts sportklubb och IFK Öxnehaga/Assyriska IK. Det 

sistnämnda fokuserar på aktiviteter som förebygger utanförskap 

och som stärker och utvecklar hela Öxnehaga på ett positivt sätt. 

Råslätts sportklubb har beviljats stöd för en särskild satsning på att 

skapa verksamhet för flickor. Vätterhems ambition är rikta spons-

rignsmedlen till fler målgrupper. 

HYRESNIVÅ, DRIFTSKOSTNAD OCH OMFLYTTNING
Av Jönköpings kommuns ägardirektiv framgår att Vätterhem, 

som kommunens bostadsföretag ska ha till uppgift att i huvudsak 

tillhandahålla bostäder i form av hyresrätter för alla och medverka 

till en god utveckling i hela kommunen. Bolagets affärsidé är att 

äga, förvalta och utveckla attraktiva bostäder för alla.

Den genomsnittliga hyresnivån för 2017 fortsätter att stiga 

främst med anledning av att Vätterhems nyproduktion ökar och 

driver upp kostnadsnivån. Driftskostnaden är fortsatt relativt låg 

i jämförelse med andra kommunala bostadsbolag. Ökningen är 

mycket liten från 2016 bland annat tack vare minskade kostnader 

för uppvärmning och minskade kostnader för el trots att bolaget 

har ökade omkostnader för t ex personal. 

I årets uthyrning av lediga lägenheter, som i total omfattning 

ligger nära föregående års nivå, finns en tydlig förändring i fördel-

ningen mellan hyresgäster och lägenhetssökande. Andelen hyres-

gäster som byter till ny lägenhet ökar jämfört med tidigare år. Detta 

troligen med anledning av införandet av lojalitetspoängen under 

2016, som belönat trogna hyresgäster som bott länge i samma 

lägenhet och därmed fått företräde till ny lägenhet hos Vätterhem.

TILLGÄNGLIGHET
Under året har Vätterhem i samarbete med Handikappförbundet 

genomfört en inventering över tillgänglighet med fokus på våra 

receptioner och kontor. Inventeringen utmynnade i en åtgärdslista 

med förslag på både små och stora justeringar som kan göra 

lokalerna tillgängliga för alla. Vätterhem har även gjort en förnyad 

beräkning av tillgängliga bostäder för äldre och funktionshindrade 

och därmed noteras en markant förändring.

AKTIVT ARBETE MED HYRESSKULDER OCH INTRODUKTION 
AV BOSTAD
Som Jönköpings kommuns största bostadsbolag har Vätterhem 

ett ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt 

ansvar för vissa grupper. Vätterhem värnar om hyresgästerna och 

agerar förebyggande.

Vätterhem har regelbundna möten med Jönköpings 

kommuns Hyresskuldsrådgivning för att diskutera enskilda 

hyresgästers hyresskulder. Vätterhem ser kontinuerligt över 

situationen med hyresgästers betalningsrutiner och sedan 2013 

har ett förändrat arbetssätt inneburit betydligt färre uppsägningar 

på grund av ekonomiska skäl. I samband med att hyresskulder 

skickas till kredithanteringsföretaget får också hyresgästen ett brev 

1. Socialt ansvar
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med uppmaning att vidta rättelse från 

Vätterhem samtidigt som kommunens 

Hyresskuldsrådgivning får informationen 

och kan erbjuda stöd.

Ett utökat samarbete mellan 

socialtjänsten och Vätterhem har 

utvecklats under 2017 för att ge 

den nyinflyttade mer kunskap 

och personlig introduktion till sitt 

boende. Hyresgästerna har vid avtalsskrivning fått information 

om detaljerna i sitt avtal och har därefter tillsammans med 

kommunens bostadskonsulent träffat förvaltningspersonal i 

lägenheten för en fördjupad genomgång av bostaden.

VISIONER FÖR STADSDELARNA
Vätterhem har påbörjat ett långsiktigt och demokratiskt utveck-

lingsarbete på Råslätt. Ett antal informations- och dialogmöten 

med hyresgäster har genomförts för att ta tillvara kunskaper och 

öka engagemanget och utbyta tankar om framtidens Råslätt. Ett 

visionsdokument som underlag för dialog med olika intressenter 

har arbetas fram under året. 

REFLEKTION
Det långsiktiga arbetet med Vätterhems sociala ansvarstagande 

innebär att fortsätta öka kunskapen så 

att Jönköpings kommuns ägardirektiv 

för Vätterhem om integration, social 

sammanhållning och trygga boende-

miljöer genomsyrar mer av arbetet 

inom företaget. För detta krävs större 

fokus på analys och omvärldsbevak-

ning än vad bolaget tidigare prioriterat 

och ett fortsatt samlat arbete både 

internt och externt genom Hållbarhetsavdelningen. Ett led i detta 

arbete har varit att omvandla företagets arbetsgrupper som haft 

fokus på att stimulera miljöarbetet i hela organisationen till hållbar-

hetsgrupper. De medarbetare som har intresse och engagemang 

för hållbarhetsfrågor har fått möjlighet att gemensamt utveckla 

övergripande hållbarhetsfrågor. Att stärka sysselsättningsgraden 

i stadens prioriterade stadsdelar är en högt prioriterad fråga för 

Vätterhem. De långsiktiga målen är att ha samma sysselsättnings-

grad som Jönköpings kommun. I Vätterhems integrationsrapport 

till Jönköpings kommun finns uppsatta mål och en långsiktig plan 

för att öka antalet praktikplatser inom Vätterhem och att utöka 

samarbetet med kommunens arbetsmarknadsavdelning. 
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1. SOCIALT ANSVAR
Indikator Enhet 2017 2016 2015

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljön

Förändringar i fastighetsbeståndet % 2,48 0 *

Nyproduktion av hyresrätter Antal 210 0 134

Fastighetsförvärv Antal 0 0 0

Avyttringar (Antal lägenheter) Antal 10 0 74

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade i företagets bestånd % 63 70 70

Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och förväntningar

Hyresnivå kr/m2 953 925 912

Hyresutveckling kr/m2 5,3 5,25 5,25

Hyresutveckling i procent % 0,575 0,575 0,575

Driftkostnad kr/m2 451 448 420,83

Driftskostnadsutveckling kr/m2 30 27 22

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Extern % 6 9 10

Intern % 5 3 3

Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar Störningar % 0 0 0

Ekonomiska skäl Antal 1 3 0

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling

Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö Trygghetsindex % 85,7 85,8 84,8

Nedlagda kostnader och investerade medel i stadsutvecklingsprojekt avseende 

fastigheter byggda på sent 60- tidigt 70-tal
Mkr 22 30 *

Social upphandling Beskrivning ja/nej nej nej nej

Projektkostnader för att engagera unga under 25 (sponsring, driver projekt/

aktiviteter)
tkr 582 387 *

Kostnader för antisocialt beteende (skadegörelse och säkerhet) tkr 2 208 2 195 *

Arbetsvillkor

Uppförandekod för entreprenörer ja/nej ja ja ja

Revision/utvärdering av entreprenörer, definierar lagkrav eller avtal med facket  ja/nej ja ja ja

Köper vi rättvisemärkta produkter?** ja/nej nej nej nej

  * indikatorn har inte redovisats tidigare.
** endast förbrukningsvaror som t.ex. kaffe och socker är rättvisemärkta
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Ökade insatser för att 
minska koldioxidutsläp-
pen, krafttag för att öka 
återvinningen och fortsatt 
arbete för att säkra håll-
bara byggprocesser. Vät-
terhem arbetar aktivt för 
att ta miljöansvar och även 

vara en kraft för att påverka fler, som ett tydligt svar på 
ambitionerna i vår miljöpolicy. 

I NEDANSTÅENDE RUBRIKER REDOVISAS UTFALLET AV 2017 
ÅRS MILJÖMÅL. 

Energiförbrukningen ska minska med 20% mellan 2015-2023
Förra året gick Vätterhem i mål med Skåneinitiativet. Ett tioårigt 

projekt där energiförbrukningen minskade med 20%. Nu kör vi en 

ny omgång med ytterligare 20%, fast på 8 år. Samtliga trapphus 

på Råslätt har fått ny belysning och samtidigt en rejäl sänkning av 

elförbrukningen. Ett flertal gårdar på Öxnehaga har fått ny ventila-

tion, nya fönster och värmen har injusterats. Vad gäller ventilation 

så har fokus legat på radonåtgärder på Österängen. Varmvatten-

förbrukningen ökar nästan överallt, här behöver det jobbas med 

medvetenheten. Med det nya basåret 2015 så har vi ett startvärde 

på 105 kWh/m2, och resultatet för 2017 blev 104,5 kWh/m2.

Integrera hållbarhetsaspekter i byggprocessen under 2017
Vätterhem är inne i en intensiv byggfas för att färdigställa fler 

lägenheter till Jönköpings bostadsmarknad. I samtliga projekt 

under året har ett digitalt verktyg för materialbedömning använts 

och loggbok förts över insatta material. Syftet är både att sålla 

bort skadliga material, men också underlätta spårbarheten av 

olika ämnen i framtiden. Under året har en gemensam plattform 

handlats upp tillsammans med kommunen, för att få ännu större 

kontinuitet i kommande projekt. Ett arbete har också påbörjats för 

att förbättra våra interna rutiner.

Andra mervärden som tillförts våra bostadsområden är 

biodling, fler gröna tak och odlingsmöjligheter i pallkragar eller 

växthus för våra hyresgäster.

Matavfallet från samtliga förvaltningsområden ska åter gå till 
biogasproduktion under 2017
I början av året anställdes en miljöhusvärd för att manuellt sortera 

bort plastpåsar från matavfallskärlen på Råslätt. Det har gett tydlig 

effekt för att förbättra kvalitén, och hålla nere avfallskostnaderna 

för våra hyresgäster. Målet är självklart att sorteringen ska fungera 

utan eftersortering. Under året har olika lösningar och åtgärder 

testats inom Vätterhem. I ett par projekt har miljöhus öppnats upp, 

med ambitionen att göra dem tydligare och mer trivsamma. Enkel 

sorteringsinformation finns tillgänglig för bovärdar att sprida vid 

behov, vilket presenterades på Vätterhems interna bovärdsutbild-

ning. I den mån det är rimligt är Vätterhems inställning att fortsätta 

göra vad vi kan för att låta matavfallet omvandlas till värdefull 

biogas. Mängderna nådde åter till 2015 års höga nivåer och visar 

på att omställning är möjlig. 

Vätterhems avfallsmängder är schablonberäknade medan de 

nationella baseras på faktiska vikter. Ett försök till jämförelse visar 

att 2016 gick 16% av hushållsavfallet i Sverige till biologisk behand-

ling, 35% till materialåtervinning och 49% till energiutvinning, inkl 

grovavfall*. Fördelningen i Vätterhems miljöhus (exkl grovavfall) 

låg 2017 på 25% matavfall, 37% materialåtervinning respektive 38% 

restavfall.

Öka andelen fossilfria transporter för tjänstemän och hyresgäster
Under 2017 har Vätterhem haft fokus på hållbar mobilitet. Efter en 

nedåtgående trend de senaste två åren, ökade antal mil för tjäns-

teresor med privat bil igen och står för 10% av utsläppen från Vät-

terhems fordon. Resepolicyn har reviderats under året och frågan 

lyfts på nya sätt. Exempelvis har 5 nya elcyklar köpts in, varav 4 är 

lådcyklar som används inom förvaltningen. Genom ett samarbete 

med kommunen har vi kunnat erbjuda rabatterad försäljning av 

återanvända, upprustade cyklar till både medarbetare och hyres-

gäster. Under våra interna hållbarhetsveckor slog vi ett slag för att 

ta sig utan bilen till och från jobbet. Avgifter för parkeringstillstånd 

till personal har setts över och en ersättning ges till de som väljer 

bort bilen. Ett nytt system lanserades för att kunna åka buss med 

hjälp av mobilen, för att underlätta för alla medarbetare. Det har 

även testats i samband med våra områdesdagar, för att erbjuda 

gratis bussresa under dagen för våra hyresgäster.

Det har varit svårt att mäta summan av alla insatser. Men i 

hyresgästenkäten svarade 93% av hyresgästerna att de är nöjda/

mycket nöjda med vårt sätt att jobba med miljövänligt resande. På 

Strandängen har ett forskningsprojekt bedrivits för att undersöka 

möjligheterna kring en fordonspool bestående av en elbil, elcykel 

och lådcykel. Intresse finns, men kan utvecklas för att nå ännu 

fler. I slutet av 2017 öppnades en bilpool även på Råslätt. Under 

hösten erbjöds tjänsten att testa bilpool, även för medarbetare på 

2. Miljöansvar

* källa Avfall Sverige
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Vätterhem. Syftet var att inte behöva vara beroende av att ta sin 

privata bil till jobbets tjänsteresor. Användningsgraden har hittills 

varit relativt låg.

Förbrukning av biodieseln ökade framförallt på Råslätt. En 

orsak är att Vätterhems sopmaskin utökat sina turer med en heldag 

i veckan bara på Strandängen. Alla personbilar och lätta lastbilar är 

fossilfria, utom jourbussen. En tredjedel av dessa är elbilar. 

Göra aktiva hållbarhetsval i samtliga upphandlingar  
fr o m 2017
Vätterhems inköp är en av våra mest betydande miljöaspekter. I 

100% av alla ramavtal ställdes någon form av miljökrav. Under året 

påbörjades ett projekt kring leverantörsuppföljningar, som fortsät-

ter under 2018. Syftet är dels att stärka kvalitén. Tanken är också 

att få input till hur kravställandet inom hållbarhet kan breddas i fler 

upphandlingar på sikt. 62% av hyresgästernas avfall 
återvanns förra året.

Matavfallet från varje lägenhet gav 
biogas till 16 mils körning för en 
personbil. Det ger totalt 140 000 
mil eller 35 varv runt jorden.

Vätterhems energikonsum-
tion, avfallshantering och 

interna transporter orsakade 
drygt 5000 ton koldioxid.

Men tack vare energiproduktion, återvinning och fossilfria 
resor har vi besparat atmosfären 3800 ton.

2. MILJÖANSVAR*
Indikator Enhet 2017 2016 2015

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan 

Använd energi som förbrukas av fastighetsbeståndet

(normalårskorrigerad) varav

Total kWh/m² atemp 104,5 105 105

fjärrvärme % 84 87 87

el** % 15 12 13

olja % 1 0 0

biobränsle % 0 1 1

fjärrkyla % 0 0 0

solfångare*** % 0 0 0

Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning 

(normalårskorrigerad förbrukning av värme)

Total kg/m² atemp 6,9 5,7 6,9

fjärrvärme % 96 100 100

el % 0 0 0

olja**** % 4 0 0

biobränsle % 0 0 0

fjärrkyla % 0 0 0

solfångare % 0 0 0

CO
2
 minskning, basår 2007 % 36 34 20

Andel förnyelsebar energi som bolaget använder % 97 97 96

Begränsning av miljöeffekterna vid företagets förvaltning

Koldioxidutsläpp från bolagets fordon ton CO
2
/år 86 73 60

Medelutsläpp av koldioxidekvivalenter av företagets bilar***** g CO
2
/km - - -

Kontrakten som innehåller miljökrav (kriterier i upphandlingen) % 100 62 -

Miljökrav på material och produkter i byggkontrakt****** ja/nej ja ja ja

Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning

Vattenförbrukning i beståndet Total m³/m² atemp 1,38 1,38 1,42

Varm l/m² atemp 511 511 525

Kall l/m² atemp 869 869 895

Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor******* Matavfall kg/lgh 117 79 120

Restavfall kg/lgh 178 197 166

Återvinningsmaterial kg/lgh 167 169 169

 * Definitionerna i hela tabellen har ändrats och värden redigerats retroaktivt.
 **  Solcellsproduktionen motsvararca 2% av totala behovet av fastighetsel
 *** Solfångare finns i Tenhult
 **** Förändringar för uppvärmningssystemet i Tenhult orsakade tillfällig 
  ökad oljeförbrukning.

 ***** Kan ej beräknas då vi saknar mätarställningar
 ****** Slottskajen och Ormhuset (Sunda hus), Klippan, KG-husen
 ******* Råslätts matavfall omklassat till restavfall under 2016

Sverigestatistik för hushållsavfall, inkl grovavfall (baseras på uppmätta vikter)

Matavfall (biologisk behandling) kg/pers saknas 76 74

Restavfall (energiåtervinning) kg/pers saknas 226 232

Återvinningsmaterial kg/pers saknas 162 168
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Vätterhem ser fastigheter som långsiktiga investeringar. 
Genom god och ansvarsfull fastighetsförvaltning i 
kombination med en stabil ekonomisk utveckling i 
företaget, ges förutsättning för hållbara och attraktiva 
bostäder under många år.

LÅNGSIKTIGHET – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN HÅLLBAR 
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Långsiktighet är ett av Vätterhems värdeord och präglar både 

den kostnadsmedvetna fastighetsförvaltningen och fastighets-

utvecklingen som företaget bedriver. Att upprätthålla en hög 

underhållsstatus i fastighetsbeståndet har alltid varit prioriterat, 

vilket under 2017 inneburit fortsatt stora investeringar i ombygg-

nationer, anpassningar och omfattande underhållsarbeten. Dessa 

åtgärder är nödvändiga för att fastigheterna ska behålla sin status 

och marknadsvärde, men framför allt är åtgärderna viktiga för 

hyresgästernas trivsel och skapar förutsättningar för trygga och 

attraktiva boendemiljöer. Resultaten från årets hyresgästenkät 

(produktindex) visar att rekordmånga hyresgäster, närmare 83,8% 

av de tillfrågade, trivs i Vätterhems lägenheter och är mycket nöj-

da med lägenheten och hur de allmänna utrymmena sköts. 2017 

gjorde företaget bästa resultatet nånsin, mycket tack vare extremt 

låga räntekostnader, ansvarsfulla upphandlingar och en långsiktig 

energistrategi i kombination med en kostnadseffektiv organisation. 

Vinsterna återinvesteras i underhåll, nyproduktion och långsiktigt 

hållbara lösningar som gynnar Vätterhems hyresgäster. 

NYPRODUKTION
Enligt ägardirektiven ska Vätterhems andel av nyproduktion, med 

utgångspunkt i bostadsförsörjningsprogrammet, vara minst 150 

påbörjade bostäder per år 2016–2017 för att därefter öka till minst 

200 påbörjade bostäder per år fr. o. m. 2018. Under 2017 har 

3. Ekonomisk hållbarhet
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Vätterhem levererat 220 inflyttningsklara bostäder. Efterfrågan 

på lägenheter har varit fortsatt hög under 2017 och i slutet av året 

fanns över 25 000 aktiva sökanden samtidigt som uthyrnings-

graden var nästintill 100%. Nyproduktion är kostnadsdrivande, 

därför har Vätterhem haft stort fokus på att hitta nya lösningar för 

en fortsatt ekonomisk försvarbar nyproduktion som ger förut-

sättningar för en hållbar förvaltning. Ambitionen är att prioritera 

material och komponenter som genererar låga driftkostnader på 

lång sikt, även om dessa kostar mer vid själva investeringstillfället. 

Genom 2016 års ändring av det särskilda ägardirektivet, fick 

Vätterhem uppföra andra bostadsformer för avyttring som ett led 

i finansieringen av nybyggnationer. Under 2017 färdigställdes 14 

radhus på Strandängen, där de flesta kunde avyttras under året. 

2017 års goda resultat medför också att lånebehovet minskar. 

I nybyggnationen på Strandängen har Vätterhem beviljats Gröna 

lån från Kommuninvest, eftersom detta nybyggnationsprojektet 

anses främja kommunsektorns övergång till ett mer hållbart 

samhälle. 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH AFFÄRSMÄSSIGHET 
Enligt bolagets ägardirektiv ska direktavkastningen vara i genom-

snitt 4% och även under 2017 uppnår Vätterhem detta krav. 

Soliditeten uppgick under 2017 till 21%, vilket överträffar ägardi-

rektivets krav. Företaget har dock en högre målsättning, nämligen 

23% till år 2023.

3. EKONOMISK HÅLLBARHET
Indikator Enhet 2017 2016 2015

Ekonomiskt ansvar och förbättring av fastighetsbeståndet

Årliga investeringar  Mkr 203 282 194

Årliga investeringar och underhållskostnader Befintligt bestånd Mkr 111 110 113

Årliga investeringar och underhållskostnader per kvm Befintligt bestånd kr/kvm 170 171 175

Företagets investeringar i nyproduktion Ny-produktion Mkr 124 196 109

Företagets ek. uthyrningsgrad bostäder % 99,9 99,9 99,9

Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande 

hållbarhetskriterier
Ja/Nej ja Ja Ja

Bidrag till ansvarsfull och hållbar ekonomisk utveckling

Utgifternas fördelning per typ av intressent medarbetare tkr 104352 89477 *

leverantörer tkr 287838 293855 *

myndigheter (skatt) tkr 32268 30311 *

bank (räntekostander) tkr 29318 37236 *

aktieägare tkr 98000 60000 *

* indikatorn har inte redovisats tidigare
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Vätterhem som allmännyttigt bolag ska vara nyttiga för 
ägaren, kunderna och samhället. I samförstånd med våra 
intressenter utvecklar vi verksamheten på ett ansvars-
fullt och affärsmässigt sätt. 

INTRESSENTER OCH VERKSAMHETSSYSTEM
Under 2017 har Vätterhem fortsatt arbetet med att kartlägga 

företagets viktigaste intressenter och undersöka krav och påver-

kan som dessa har på verksamheten. Arbetet har bedrivits inom 

ramen för uppdateringar mot nya standardkrav och utveckling av 

företagets ledningssystemet, internt kallat verksamhetssystemet, 

som Vätterhem jobbar med och som är certifierat enligt kraven 

i ISO 9001 och 14001. Systemet utgör ett viktigt stöd i både det 

dagliga och det långsiktiga arbetet med att nå företagets övergri-

pande mål och större kund- och medarbetarnöjdhet samt minskad 

miljöpåverkan. Intressenternas behov, förväntningar och påverkan 

beskrivs i företagets intressentmodell.

Dialogen med intressenterna har utvecklats under året. Nya 

former för dialog har testats både mot interna intressenter, t.ex. i 

samband med enkäter och vid träffar med anställda som är med i 

hållbarhetsgrupperna, men också mot externa intressenter, i form 

av fysiska möten, enkäter och undersökningar och större interak-

tion via hemsidan. 

RISKHANTERING
Parallellt med utvecklingen av intressentmodellen, har även 

grunderna i ett riskhanteringssystem utformats. Väsentliga risker 

inom olika områden som t.ex. arbetsmiljö och krishantering har 

identifierats, värderats och styrts upp. Även de finansiella riskerna 

har setts över under 2017, i form av en riskanalys där olika finan-

siella scenarios har analyserats av styrelse och ledningsgrupp. 

Vätterhem följer Jönköpings kommuns riktlinjer för riskhantering 

kopplat till gällande finansföreskrifter. 

TRYGGA OCH ATTRAKTIVA STADSDELAR
Tillsammans med kommunen och andra viktiga samarbetspart-

ners, har Vätterhem intensifierat arbetet kring attraktiva stadsdelar, 

trivsel och trygghet och drivit dessa frågor i bl.a. områdesgrup-

perna – ett viktigt samarbetsforum för stabilitet och långsiktig 

utveckling som finns på Öxnehaga, Österängen och Råslätt. 

Insatserna ger resultat - årets hyresgästenkät visar att 86% av de 

tillfrågade känner sig trygga och 91% uppger att de kan rekom-

mendera någon att flytta till det egna bostadsområdet. Under 

2017 hamnar kundnöjdhetsindex på 88,1% - rekordnotering för 

Vätterhem, vilket gav en nominering till Sveriges bästa hyresvärd 

(AktiveBo:s årliga event).

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Under året har Vätterhem i samarbete med Polisen, Räddnings-

tjänsten, Socialtjänsten, Kvinno- och tjejjouren, Hyresgästförening-

en m.fl. lanserat ”Trygga grannar” som syftar till att visa omtanke 

och civilkurage i situationer där hyresgäster känner oro för sina 

grannar. Vätterhem har under året börjat utforma rutiner för hur 

både hyresgäster och anställda kan slå larm när något inte riktigt 

står rätt till. Ambitionen är att alla ska känna sig trygga i sin bostad 

och på jobbet.

Sponsringsriktlinjerna har setts över under 2017. Vätterhem 

strävar efter att sponsra en mångfald av olika aktiviteter för att 

skapa möjligheter för alla som bor och verkar i bostadsområdena 

att utvecklas inom just sina intresseområden. I samband med 

sponsringsbeslut tagna under 2017 har Vätterhem verkat för att 

olika samarbetspartners ska samverka med varandra och bidra 

till erfarenhetsutbyte, främja inkludering och integration mellan 

olika stadsdelar. Ett av grundkraven som Vätterhem ställer från 

2017 är att aktiviteter som får stöd, ska präglas av respekt för alla 

människors lika värde. 

Att värna om demokratin och stärka tilliten i samhället är 

viktigt. I samverkan med kommunen har all personal på Vät-

terhem utbildats kring motverkan av våldbejakande extremism. 

Chefer som attesterar fakturor och medarbetare som hanterar 

upphandlingar och inköp har under året fått ta del av information 

från Skatteverket om hur Vättehem kan stärka arbetet med att 

motverka ekonomisk brottslighet, t.ex. genom leverantörskontrol-

ler och uppföljningar. 

4. Samspel med 
intressenter
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Vätterhems uthyrningsregelverk har reviderats under året, 

ambitionen har varit att främja transparens och rättvisa och stärka 

tydligheten. Årets hyresgästenkät visar att 80% av de tillfrågade 

är nöjda eller mycket nöjda med Vätterhems uthyrningsregler, en 

ökning med 8,5 procentenheter jämfört med tidigare år. 

SAMARBETEN MED MERVÄRDEN
Under 2017 har Vätterhem varit aktiva inom olika nätverk och pro-

jekt där företaget haft ett stort utbyte kring hållbarhetsfrågor, allt 

ifrån forskningsprojekt och lokala event så som t.ex. kommunens 

kemikaliekonferens, länets klimatvecka, aktiviteter inom CSR Små-

land och Bonätverket m.fl. – till nationella träffar och event inom 

framför allt SABO-sfären och SKY– den svenska delen av Eurhonet 

(europeiskt nätverk) där allmännyttiga bostadsbolag utbyter idéer 

och erfarenheter kring hållbarhet, bygg- och upphandling, IT m.m. 

Under 2017 har ett par anställda tillsammans med styrelseordfö-

rande och vice ordförande deltagit på Eurhonets årsmöte i Italien, 

där temat var social hållbarhet. 

ENGAGERAD STYRELSE
Vätterhems tillsatta styrelse nomineras av Jönköping kommun-

fullmäktige och speglar den partipolitiska sammansättningen. 

Styrelsen utgörs av elva ledamöter och under året har en manlig 

ledamot bytts ut mot en kvinnlig, vilket har bidragit till att andelen 

kvinnor i styrelsen har ökat. 2017 avslutades med den årliga 

utvärderingen av styrelsearbetet, där frågor kring arbetsklimat, 

prioriteringar, engagemang, uppföljning m.m. undersöktes. Resul-

tatet visar att styrelsearbetet präglas av respekt och förtroende, 

ett gott arbetsklimat och stort engagemang. Man upplever att 

rätt frågor tas upp och att uppföljningen av tidigare fattade beslut 

fungerar bättre.

Indikator Enhet 2017 2016 2015

Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande ledningssystem

Extern certifiering av ledningssystem Beskrivning Ja/Nej ja ja ja

Företaget utvärderas av extern revisor Ja/Nej ja ja ja

Andel kvinnor i ledande postioner styrelse % 64 55 55

lednings-grupp % 25 25 14,3

Företaget har en fungerande arbetsmetod för att kontinuerligt utvär-

dera företagets styrelse och ledning
Ja/Nej ja ja ja

Företaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan Ja/Nej ja ja ja

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen

Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende Serviceindex % 88,1 87,8 87,4

Företaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner för att öka de boendes nöjdhet Ja/Nej ja ja ja

Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod Ja/Nej ja ja ja

Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part Ja/Nej ja nej nej

Företaget arbetar med boinflytande Ja/Nej ja ja ja

Företaget följer upprättad inköpspolicy innehållande hållbarhetskriterier Ja/Nej ja ja ja

Korruption och mutor

Företaget har en policy för att förhindra korruption och mutor Ja/Nej ja ja ja

Företaget har en whislerblowerfunktion* Ja/Nej nej nej nej

Riskhantering

Företaget har ett riskhanteringssystem som inkluderar hållbarhet (ris-

kanalyser och åtgärder)
Ja/Nej ja nej nej

Mänskliga rättigheter

Företaget har en transparent hyrespolicy ja/nej ja ja ja

Företaget har transparenta rekryteringsprocesser ja/nej ja ja ja

* Jönköpingskommun har en whistleblower-funktion som är till för alla som vill lämna ett tips.

4. VERKSAMHETSSTYRNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER
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Arbetsmiljöåret på Vätterhem har varit ett riktigt utveck-
lingsår med uppdaterad policy, ökad kunskap i organisa-
tionen och en mängd uppdaterade riktlinjer och rutiner. 
Arbetet under året har varit inriktat på att förbereda oss 
mot en certifiering enligt OHSAS 18001 under 2018.

MEDARBETARUNDERSÖKNING
Vi har som övergripande mål att nå 90 % medarbetarnöjdhet till 

2023. För att mäta medarbetanöjdheten har vi för tredje året i 

rad genomfört en medarbetarundersökning på företaget och för 

tredje året i rad ökade också medarbetarnöjdheten. 

Totalt sett ser vi en positiv trend i hur nöjda medarbetarna är 

med att jobba på Vätterhem. Tyvärr ser vi fortsatt en klar skillnad 

i nöjdhet mellan kvinnor och män på i princip alla frågeområden, 

positivt är däremot att skillnaderna minskar något för andra året i 

rad. Vi ser också en tillbakagång på påståendet ”Allt sammantaget 

är detta en mycket bra arbetsplats”. Detta är ett enskilt påstående 

som mäter den spontana känslan av hur medarbetare uppfattar 

arbetsplatsen. 

KÖNSFÖRDELNING
Vi har 162 anställda varav 61 är kvinnor. Av cheferna är 15 män 

och 12 kvinnor. I ledningsgruppen sitter sex män och två kvinnor 

medan styrelsen består av fyra män och sju kvinnor. Under året 

har vi fått en till kvinnlig chef och ytterligare en kvinnlig styrelsele-

damot medan ledningsgruppen förblir oförändrad. Ledningsgrup-

pen och styrelsen anses idag fortsatt ojämnställda. Bland cheferna 

i stort är skillnaderna nu relativt små. 

Det finns fortsatt vissa yrkesgrupper med obalans i 

könsfördelningen, grupperna reparatörer och medarbetare på 

teknikavdelningen består endast av manliga medarbetare. Under 

året anställdes en man som byggprojektledare och en man som 

förvaltningssamordnare, därmed innehåller dessa grupper både 

kvinnor och män numera. Vätterhems rekryteringspolicy fastslår 

att vid likvärdiga meriter kommer underrepresenterat kön att 

väljas.

FRISKVÅRD
Vår frisknärvaro har ökat under året och vi ser en positiv trend där 

vi gör klara förbättringar från förra året. Varje medarbetare får ett 

friskvårdsbidrag på 3000 kr att använda efter skatteverkets regler 

för friskvård. Under 2017 sjönk användandet något, 100 medarbe-

tare använde i snitt 2400 kr av bidraget. Vi erbjuder gratis frukt 

till alla medarbetare och har under året anordnat utbildning i att 

5. God arbetsmiljö

År 2017 2016

Kön Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt

Antal svarande 52 87 143 51 83 142

Trovärdighet 73 % 78 % 75 % 73 % 79 % 75 %

Respekt 80 % 82 % 80 % 77 % 79 % 76 %

Rättvisa 78 % 80 % 78 % 74 % 77 % 74 %

Stolthet 87 % 87 % 85 % 83 % 85 % 83 %

Kamratskap 82 % 88 % 84 % 78 % 86 % 81 %

Allt sammantaget är det här en mycket bra 

arbetsplats
85 % 90 % 86 % 88 % 94 % 91 %

Total Trust Index © 79 % 83 % 80 % 77 % 81 % 78 %
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minska stress. Under Vätterhems interna hållbarhetsveckor har 

medarbetarna utmanats kring att röra på sig utanför arbetstid, ta 

sig bilfritt till jobbet och äta vegetariskt.

KOMPETENSUTVECKLING
Samtliga chefer och skyddsombud har gått en arbetsmiljöutbild-

ning under året, där också arbetsmiljöuppgifter har fördelats ut 

på samtliga chefer. Vi har också anordnat en mängd andra arbets-

miljörelaterade utbildningar, bland annat i att hantera våldsamma 

eller hotfulla personer i receptionsområdet, i personlig effektivitet 

och Heta Arbeten. 

Utbildningstiden per anställd generellt ligger kvar på samma 

höga nivå som 2016. På Vätterhem finns goda möjligheter att växa 

sig in i sin roll och även göra karriär inom företaget. Detta visade 

sig extra tydligt när vi internrekryterade två chefspositioner på 

Öxnehaga när förvaltningschefen gick i pension i somras. För att 

ha möjlighet att göra den här resan krävs det att företaget lägger 

tid och resurser på utbildning, något Vätterhem har visat sig villigt 

att göra. 

Under året har vi också testat på ett koncept där alla medar-

betare fick göra praktik hos kollegor på andra avdelningar. Detta 

tror vi har skapat ökad förståelse för kollegors problem, bredare 

kontaktnät inom företaget samt ger medarbetare möjlighet att 

testa på andra tjänster i företaget.

UPPDATERADE RUTINER TYDLIGGÖR
Arbetet mot att certifiera ledningssystemet enligt OHSAS 18001 

har intensifierats under 2017, det har lett till att vi arbetat mycket 

med att se över våra rutiner, samt uppdaterat vår arbetsmiljöpo-

licy. Några viktiga rutiner som uppdaterats under året är en ny 

utbildningsrutin, uppdaterade riktlinjer för skyddsutrustning och 

nya rutiner för hur olyckor, tillbud och kränkningar ska hanteras. 

Totalt har 14 rutiner eller riktlinjer kopplade till arbetsmiljö skapats 

eller reviderats under året. Med de nya rutinerna har vi tydliggjort 

regler och arbetssätt, både för medarbetare och för chefer, vilket 

förstärker vår organisatoriska arbetsmiljö. 

5. GOD ARBETSMILJÖ 
Indikator Enhet 2017 2016 2015

Anställningsform: Heltid % 95,5 96,2 96,8

Deltid % 4,5 3,8 3,3

Tillsvidare % 84 84,7 85,1

Visstid % 16 15,3 14,9

Ålder: Kvinnor -29 6 7 7

30-44 16 18 15

45-54 24 24 24

55-64 14 10 9

65- 1 0 0

Totalt antal 
kvinnor

61 59 55

Män -29 6 11 8

30-44 27 22 21

45-54 30 34 25

55-64 35 32 34

65- 3 0 0

Totalt antal 
män

101 99 88

Tillfällig anställning, med ersättning
Avlönad praktik och 

säsongsjobb
Antal 127 126 111

Fördelning av snittlön mellan kategori kön och anställda (exkl vd-lön): * Tjänstemän: män kr/månad 46252 41011 39527

Tjänstemän: kvinnor kr/månad 37547 33467 30134

Kollektivanställda: män kr/månad 28778 27606 25817

Kollektivanställda: kvinnor kr/månad 28535 27745 25018

Utbildningsinsatser för personalen - kursavgiften** Utfall kr/anställd 13845 17610 9645

Utbildningstimmar per anställd och år*** Utfall h/anställd 18,5 18,4 8,2

Frånvaro Total frånvaro % 6,25 7,6 7,8

Andel av frånvaron som beror på Olycksfall i arbetet % 0,0 0,0 0,1

Andel medarbetare som är nöjda med sitt arbete - trivselindex % 80% 78% 73%

Finns det en arbetsmiljö- och/eller hälsofrämjande policy? Ja/Nej ja ja ja

* En djupare lönekartläggning kommer genomföras 2018 för att fastställa varför löneskillnaden bland tjänstemän är så pass stor

** kursavgifter, exkl resor, hotell & kost om det inte ingick i kursavgiften. Exkl arbetstid

*** Statistik från personalens egna inrapporteringar, ej komplett
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DEFINITIONER 
DEFINITION AV FÖRNYBAR ENERGI 
Förnybara energikällor är energikällor som hela tiden förnyar sig och, 

vad vi känner till idag, inte tar slut inom överskådlig framtid. Lagrade 

energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och uran är inte förny-

bara energikällor. Elenergi kan vara producerad av såväl förnybar 

energi som när den framställs i vattenkraftverk eller i biobränsleel-

dade kraftvärmeverk och är inte förnybar energi om den framställs i 

kärnkraftverk eller kraftverk som drivs av olja eller kol. 

Förnybara energikällor är: 

Solenergi – solcell, soluppvärmning, solvärme, solfångare 

Vindkraft – vindkraftverk 

Vattenkraft – saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft 

Jordvärmekraft – värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme 

Bioenergi – bränslepellets, biobränsle

BERÄKNINGAR AV FÖRNYBAR ENERGI
Beräkningarna bygger på att 97% av fjärrvärmen är fossilfri (2017 och 

2016, 96% 2015). 

ATEMP
Uppvärmd yta mer än 10˚C.

DRIFTKOSTNAD
Med driftkostnad avses drift-, administrations- och företagsövergri-

pande kostnader. 

FASTIGHETSFÖRVÄRV
Med fastighetsförvärv avses köp av bebyggda fastigheter, (läs antalet 

lägenheter).

AVHYSNINGAR
Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten genomför avhysning 

av hyresgäst. Till grund för avhysningen finns ett beslut, ett utslag om 

handräckning eller en dom där det står att hyresgästen är skyldig att 

flytta. Då Vätterhem har gjort en uppsägning och hyresgästen 

accepterar detta definieras det inte som en avhysning. 

BOSTÄDER TILLGÄNGLIGA FÖR ÄLDRE
Här avses bostäder i markplan samt bostäder man når med hiss. Då 

det råder höjdskillnad vid entréer måste ramp eller liknande finnas. 

CO2 BERÄKNINGSMODELL
För att beräkna utsläppen av CO

2
 från verksamheten används 

följande omräkningsfaktorer:

Energibärare Enhet Utsläpp per enhet

El (vattenkraft) kWh 0 gram CO
2

Olja m³ 2680 kg CO
2

Fjärrvärme* kWh 50,12 gram CO
2

Bensin liter 2,36 kg CO
2

Diesel bio +40 liter 2,07 kg CO
2

E85 liter 0,33 kg CO
2

Biogas** liter 0 kg CO
2

* Faktiska siffror från Jönköpings energi, som varierar något per år.

** Fossilfri i Jönköping.

För flygresor används Atmostfairs beräkningsmodell för utsläpp. 

För bilar beräknas utsläpp vid blandad körning för fordon enligt 

Transportstyrelsens bilregister.

VERKSAMHETSSYSTEM
Vätterhems verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001 och 

14001. 

HÅLLBARHETSKRITERIER VID UPPHANDLING
Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och socialt ansvar samt 

ekonomi. 

Som standard i förfrågningsunderlagen är klausuler om rätt 

till hävning om part blir dömd för brott mot bland annat jämställd-

hetslagen, diskriminering i arbetslivet eller gällande arbetsmiljölag 

och arbetsmiljöförordning. När det gäller ekonomi ska anbudsgi-

varen kunna visa att denne är fri från hinder för deltagande enligt 

LOU. 

MILJÖANSVAR
Avtal innehållande miljökrav, dvs upphandlade kontrakt som 

innehåller både pris och miljökriterier. Andel upphandlingar med 

miljökrav under året.

ÅTERVINNINGSMATERIAL
Hyresgästernas förpacknings- och tidningsavfall. 

SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Avtal innehållande sociala krav, dvs upphandlade kontrakt som 

innehåller både pris och sociala kriterier. Andel upphandlingar 

med sociala krav under året.

RISKHANTERING I VERKSAMHETSSYSTEM
Riskhanteringssystem som innehåller riskanalyser, åtgärder och 

kontroll.

ARBETSVILLKOR
Revision eller utvärdering av entreprenörer, dvs uppföljning av 

lagkrav eller krav enligt fackliga avtal.

ANSTÄLLDA
Antal anställda beräknas på antal månadsanställda och 

visstidsanställda, dock inte vikarier. Timanställda beräknas inte. 

MÅNADSLÖN
Månadslön samt eventuella tillägg som är kopplade till grundrollen.

SJUKFRÅNVARO
Den totala sjukfrånvaron beräknas på antal sjukdagar oberoende 

anledning av frånvaro. När det gäller olycksfall i arbetet beräknas 

antal sjukdagar utifrån de inrapporterade arbetsskador och tillbud 

som lett till sjukskrivning.
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