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tillägg kompletterat husen med nya kvalitéer från var tid. Genom blästring och grå färgkulörer 

har originalfasadernas kvalitéer lyfts fram. Nya tillägg skapar öppnare balkonger med gröna 

smäckra stålräcken, ljusa tryggare trapphus och tydligare entréer på entréplan. Med en 

medveten strategi skapas med enkla medel en arkitektonisk helhet som också lyfter 

fram Råslätts ursprungliga modernistiska kvalitéer.” 
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V D  H A R  O R D E T  

HÅLLBARHETSÅRET 
med spets 

TILL SLUT, EFTER MÅNGA ÅRS hårt arbete och stolpe ut, har  

2019 varit lite av en ketchup-effekt i verksamheten. Bollarna har  

gått i mål och delarna börjar kugga i varandra på ett fint sätt. Att  

driva bostadsutveckling handlar mycket om att se till helheten, ha  

en klar strategi och sortera upp alla frågor som kommer in på  

rätt nivåer. Kronan på verket var när vi utsågs till Sveriges bästa  

hyresvärd 2019. I denna grundserie ingår 350 privata och  

offentliga bostadsbolag från Haparanda i norr till Ystad i söder.  

 Utmaningarna har heller inte saknats. Vi har varit påverkade  

av skjutningar, bilbränder, sprängningar och på slutet även av  

coronaviruset. Här har vi nu en välsmord och effektiv  

krisorganisation som jobbar med riskanalyser och sätter  

säkerheten i främsta rummet. Detta gör att vi inte fastnar i kriser  

utan kan bidra till lösningar och säkerställa våra stadsdelar.  

 Under verksamhetsåret har vi fått en ny styrelse som  

slussats in i bolaget och som verkligen bidrar med mervärden  

och kunskaper. Vi har lagt mycket tid på att landa och slutföra  

våra fyra idéprogram som redovisar bolagets ambitioner på kort- 

och lång sikt i våra stadsdelar. Dessa har presenterats, ställts ut  

och utgör en huvudinriktning för vad vi vill åstadkomma som  

bolag när det gäller investeringar, renoveringar, sociala insatser,  

miljöåtgärder och boinflytande. Ägarskapet ligger på respektive  

förvaltningschef. Dessa program är också kopplade till  

finansiering och bolagets företagsplan.  

 När det gäller bolagets måluppfyllelse så har vi sex  

långsiktiga mål som vi kämpar för att uppnå till 2023. Vi mäter  

dessa mål sedan 2016 med externa aktörer och officiell statistik  

som publiceras. Fem av sex mål går framåt och förbättras. Dessa  

mål beaktar även ägardirektiv och andra förpliktelser i  

verksamheten.  

Mål 1: Hyresgästnöjdheten 90 procent  
Här går de flesta faktorer framåt och ökar. Det vill säga hur vi  

bemöter hyresgäster, kvaliteten på vår service, reparationer,  

tillgänglighet osv. City-förvaltningen bröt 90-procenttvallen nöjda  

hyresgäster vilket aldrig gjorts tidigare i Sverige om man tar bort  

egna frågor. När det gäller både service och profil (hur man  

rekommenderar oss och talar väl om oss) blev vi alltså utsedda  

till Sveriges bästa hyresvärd. Detta är en bekräftelse på att vi gör  

bra saker och att vi kan förbättra oss och dra ifrån de andra  

bostadsbolagen. Målet är att pokalen ska stanna i Jönköping.  

Mål 2: Medarbetarnöjdhet 90 procent  
Varje år mäter vi medarbetarnas nöjdhet och vad vi som  

arbetsgivare har för input till verksamheten. Alltså ett system  

som både mäter in- och output i verksamheten. För femte året i  

rad går vi framåt och landar på 83,5 procent. Snittet i Sverige  

ligger på 52 procent. Vi är nöjda men kan så mycket bättre och  

har potential att öka ytterligare.  

Mål 3: Ekonomisk styrka, soliditet 25 procent  
Bolaget har en ytterst välskött ekonomi och vi vaktar både  

resultat- och balansräkningen lika mycket som kassaflöden,  

finansiering och en småländsk kostnadseffektivitet i stort som  

smått. Vi ska alltid hushålla med resurserna även när vi satsar  

stort. Bolaget har idag över 900 mkr i eget kapital, vilket är en  

fördubbling på fem år. Det innebär en synlig soliditet på 24  

procent medan den justerade soliditeten är 70 procent. Bolaget  

har idag en självfinansieringskapacitet på över 200 mkr per år.  

Mål 4: Påbörja 200 bostäder eller 800 bostäder under  
mandatperioden  
Det mål som vi inte uppnådde var påbörjade bostäder. Skälet  

stavas investerings- och energibidragsstöd. Året blev ett förlorat  

byggår på grund av oklara regler och att stödet först skulle börja  

gälla 2020. Skulle vi dragit igång byggprojekten så skulle vi ha  

tappat 20 mkr i stöd per projekt och tvingats till högre hyror som  

innebär ökad risk för uthyrningen. Så jobbar man inte i Småland.  

För 2020 måste vi börja köra ikapp och planerar att starta cirka  

270 nya lägenheter.  

Mål 5: Energianvändning på 90 kWh/kvm  
Vätterhem har sänkt sin energianvändning i hela  

fastighetsbeståndet med 21 procent mellan åren 2006-2016. Vi  

har som ny ambition att fortsätta att minska klimatpåverkan och  

sänka energianvändningen från 105,5 till 90 kWh/kvm mellan  

2016-2023. Glädjande nog tog vi ett skutt i rätt riktning och  

minskade energianvändningen till dagens rekordnivå 101,1 kWh/kvm. 

Snart närmar vi oss tvåsiffrigt. Detta påverkar bolagets ekonomi  

och stärker vårt hållbarhetsarbete.  

Mål 6: Produktkvalitet 85 procent  
Vi frågar årligen våra hyresgäster om hur de upplever bostadens  

funktion, design, allmänna ytor, utomhusmiljön, tvättstugor etc.  

Vi har ett äldre bestånd som kräver underhåll och renoveringar. I  

år ökade produktkvaliteten till 82,4 procent och för det blev vi  

nominerade som Sveriges bästa hyresvärd. Detta mål gör mig  

mest glad att vi ökar trots att vi inte vann. Det vittnar om att vi  

har ett ytterst välskött fastighetsbestånd som renoverats väl de  

sista trettio åren.  

 Vår styrmodell går alltså ut på att skapa en balans och aldrig  

släppa helhetsbilden. Vi strävar efter att öka alla målen steg för  

steg. Att tänka systematiskt och i olika risker och konsekvenser  

så att man inte suboptimerar eller förlorar sig i alla detaljer.  

 Jag vill också framföra ett stort tack till våra fantastiska 

medarbetare som gör detta möjligt. Hos oss är laget före jaget och 

vi jobbar mer och mer som en idrottsklubb där min roll är att 

fungera som lagledare och skapa rätt förutsättningar. Det är en ära 

att få vara med. Jag vill också tacka den nya styrelsen som stärker 

företaget, våra ägare som ger oss befogenheter och ansvar att 

uppfylla ägardirektiven. Sist men inte minst våra hyresgäster som 

sätter guldkant på tillvaron. Samverkan med Hyresgästföreningen 

fungerar väl, liksom samverkan med privata 

fastighetsägare, koncernens bolag,  

branschkollegor och förvaltningarna 

inom Jönköpings kommun.  

Jönköping den 2 mars 2020 

Thorbjörn Hammerth, 
VD 
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VÄTTERHEM
– Sveriges bästa hyresvärd

KUNDKRISTALLEN 

Sveriges bästa hyresvärdar belönades med Kundkristaller under  

Benchmark Event 2020 på Berns Salonger i Stockholm. Unikt för  

tävlingen är att ingen jury eller kommitté står bakom  

utmärkelserna utan det är helt och hållet hyresgästerna själva  

som avgör.  

Vätterhem tog hem två Kundkristaller inom kategorierna  

högsta Serviceindex och högsta Profil för hyresvärdar med 4000  

lägenheter och uppåt. Med på scenen för att ta emot priserna var  

Vätterhems ledningsgrupp samt förvaltningscheferna från de  

olika stadsdelarna.  

”Att vinna en Kundkristall är som att vinna SM-guld i hockey.   

Det är lika tufft och otroligt små marginaler som avgör. 350 bolag  

mäter hyresgästnöjdheten med exakt samma enkät och alla vill  

vinna. Senast vi vann ”pokalen” var för cirka tio år sedan. Att vinna  

denna omöjliga pokal, Sveriges bästa hyresvärd, är ofattbart.   

Ett enormt tack till alla våra hyresgäster och vår fantastiska  

organisation som gjort detta möjligt. Vi är laddade att fortsätta  

leverera och ska se till att bucklan stannar i Jönköping   

även 2020”.  

Thorbjörn Hammerth, vd Vätterhem.  

AktivBo genomför årligen hyresgästundersökningar hos drygt  

350 bostads- och fastighetsbolag omfattande mer än 1,5 miljoner  

bostäder. Utifrån de inkomna svaren utser AktivBo Sveriges bästa  

hyresvärdar i kategorier inom service, produkt och profil/ 

varumärke.

 Vätterhem har sedan tidigare 17 Kundkristaller och en  

hederskristall. 2008 fick Vätterhem bästa index i fem klasser;  

Serviceindex, Produktindex, Profilindex, Prisvärdhet och Utemiljö. 
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MÅLSÄTTNINGAR  
2016–2023 
Vätterhems arbete är målstyrt  
och hålls ihop av vårt verksam-
hetssystem. Våra sex mål är  
konkreta,  mätbara, tidsatta och  
ska appliceras på respektive  
avdelning. Alla medarbetare ska  
känna till  målen och utifrån sin  
roll  förstå hur man bidrar till  
uppfyllelsen av dessa mål .    
Detta är grunden för att vår  
vision skall  uppfyllas . 

90 % 
83,5 %80 % 80 % 

78 % 

MEDARBETARNÖJDHET SLUTMÅL 

2016 2017 
87,5 % 88 % 

2023 
90 % 

2018 2019 
87,3 % 87,4 % 

HYRESGÄSTNÖJDHET SLUTMÅL 
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ENERGIANVÄNDNING SLUTMÅL 
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800 st 
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Ackumulerat utfall över  2023 
perioden  2018 + 2019 

NYPRODUKTION BOSTÄDER SLUTMÅL 

24 % 24 % 25 % 
21 % 

19 % 

SOLIDITET SLUTMÅL 

85 % 
83,9 % 

82,6 % 82,0 % 82,1 % 
2023 

2017 
2016 2018 2019 

PRODUKTINDEX SLUTMÅL 
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Vår vision är att skapa trygga och hållbara stadsdelar. 2023  
är vi det ledande bostadsföretaget i Sverige med flest nöjda  
hyresgäster. Visionen uppnår vi genom att bygga fler bostäder,  
renovera befintliga hus , stärka integrationen, sysselsättningen,  
skolorna och skapa attraktiva centrumanläggningar samt  
arbetsplatser. I årsredovisningen uppvisas en del av 2019 års  
aktiviteter och åtgärder, utförda av Vätterhems medarbetare,  
för att skapa trygghet, inflytande och integration för såväl  
hyresgäster som medarbetare. 

ÖNERUD OCH FENDRICH ÄR TRYGGA GRANNAR 

Södras mittfältsstrateg Fredrik Fendrich ringer på hos HV:s  

lagkapten Simon Önerud. På så sätt framställs Vätterhems  

Trygga grannar, arbetet för att alla ska känna sig trygga och säkra  

hemma. Lokala förebilder ställer upp framför kameran för att  

skapa en film med glimten i ögat, men som ändå känns i magen.  

Simon bekräftar: - Det är ett angeläget ämne. Är du inte trygg  

hemma, var är du trygg då? Se den färdiga filmen på Vätterhems  

Youtubekanal. 

FAKTA TRYGGA GRANNAR 

Kunskap och verktyg för att våga visa omtanke och civilkurage  

– det är målet för samarbetet mellan Vätterhem, polisen, 

socialtjänst och flera andra parter. Om du ser eller hör tecken 

på våld eller hot kan bara en knackning på grannens dörr göra 

skillnad. 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 112.

BILDER SOM INKLUDERAR OCH REPRESENTERAR 

En analys av vårt bildspråk under 2018 visar att vi uppnår vårt  

jämställdhetsmål att framställa kvinnor och män i ungefär lika  

stor utsträckning och på liknande sätt. Nästa steg är att vårt  

bildspråk i högre grad speglar våra hyresgäster även vad gäller  

ålder och ursprung. Det innebär att fler äldre personer och  

personer med annat etniskt ursprung än svenskt kommer att  

synas på bild framöver. 

SISTA HYRESAVIN PÅ PAPPER 

Från och med april 2019 får alla hyresgäster välja en av tre vägar  

för fakturan: e-faktura, autogiro eller Mina Sidor. Vi sparar nu 100  

000 utskrivna pappersark om året – en insats för miljön. Men  

framför allt sparar vi tid för bovärdarna som delat ut dem – tid  

som läggs på service och fastighetsskötsel. 

H Å L L B A R H E T S Å R E T  I  P R A K T I K E N  

ENKÄT VISAR NÖJDA MEDARBETARE 

Årets medarbetarundersökning visar att hela 86 av 100  

medarbetare tycker att Vätterhem är en bra arbetsplats. Det  

gör oss stolta och glada, men vi slår oss inte till ro. Vårt mål  

till 2023 är att siffran ska bli 90. Vi gläds också åt ett ökande  

engagemang. Nu har vi utsett tre förbättringsområden att arbeta  

parallellt med i fyra grupper, en i varje förvaltningsområde och  

en på huvudkontoret, Tillsammans formar vi en handlingsplan  

med konkreta åtgärder. 

KOLL PÅ PERSONUPPGIFTERNA 

När dataskyddsförordningen GDPR kom våren 2018 hade vi  

redan börjat kartlägga vår hantering av personuppgifter. Utifrån  

en lång åtgärdslista började vi sedan skapa rutiner och sprida  

kunskap om hur vi hanterar, lagrar och gallrar de uppgifter vi  

måste ha. Delvis är det en it-fråga, men det handlar också om  

vanor och beteende, som att undvika personnummer i e-post. 
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H Å L L B A R H E T S Å R E T  I  P R A K T I K E N  

TESTPILOTER FÖR SMARTA HEM 

2017 ordnade vi en innovationstävling för framtidens smarta 

boende tillsammans med fastighetsföretaget Tosito och 

Jönköping Energi. Bland fyrtio deltagare utsågs fyra företag 

till segrare och fick chansen att utveckla sina idéer vidare. 

För att få mer framfart i projektet har vi förstärkt med en 

extern projektledare. I nästa steg rekryteras testpiloter bland 

hyresgästerna, som kommer att få testa produkter och tjänster. 

Smarta hem kan till exempel handla om att få system som kan 

samverka och dela information för att upptäcka avvikelser i 

fastigheten eller för att planera energianvändningen. 

FOSSIL ENERGI SKA FASAS UT TILL 2030 

Vätterhem är en av de kommunala bostadsbolagen i Sverige 

som skrivit under ett klimatinitiativ framtaget av SABO, Sveriges 

allmännyttiga bostadsföretag. Målet är att 2030 vara fossilfria 

och förbruka 30 % mindre energi än 2007. Vi arbetar i denna 

riktning sedan många år – aktuellt just nu är att ersätta dieseln 

till våra stora arbetsmaskiner med förnybart HVO-bränsle och att 

montera solceller på Öxnehagas hustak. 

BOINFLYTANDEAVTALET UPPDATERAS 

Vätterhem och Hyresgästföreningen tecknade för flera år sedan 

detta avtal, som syftar till att öka hyresgästernas delaktighet och 

inflytande i boendet. Båda parter upplevde att avtalet behövde 

ses över och göras mera känt bland hyresgästerna. Därför 

inleddes ett gemensamt arbete 2018 med representanter för 

båda parter. Under 2019 har arbetet fortsatt och ett nytt avtal är 

på plats där du som hyresgäst i och med det nya avtalet kan få 

mer delaktighet och inflytande. 

ÅRLIG UPPDATERING AV UTHYRNINGSREGELVERKET 

2016 lanserade vi uthyrningsregelverket, som ska redovisa de 

krav och regler som gäller för att hyra lägenhet hos Vätterhem. 

I årliga uppdateringar hanterar vi nya frågor och förändrade 

förhållanden. En nyhet 2019 var att två kunder kan dela avtal 

för ny lägenhet om de tillsammans gjort intresseanmälan. Vi 

skärper också konsekvenserna för en hyresgäst som stör andra 

hyresgäster. Hot och våld mot personal eller grannar kan nu 

ge personen en dålig boendereferens i fem år. Ett av årets 

förtydliganden är att endast make, maka eller partner kan räknas 

som medsökande. 

RÖKFÖRBUD FÖR BÄTTRE HÄLSA 

Den 1 juli kom en ny tobakslag som förbjuder rökning på 

allmänna platser utomhus. Det övergripande syftet är att 

minska rökningen, även den passiva. Som fastighetsägare har vi 

ansvar att informera om detta och vi har under året därför sett 

över skyltningen bland annat vid lekplatser och vid entréer till 

restauranger och butiker med ingång från gatan. 

SKATTEVERKET GÖR EXTRAKONTROLL 

Vätterhem har valts ut för revision och Skatteverket har granskat 

2019 års räkenskaper noga. Vår strävan är öppenhet, ordning och 

reda, och vi välkomnar därför granskningen. 
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H Å L L B A R H E T S Å R E T  I  P R  A K T I K E N  

LADDAR OM FÖR NYA UPPDRAG 

Under året köpte vi in en helt ny Nissan i modellen e-NV 200,  

som fullt ut har el som drivmedel. Bilen är baserad på Råslätt,  

och används av Vitvarugruppen, som utför service- och  

reparationsuppdrag i alla våra områden. Givetvis laddas bilen  

med grön el, och på full laddning klarar den drygt 20 mils  

blandad körning. 

SVALKANDE TIPS FÖR GOD KOMFORT I LÄGENHETEN 

Sommaren 2019 blev inte lika varm som året dessförinnan,  

men vissa dagar var ändå utmanande för våra hyresgäster. Vi  

uppmanade till att stänga ute solljuset med persienner, gardiner  

samt stängda dörrar och fönster. Om värmen är intensiv även  

kvällstid kan man kyla ner genom att hänga ett blött lakan för  

öppet fönster när man vädrar. 

VÄT T E R H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9
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PARKERA OCH BETALA MED PARKSTER 

I slutet av året tog Jönköpings kommun över ansvaret för bevak-

ningen av våra parkeringar, vilket möjliggör nya sätt att betala.  

Huvudalternativet för betalning är appen Parkster. Den fungerar  

på alla kommunens parkeringsplatser och förvaltningskontoren  

kan hjälpa till att installera den.  

 När man påbörjar sin parkering anger man en ungefärlig par-

keringstid i appen. När man sedan avslutar parkeringen bekräftar  

man det i appen, vilket innebär att man betalar endast för den tid  

man parkerat. Om man blir försenad kan man också förlänga sin  

parkering utan att behöva gå tillbaka till bilen. 

 I takt med att allt fler betalar med appen Parkster, sms eller  

talsvar minskar vi antalet fysiska parkeringsautomater. Råslätt  

centrum, Öxnehaga vårdcentral och Österängens centrum är  

några av de platser där de finns kvar. 

 Övertagandet innebär att det nu är kommunen som bevakar  

parkeringarna. En del förändringar har också gjorts av tillåtna  

parkeringstider och avgiftsnivåer. Strävan har varit att ge god  

service och tillgänglighet både för den som behöver parkera en  

kortare stund i centrum och för den som parkerar i närheten av  

sin bostad. 
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VI GYNNAR GRÖNSKA MED MÅNGFALD 

Den biologiska mångfalden är allvarligt hotad – en miljon arter  

riskerar att dö ut, en del inom bara några årtionden. Antalet bin  

och andra pollinatörer minskar. I våra bostadsområden har vi  

mycket gröna ytor, särskilt gräsmattor. En hårt klippt gräsmatta  

ser väldigt levande ut, men den innehåller faktiskt bara ett fåtal  

arter gräs. Eftersom den ger inte bra mat eller skydd för insekter  

eller andra djur lever väldigt få arter där.  

 På Vätterhem vill vi bidra på vårt sätt. Vi vill lära oss  

att skapa miljöer som är gynnsamma även för växter och  

djur. Ett första steg är att våra bovärdar har fått utbildning i  

ekosystemtjänster. Självklart behåller vi gräsytor för lek och  

häng, men på en del ställen kommer vi låta gräset växa längre  

och blanda in ängsblommor. På Österängen testar vi nu att göra  

en skogsträdgård, en slags plantering i olika nivåer där de olika  

växterna samverkar med varandra samtidigt som vi odlar mat. Nya  

bihotell är också ett sätt att ge vilda bin någonstans att söka skydd.  

 Genom att behålla en del träd och stubbar kan vi öka  

artrikedomen och hjälpa våra pollinatörer att hitta både mat  

och skydd. Vi människor gynnas av att de blir flera genom att  

de förbättrar våra skördar, men vi får även andra fördelar. Vi får  

skugga från träden, marken blir bättre på att behålla vatten och  

ta upp koldioxid.  

 Vi lär oss hela tiden mer och ökar takten för en ökad mångfald. 

STARKT VÄTTERHEM I BLODOMLOPPET 

Ett tjugotal hyresgäster och lika många medarbetare bildade  

tillsammans Lag Vätterhem i årets upplaga av Blodomloppet.  

Efter loppet samlades laget för ett välförtjänt picknickbord i  

Vätterhems tält – en kväll fylld av energi och glädje! 

SKÄRPTA REGLER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING 

För att man ska få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste  

hyresvärden samtycka och hyran ska vara densamma som man  

själv betalar. Annars kan man förlora sitt förstahandskontrakt med  

omedelbar verkan. Tidigare fanns en möjlighet att begära rättelse,  

sluta med andrahandsuthyrningen, men det har tagits bort. 

FÖRSÄMRAD SOPSORTERING HÖJER HYRAN 

Inför 2020 höjer vi hyrorna med i genomsnitt 2,2 procent. 

Eftersom en väsentlig del av höjningen beror på höjda 

avfallskostnader kommer en person att projektanställas för att 

informera och inspirera till bättre sortering. Om detta slår väl ut 

gör vi en miljöinsats och kan dessutom minska kostnaden till 

2021. 

CITY OCH RÅSLÄTT HAR SÄKRASTE LEKPLATSERNA 

En intern tävling om säkra lekplatser taggar våra medarbetare  

lite extra. Syftet är att förbättra veckotillsynen och tidigt kunna  

upptäcka fel på utrustningen för att minska risken för olyckor.  

Engagemanget har fått effekt och alla våra områden håller en  

riktigt hög nivå. Allra bäst resultat 2019 visade City och Råslätt.  

Snart inför vi digital rapportering för att slippa pappershantering. 

HURRA – VI ÄR SVERIGES BÄSTA HYRESVÄRD  

Under tidig höst skickade vi ut vår enkät till 3 6 00 hyresgäster  

och glädjande nog svarade hela 66 %. Det ger oss ett mycket bra  

underlag både för våra beslut och planering samt för att bedöma  

vårt serviceindex. Detta är ett mått på hur vi i vårt arbete kan  

bidra till att skapa trygghet samt vår förmåga att ta kunden på  

allvar, hålla rent och snyggt samt hjälpa när det behövs.  

2 5 00 hyresgäster besvarade årets enkät och gav oss  

enastående höga betyg. Vi kunde se att vårt redan höga  

serviceindex ökat – hela 87,4 procent var nöjda eller till och  

med mycket nöjda. Det ledde till en prestigefylld nominering  

till utmärkelsen Sveriges bästa hyresvärd. Motsvarande  

undersökning som sker hos oss görs nämligen i hela 350  

bostadsbolag, vilket gör att vi kan jämföra oss med andra. I  

början av 2020 tog vi hem just denna utmärkelse i två tunga  

kategorier: Service och Profil. 
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NYA STYRELSEN PÅ PLATS 

Vätterhems nya styrelse startade upp sitt arbete med en  

kickoff i april. Det var tydligt att medlemmarna upplevde  

förutsättningarna som mycket goda för att kunna bidra och  

utveckla bolaget vidare på ett bra sätt. De ser Vätterhem som ett  

stabilt företag med pålitlig och kompetent personal som förvaltar  

resurserna klokt och långsiktigt. Bland många andra viktiga  

framtidsfrågor lyfter de bra boendemiljö, trivsel, engagemang,  

ledarskap och hållbarhet. 

STYRELSE OCH LEDNINGSKONFERENS MED TEMA  
HÅLLBARHET 

Styrelsen och ledningsgruppen besökte under hösten 2019  

Göteborg för att ta del av praktiska exempel av arbete kring  

social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Under konferensen  

gjordes studiebesök på Chalmers, Gårdstensbostäder, Backaplan  

och Skövdebostäder. Dessutom besöktes Vårgårda Bostäder för  

att ta del av deras energisystem. 

NY STYRELSE INLEDER MED KONFERENS I OMBERG 

För att ge den nya styrelsen en helhetsbild av Vätterhems  

verksamhet, strategier och organisation samlades hela den  

nya styrelsen i två dagar på Ombergs turisthotell. Syftet med  

konferensen var att presentera bolagsordning, ägardirektiv,  

företagsplan, organisationsmodell, samt att varje avdelningschef  

presenterade sin verksamhet. 

VÄTTERHEMS FÖRETAGSPLAN REVIDERAD 

Vätterhems företagsplan omspänner från 2016–2023 och är  

fastställd av bolagsstyrelsen. 2019 har en översyn skett där  

visionen har justerats och hållbarhet har blivit satt som en  

övergripande strategi i bolagets verksamhet. 

Vätterhems Företagsplan 2016-2023 

Recept för kontinuitet 
och utveckling 
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Ver 4

H Å L L B A R H E T S Å R E T  I  P R A K T I K E N  

BREDBAND I HYRAN 

Vätterhem, som ett av de första allmännyttiga bostadsföretagen  

i Sverige, i samarbete med Jönköping Energi erbjuder bredband  

som en del av lägenhetens standardutrustning. Detta omfattar  

samtliga närmare 8650 lägenheter.  

Det innebär att Vätterhem förser alla lägenheter kostnadsfritt  

med tillgång till internet med en hastighet som uppgår till 2 Mbit/s.  

Avsikten är att erbjuda alla en minsta nivå av bredbandskapacitet,  

en basnivå om man så vill, så att ingen hamnar utanför eftersom  

man saknar tillgång till internet.  

Vi tycker att det är mycket viktigt att alla våra hyresgäster  

deltar i den digitala utvecklingen och inte hamnar utanför. Alltmer  

av service, utbildning, resor, betalningar sker på nätet och då vill  

vi se till att alla som inte har bredband ska ha detta. Motverka  

ett digitalt utanförskap. Vi anser att bredband är lika viktigt som  

ett kylskåp eller en spis och bör därför ingå i våra lägenheters  

standardutrustning. Detta är också ett viktigt steg i arbetet med  

att på längre sikt utveckla hyresrätten mot det smarta hemmet. 

NYPRODUKTIONSHANDBOK FRAMTAGET 

Sedan årsskiftet finns en uppdaterad bygghandbok ”Vätterhems  

Nybyggnadshandbok” som omfattar generella riktlinjer som  

gäller för Vätterhems samtliga nybyggnadsprojekt. Vätterhems  

Nybyggnadshandbok ska främst fungera som verktyg i det  

dagliga projektarbetet. Det ska vara till hjälp vid såväl initiering  

av projekt som att upprätta förfrågningsunderlag och skriva  

avtal, vara ett stöd i att leda projekterings- och byggskede samt i  

förvaltningen av fastigheter. Handboken är ett levande dokument  

och revideras minst en gång per år. 

OFF GRID FÖRSTUDIE 

Off grid projektet är ett samarbete mellan Vätterhem, Yellon och 

bland annat RISE där projektet fått pengar från Energimyndig-

heten för att göra en förstudie under 2020 för att undersöka 

möjligheterna till att förverkligande idén av ett off grid boende. 

Det är ett världsunikt projekt för hållbart byggande och boende. 

Aldrig tidigare har man byggt ett modernt och stadsnära boende 

som är helt självförsörjande på energi och vatten och där man 

tar hand om dagvatten och avlopp själv. 

FRISKVÅRDSSATSNING VÄTTERHEM 

Under 2019 har Vätterhem satsat för att öka kunskapen och 

motivationen hos personalen kring träning, kost och stress. 

Vätterhems personal har erbjudits prova på aktiviteter för att 

hitta sin träningsform och virtuella föreläsningar via Sport 

Competence. Projektet löper under 12 månader. 

MEDARBETARNÖJDHETEN ARBETSPROCESS 

Nytt för 2019 är sättet att jobba med resultatet från medarbetar-

undersökningen där vi har jobbat med referensgrupper som är 

representativa för de yrkesroller som finns hos oss på våra olika 

områden. Resultatet från respektive grupps workshop presente-

rades sedan för ledningsgruppen. 

Därefter upprättades en handlingsplan för åtgärder som skulle 

genomföras. Samt återkoppling på status för åtgärderna under året. 

MEDARBETARHANDBOKEN FRAMTAGEN 

Syftet med boken är att vara en vägledning i medarbetarskapet på 

Vätterhem samt ett verktyg för våra ledare. Arbetet med den nya 

medarbetarhandboken startade hösten 2018 och slutfördes 2019. 

Under hela framtagandet skedde samverkan med våra medarbetare 

och ledare genom respektive fackklubb. I slutfasen involverades även 

två referensgrupper som representerade både ledares och medarbe-

tares synpunkt på boken. Därefter gjordes en gemensam lansering av 

företagsledning, HR och fackklubbar till hela organisationen. 

1 5  

1 

Medarbetarhandbok 

sion 1 : 2019 05 2 
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CITY 

FÖ RVA LT N I N G S O M R Å D E  C I T Y  

Långt ifrån alla Jönköpingsbor känner till  vårt utbud av  
lägenheter i City. Där finns 1800-talshus och nyproduktion,  
klassiska trähus och toppmodern arkitektur. Bland våra nästan  
2300 lägenheter i centrala Jönköping, på Torpa, Kristinedal,  
Kålgården, Liljeholmen och Gräshagen finns allt från små ettor  
till  stora femmor. Nära till  stadens puls och med vår omtalade  
skötsel och service. 

VÄTTERHEMS CITYDAG I HÄRLIGT SENSOMMARVÄDER 

På årets Vätterhem City-dag kunde besökarna strosa runt  

och njuta av strålande sensommarväder bland loppisbord,  

matmarknad och massor av prova-på-möjligheter. Ett av de  

många alternativen var att lära sig fotbollsskills av Mariebo IK.  

De yngre besökarna hade extra mycket att välja på, däribland  

ponnyridning med Bankeryds ridklubb och ansiktsmålning med  

Unga Örnar. Under delar av dagen fanns barn och ungdomar  

även på scen: barn från Kålgårdens förskoleområde bjöd  

på körsång och unga musikanter från Kulturskolan spelade  

svängiga storbandslåtar. Så småningom lämnade de över scenen  

till Black Anemone – ett småländskt band med rockig och  

dansvänlig folkpunk. Dagen avslutades med stor publik, fantastisk  

sommarstämning och mycket igenkänning: på scen fanns då  

Tommy Nilsson med ett program sprängfyllt av klassiker. 

PORTTELEFONER OCH DIGITAL TVÄTTSTUGEBOKNING 

Vi har fått många önskemål om porttelefon och digital 

tvättstugebokning. Successivt erbjuder vi nu detta, bland annat 

på Liljeholmen. Första steget är att fråga hyresgästerna i varje 

hus. Eftersom standardhöjningen medför en viss hyreshöjning 

görs förändringen bara om minst hälften av hyresgästerna 

stödjer det. 

VACKRA BILDER MÖTER I ENTRÉN 

På Halle Persgatan kan hyresgäster och besökare nu njuta av 

vackra bilder – helt oavsett vädret! Hyresgästerna välkomnas att 

bidra med bilder som fler kan få ta del och njuta av. Initiativet 

kom från bovärden Karin, som konstaterar att det uppskattas 

mycket och har gjort entrén till en ny samlingsplats. 

PIZZERIA BELLA SATSAR PÅ KVALITET 
På sensommaren öppnade Pizzeria Bella på Liljeholmen med ny 

inredning och nya skyltar. De nya ägarnas fokus är hög kvalitet 

och tillagning från grunden, som att själva marinera kebabkött 

och kyckling. Ägarna uppskattar läget – många kunder bor 

nära. Men de märker att kvalitet lönar sig. Kunder från andra 

stadsdelar tar gärna en omväg, inte minst för storsäljaren: 

kebabpizza. 

TRYGGHETSBOENDE LILJEHOLMEN: SOM ATT BO PÅ RIVIERAN! 

Trygghetsboendet Fabriken på Liljeholmen är under utveckling, 

idag finns ett femtiotal hyresgäster. Med många gemensamma 

ytor som tv-rum, café och gym, finns många möjligheter för 

människor över 70 år. Fyra dagar i veckan finns en trygghetsvärd 

som ordnar allt från träningspass till föreläsningar, där de boende 

kan delta efter önskemål och förmåga. Hyresgästerna värdesätter 

möjligheten att hitta någon att prata med över en kopp kaffe 

och beskriver hur servicen, trivseln och Vätterstranden strax intill 

nästan skapar känslan av ett lägenhetshotell. 

GRÖNARE GÅRDAR PÅ LILJEHOLMEN 

Tidigt i våras samlades engagerade hyresgäster i kvarteret 

Figuren på Liljeholmen för att träffa oss och diskutera förändring 

av den gemensamma gården. Många goda idéer kom upp och 

blev en del av underlaget till det förslag vi tog fram senare under 

året. 

På en annan gård i närheten, Klockgjutargatan 5, kunde 

praktiska åtgärder dras igång på försommaren. Under några 

röriga veckor stuvades ytorna om och fräschades upp. Resultatet 

blev en ny uppskattad uteplats bland spirande gröna växter. 
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Vackra bilder i entrén

Klosterg. 63 
– Byte låssystem

Munkg. 3 – Målning fönster

Brunnsg. 18 
– Målning av 
källare, spol-
ning avlopp

Munkg. 5 – Byte tamburdörrar, 
målning trapphus, målning 
fönster

Bellmansg. 2 – 
Byte låssystem, 
målning källare, 
porttelefon, 
digital tvättstu-
gebokning

Ståltorpsg. 
13-19 – Renove-
ring av tvätt-
stugor, fas-
adrenovering

18
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Citydagen

Trygghetsboende 
Liljeholmen

Pizzeria Bella

Mellang. 26-28,  
Klockgjutarg. 6-8 
och Sandg. 9  
– Köksrenovering i 
enstaka lägenheter

Lillg. 29 – Stambyte, 
badrumsrenove-
ring, byte fönster, 
byte tamburdörrar 
och låssystem

Lillg. 29 – Stambyte, 
badrumsrenove-
ring, byte fönster, 
byte tamburdörrar 
och låssystem

Västra Holmg. 1-13, 2-8  
– Takmålning

Lillg. 23, 29, Mellang. 
26, Ö. Storg. 148, 150 
 – Vitvarubyte

Ö. storg. 
150  
– Målning
trapphus

Kanalgatan, Ulfsparreg.  
Änkhusg. – Målning trapphus

Hamng. 5 – 
konst i trapphus

Lillg. 38 /Klockgjutarg. 4  
– Målning fasad

Tullportsg. 2-4 
– Digital tvätt-
stugebokning

Klockgjutarg. 5 – Tvätt-
stugerenovering, digital 
tvättstugebokning

Grönare gårdar

19
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Renovering och utveckling av 
förvaltningsområde City 2019



Citys idéprogram  håller just på att färdigställas och 
kommer ut under våren 2020. Eftersom City skiljer sig från 
sammanhållna områden som Öxnehaga och Österängen  
ser även idéprogrammet annorlunda ut. Förutsättningarna 
skiljer sig mycket mellan de olika delarna av City, vilket gör 
hyresgästenkäten extra värdefull som källa för återkoppling 
och idéer. 

CITY 
Stadsdelen med något för alla! 

IDÉPROGRAM 
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 FÖ RVALT N I N G S CH EF C IT Y  

CITY HAR 
NÅGOT  FÖR  ALLA 

Det vi på Vätterhem kallar City är i själva verket ett tiotal  

bostadsområden i Jönköping, från Gräshagen i söder, via city-

nära Väster, Öster och Liljeholmen, till Strandängen i norr. Med  

närmare 2 500 lägenheter ansvarar vi därmed för ungefär 5 000  

människors hem.. 

Vi älskar bredden och variationen i vårt utbud – det gör  

att vi kan erbjuda boende för många olika behov och smaker.  

Behovet och förutsättningarna för underhåll och förbättringar  

skiljer sig därmed mycket åt beroende på husens ålder. Vissa  

hus har över hundra år på nacken, medan andra är nybyggda.  

Detsamma gäller den utvändiga boendemiljön – användningen  

och önskemålen om gårdsmiljöer och mötesplatser ser helt olika  

ut i innerstadsmiljö än på vätternära Strandängen.  

Trots olikheterna har vi samma uppdrag – att ta hand  

om våra bostäder och skapa trygghet och trivsel för våra  

hyresgäster. Därför är våra bovärdar nyckelpersoner. Dels träffar  

de många hyresgäster, dels byter de erfarenheter och idéer  

om arbetssätt och utveckling med sina kollegor. På så sätt kan  

en idé som kommit in via hyresgästenkäten utvecklas till en  

skräddarsydd lösning för en viss plats. Samverkan, kompetens  

och engagemang är bästa ingredienserna för att ta vara på och  

utveckla det unika i City på bästa sätt! 

Åsa Karlsson 
Förvaltningschef City 

BYGGNATION – 
NYPRODUKTION 

UNDERHÅLL OCH 
UPPRUSTNING 

MARKNAD OCH 
UTVECKLING 

20 



VÄT T E R H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9

SÅ JOBBAR VI FÖR NÖJDA HYRESGÄSTER 
Tack vare god respons på hyresgästenkäten och en 
nära  daglig  kontakt  mellan  hyresgäster  och  
bovärdar kan vi hålla koll och uppfatta vad som är 
viktigt för att våra hyresgäster ska trivas. Det 
hjälper oss att planera och prioritera. 

TRYGGHET är en gemensam nämnare för vårt  
utvecklingsarbete. Genom att flera bovärdar gör 
gemensamma fastighetsvandringar får vi idéer  
och upptäcker förbättringsmöjligheter på varje  
plats. Det kan gälla förbättrad belysning eller att 
klippa buskar som skymmer sikten vid entréer 
och på gårdar. När vi installerar nya låssystem kan 
dessa kombineras med tillträde och bokningstavla 
till tvättstuga.  

RENT OCH SNYGGT betyder mycket, inte minst 
i gemensamma utrymmen som trapphus och 
tvättstugor. Bra utrustning och tydlig information 
gör det lättare att få fler att ta ansvar, vilket ökar 
trivseln och frigör tid för bovärdarna att ge bättre 
service. 

HJÄLP NÄR DET BEHÖVS står högt på vår 
priolista. På vardagarna är bovärdarna första  
kontakt och kan lösa mycket. När så behövs tar de 
hjälp av kollegor, till exempel reparatörer. Inom vår 
egen organisation finns expertis av många slag,  
vilket gör samarbetet smidigt. 

Stamrenovering och byte av kök och fönster är exempel på  

åtgärder som nästan alltid pågår någonstans i City. Under de  

kommande åren fokuserar vi lite extra på att byta ut gamla  

entrélås. En vanlig lösning är elektroniska lås, som hyresgästerna  

låser upp med en tagg, och som kombineras med porttelefon så  

att besökare kan kontakta dem. 

2 1  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

01 STAMRENOVERING 

02 HISSRENOVERING 

03 
 UTBYTE AV GAMLA 

LÅSSYSTEM 

04 
ESTETISKA LYFT I  
FASTIGHETERNA 

05 
 INVENTERA EVENTUELL 

UPPRUSTNING AV KÖK  

06 FÖNSTERBYTEN 



FÖ RVA LT N I N G S O M R Å D E  Ö S T E R Ä N G E N  

Österängen, den gröna stadsdelen. Nära till  naturen. Nära  
till  staden. En kombination av det bästa med både stora och  
små hus , gamla och nya fastigheter. En välskött stadsdel  
som funnits i över 60 år med gröna miljöer kring husen  
och ofta med fin utsikt som standard. Österängen Centrum,  
ett lokalt centrum med modern service, affärer och butiker  
som gör boendet på Österängen komplett . 

FLER OCH BÄTTRE YTOR FÖR AKTIVITETER OCH UMGÄNGE 

Det har hänt mycket med utemiljön på Österängen senaste året.  

I parken bakom höghusen på Birger Jarlsgatan fanns tidigare  

en rink som nu är riven. Där finns nya multisportytan Puls  

Arena – en arena som är perfekt till bollsporter och lek för alla  

barn och ungdomar. I parken intill arenan finns en helt nybyggd  

sittavdelning i en pergola och grillplatsen har rustats upp.  

På Banérvägen, bakom höghusen, är ännu en arena färdigställd.  

Vi passade på att inviga den och ordna korvgrillning i samband  

med att vi delade ut hyresgästenkäten. Arenan döptes genom en  

namntävling, där det vinnande förslaget, Banérs arena, lämnades  

in av Texas Behrmann.  

Många boende efterfrågar mer sittmöjligheter utomhus på  

Österängen. Vi håller med och försöker möta efterfrågan både  

genom upprustning, att ersätta gammalt med nytt, men också  

genom att utöka antalet sittgrupper. 

Ett exempel är Polstjärnevägen, där den gamla kiosken rivits  

och ytan har ställts i ordning till en trevlig parkyta. Här finns flera  

sittgrupper, både i skuggigt läge under en pergola eller ett träd  

och i form av härliga stolar i solläge. Till våren kompletteras ytan  

med konstverk och olika spel samt möjligen också en grillplats.  

Vi hoppas detta blir en uppskattad plats för många att mötas på  

eller ensam njuta av.  

KACKEL VID KYRKAN 

Fyra hönor är nya österängsbor i den hönsgård som Vätterhem  

och Svenska kyrkan byggt invid Österängskyrkan. Kyrkan sköter  

hönsen till vardags och välkomnar den som vill hälsa på.  

NATUREN TAR ÖVER PÅ ÖSTERÄNGEN  

Naturen tar över är ett samarbete mellan Österängens Konsthall,  

Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, Vätterhem och Statens  

Konstråd. Syftet är att undersöka Österängens biologiska och  

sociala förutsättningar ur ett konstnärligt perspektiv. Konstnärer  

har valts ut för att skapa ett antal gestaltningar inom området,  

men projektet ska också erbjuda aktiviteter för de boende på  

Österängen.  

Katarina Vallbo är den konstnärer som står bakom  

konstverket Mulmholkar, fyra ekskulpturer utmed gång- och  

cykelvägen. Hon ville göra något med en konkret positiv effekt  

för någon eller några arter. Två av de fyra skulpturerna är ihåliga  

och tänkta som meditationsplatser, medan de andra två fyllts  

med mulm, en blandning av lövträspån och gamla löv, för att bli  

boplatser för skalbaggar och fåglar. 

NYRENOVERAT PÅ FLERA HÅLL 

Under året har vi renoverat många balkonger och bytt fönster i  

flera hus på Polstjärnevägen, Orionvägen och Banérvägen. Det  

är stora renoveringsarbeten, vilket innebär att det blir rejält rörigt,  

dammigt och slamrigt under byggtiden. Det tog också tid att få  

klart markarbeten och uteplatser i anslutning till husen, men vi  

hann i alla fall klart innan vintern. Det är en rejäl ansiktslyftning  

för både hus och omgivningar, och ännu bättre lär det bli när  

gräset grönska och buskarna växer upp. 

VÄT T E R H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9
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FÖ RVA LT N I N G S O M R Å D E  Ö S T E R Ä N G E N  

STORPUBLIK NJÖT I SOLEN PÅ ÖSTERÄNGSDAGEN 

Hanna Ferm och Liamoo bjöd på en riktig hitkavalkad som 

kröntes med bidraget från årets Melodifestival. De var ett av 

huvudnumren på scen under årets Österängsdag, som bjöd på 

ett varierat program med Kulturskolans stråkorkester, afrikanska 

trummor och magishow. 

Ponnyridning, sumobrottning och hoppborgar lockade 

många barn, liksom Räddningstjänstens fantastiska godisregn. 

För den som ville pyssla i textil fanns den möjligheten hos 

Österängens Konsthall. Till den hungrige serverades under 

dagen såväl popcorn och våfflor som fantastiska, vällagade rätter 

från projektet Trappa upp, som syftar till att stödja utrikesfödda 

kvinnor till sysselsättning och entreprenörskap. 

Under dagen presenterades flera pristagare på scenen. 

En av dem var Texas Behrmann, som lämnat in det vinnande 

namnförslaget till Österängens nya spontanidrottsplats, Banérs 

arena. Till prisutdelningen kom han, passande nog, direkt från 

en fotbollscup på Rosenlund. Priset för årets prestation gick till 

konstnären Josefin Sers, som har grundat föreningen Marbles 

och som synliggör flyktingars livsöden i sitt konstnärskap. 

Prismotiveringen beskrev hur hon har gjort skillnad för flyktingars 

rättigheter och välbefinnande genom sin konst och sitt 

villkorslösa engagemang i Österängens lokala folketshusförening. 

Och då handlar det inte bara om lokala insatser på Österängen 

– hon har också bidragit även till global medvetenhet och

medmänsklighet.

KABECUPEN I TENHULT  

På försommaren bjöd Tenhults IF för tredje gången in till 

Kabecupen. Inbjudan gick ut sju- till nioåringar i 176 lag i hela 

Jönköpingsområdet. Tack vare sponsring från bland annat oss 

på Vätterhem är det gratis att delta. Hela idén med cupen är 

nämligen att alla barn ska kunna vara med och vara vinnare – 

som avslutning på dagen får alla deltagare guldmedalj! 

GÅRDSTRÄFFAR SKAPADE MÖTEN 

I maj månad bjöd vi in till gårdsträffar på Österängen och i 

Tenhult – över nygrillad korv uppstod flera goda samtal med våra 

hyresgäster. 

INREDNING OCH SKÖNHET I ÖSTERÄNGEN CENTRUM 

Sinan Yousif drev tidigare en webbshop, men kunderna 

efterfrågade även en fysisk butik. På Luxury in Home kan de nu 

se och inspireras av inredning och möbler. En trappa ner erbjuder 

Rania Auchana smink och en rad behandlingar i sin salong, Ranias 

Skönhet. Båda hyllar det perfekta läget: mitt emellan Jönköping 

och Huskvarna och lätt att nå både med buss och bil. 

IDÉPROGRAMS-POPUP I CENTRUM 

Österängens nya idéprogram presenterar planer för de närmaste 

åren men också idéer och visioner på längre sikt. Under en 

period ställde vi ut det i en tillfällig lokal i Österängen centrum 

och var på plats där en dag i veckan. Det blev ett bra tillfälle 

både att lansera programmet och ta del av synpunkter, idéer och 

reflektioner från boende i området. 

FAMILJESÖNDAG I JULETID 

En av adventssöndagarna bjöd biblioteket, konsthallen och 

föreningsliv in till familjesöndag och minijulmarknad. Där fanns 

en rad aktiviteter att välja på: teater, julpyssel, ansiktsmålning 

eller soffhäng med böcker och fika. Konsthallen bjöd också på 

workshop för den som ville skapa egna konstverk och julkort. 

VÄRMEKULVERT ÖSTERÄNGEN 

Den gamla värmekulverten på Österängen, från byggnationen på 

50-talet, har under en längre tid varit i behov av modernisering.

Under 2018–2019 och med färdigställande 2020 har ett helt nytt

kulvertnät dragits inom Österängen, samtidigt har undercentraler

ute i varje fastighet uppdaterats för att kunna ge en säker och

optimerad värmeleverans under många år framöver.
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Renovering och utveckling av 
förvaltningsområde  Österängen  2019 

Festligt på  
familjesöndag 

Nya balkonger  
och fönster 

Fasadrenovering 

Mulmholkar 

Fönsterbyte 

Nya balkonger  
och fönster 

Pergola bredvid arenan 

Banérs Arena 
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Dragning av ny fjärrvärme -
kulvert på hela Österängen 

Nya lägenheter i markplan 

Nya lägenheter i markplan 

Rensning 
ventilations -
kanaler 

Rensning 
ventilations -
kanaler 

Nya aktivitets- och  
Rensning 

umgängesytor i området 
ventilations -
kanaler 

Pergola 

Ny ventilation  – 
lägenhetsaggregat 

Digitala infotavlor 

Hönsgård hos kyrkan 

Nya butiker för   
inredning och skönhet 
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Ny ventilation  – 
lägenhetsaggregat 

Pop -up Österängen 



Österängens idéprogram lanserades under våren 2019 och 
beskriver verksamhetsmålen för området. Det visar också våra 
planer för de närmaste åren när det gäller byggnation,  
underhåll och utveckling, bland annat med fokus på mötes -
platser, grönytor, kultur och hälsa. Vi inbjuder till löpande dialog, 
då vi tror att de bästa resultaten når vi i nära samverkan med 
områdets aktörer, såsom boende, föreningar och näringsliv. 

ÖSTERÄNGEN IDÉPROGRAM 

Var med och påverka din gröna, 

färgstarka stadsdels framtid 

FÖ RVA LT  N  I  N  G  S  CH EF Ö S  T  E  R  Ä  N  G  EN 
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ÖSTERÄNGEN  HAR  EN   
PLATS I MITT HJÄRTA 

UNDER MINA TIO ÅR PÅ ÖSTERÄNGEN har jag verkligen   

kommit att älska och brinna för stadsdelen. Mycket har hänt  

under dessa år. Området har utvecklats och förändrats, förnyats  

och moderniserats – och jag och mina medarbetare inom   

Vätterhem jobbar varje dag för att göra området ännu  

trivsammare för alla som bor här. 

Trots att området har mer än 60 år på nacken många  

Jönköpingsbor inte riktigt till Österängen – det är lite av en doldis.  

Tidvis har Österängen haft dåligt rykte. men vi som bor och jobbar  

här trivs och uppskattar den stora variationen av hustyper och de  

stora gröna ytorna, inte minst Ravinen. Det händer inte sällan att  

besökare beskriver Österängen som ”mycket finare än de trott”. 

Jag är stolt över Österängen, över alla förbättringar som 

sker här – och jag är fantastiskt glad över att få vara en del av 

den utvecklingen. Trots det är jag inte nöjd, för det finns stora 

möjligheter att fortsätta att förbättra och utveckla området. Det nya 

idéprogrammet är en vision och ett verktyg vi kan använda i det 

arbetet. Vår strävan är att idéerna ska leva, förändras och utvecklas 

in i framtiden, i takt med förändrade behov och förutsättningar.  

För Österängen har för alltid en plats i mitt hjärta. 

Dan Johansson 
Förvaltningschef, Österängen 

BYGGNATION – 
NYPRODUKTION 

UNDERHÅLL OCH 
UPPRUSTNING 

MARKNAD OCH 
UTVECKLING 
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ÖSTERÄNGENS  
VERKSAMHETSMÅL  
2019–2023 
FÖRVALTNING  – Skötsel och bemötande  

HÅLLBARHET – Hälsa och välbefinnande  

ENERGI – Smarta åtgärder, lägre förbrukning  

BYGGNATION – Fler och större lägenheter 

MARKNAD – Ett levande område där   
boende  trivs 

EKONOMI – Sunt förnuft, hållbar ekonomi 

IT – Framtidens smarta lösningar i ditt hem  

BIRKAGÅRDEN - Den naturliga mötesplatsen 

KONST OCH KULTUR FÖR FOLKET – 
Österängens konsthall  och  Biblioteket 

HÄLSA,  IDROTT  OCH  AKTIVITETER 

OMRÅDESGRUPPEN – Ser till alla boendes  
välmående 

Redan 1915 utlystes en pristävling i Jönköping  
om utformning av bostadsområdet Österängen, 
men det skulle dröja ända till 1952 innan första huset 
byggdes. Under resten av 50 -talet och 60 -talet 
följde sedan många nya hus. Det är mer än 60 år 
sedan, men Österängen är välskött och husen  
väl underhållna. 

FÖNSTERBYTEN SAMT RENOVERINGAR av balkonger   

kommer att ske i många av lägenheterna på Österängen under de  

kommande åren. Vi räknar också med att förnya ett femtiotal kök  

varje år. Aktuellt är också ett helhetsgrepp på tvättstugor, där vi inför 

en långsiktig plan för maskinbyte men också ser över boknings-

rutiner, regler och skyltar. 
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FÖ RVA LT N I N G S O M R Å D E  ÖX N E H AG A  

Öxnehaga – en av våra höjdare på så många olika sätt . Med  
Vätterns vackra vyer för ögonen och Bondbergets gröna  
rekreationsområde direkt intill  är det alltid nära till  naturen.  
Men det är också nära till  Öxnehaga Centrum med service  
som vårdcentrum, apotek och kyrka samt fritidsutbud som  
bibliotek, fritidsgård och sporthall och affärsverksamheter.   
I denna snart femtio år unga stadsdel finns många  
boendealternativ – det bästa valet för varje fas av livet.  

DET PERSONLIGA MÖTET ÄR DET BÄSTA 

Den som flyttar till Öxnehaga kan räkna med att inom ett par  

månader få besök av Bhavesh. Han har tidigare arbetat länge  

som bovärd, men har nu ett särskilt ansvar för att söka upp  

nyinflyttade – det vi kallar bointroduktion. Vid mötet tar han  

upp en rad praktiska saker som berör boendet på Öxnehaga:  

som hur brandvarnaren fungerar och hur avfallet ska sorteras.  

Många ställer frågor om parkeringar, cykelrum och bilfria gårdar.  

Bointroduktionen är vårt sätt att välkomna våra hyresgäster  

för att de ska känna sig hemma så snabbt som möjligt. Genom  

att tidigt informera om rättigheter och skyldigheter minskar  

vi också risken för missförstånd, vilket avlastar bovärdarna. Vi  

ser bointroduktionen och det personliga mötet som en god  

investering som skapar ömsesidigt förtroende. 

KÄRLEKSFULL  
LJUSSHOW PÅ   
ALLA HJÄRTANS DAG 

FRITIDSBANKEN  –  ETT BIBLIOTEK FÖR FRITIDSPRYLAR 

Under hösten öppnade Jönköpings första fritidsbank – på  

Öxnehaga. Den som vill kan helt utan kostnad låna all  

möjlig fritidsutrustning, såsom skridskor, skidor, bollar och  

campingutrustning. 

 De senaste åren har fritidsbanker öppnat i många svenska  

kommuner. Hållbarhetstanken är klockren och på sätt och vis  

dubbel: många får tillgång till sport- och fritidsutrustning och den  

utrustning som finns blir mer använd. Istället för att utrustningen  

ligger på en dammig vind och sällan eller aldrig används så kom-

mer den till nytta för människor som inte själva vill, behöver eller  

kan äga egen utrustning. 

 Fritidsbanken på Öxnehaga är ett samarbetsprojekt, där  

vi står för lokalen och kommunen bidrar med projektpengar.  

Projektledningen hoppas nu att många ska upptäcka den, dels  

som låntagare men också för att bidra med utrustning. Ju bättre  

sortimentet blir, desto fler kan utnyttja möjligheten. 

GLASS SOM BELÖNING FÖR SKRÄPSAMLING 

Med musik och skräpkonst firade Öxnehagas alla förskolor För-

skolans dag tillsammans. På torget samlades livliga och festglada  

barn och spelade på maracas de själva gjort av skräp. Vi från  

Vätterhem tackade barnen med glass i stora lass för att de gjort  

Öxnehaga extra vårfint. 

VÄT T E R H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9
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FÖ RVA LT N I N G S O M R Å D E  ÖX N E H AG A  

TRAPPA UPP BYGGER NÄTVERK OCH KOMPETENS 

Det framgångsrika Malmö-konceptet Yallatrappan sprider  

sig som ringar på vattnet – på Öxnehaga har det fått namnet  

Trappa Upp. Syftet är att på olika sätt stödja utrikesfödda  

kvinnor till sysselsättning och entreprenörskap. Vi är en av  

flera samarbetspartner och projektet leds av Coompanion,  

experter på kooperativt företagande. Målet är att starta upp just  

ett kooperativt företag, men också att deltagarna ska öka sina  

chanser på arbetsmarknaden. Trappa Upp-gruppen består av  

femton kvinnor som ses tre dagar i veckan under ett halvår för  

att utveckla sina kunskaper i svenska och i företagande. En dag  

kan temat vara arbetsmarknadsregler, en annan dag handlar det  

om affärs- och produktutveckling. Det företag som startas upp  

ska sedan successivt drivas vidare av nya grupper. Deltagarna  

lovordar det nätverk de får genom Trappa Upp och berättar om  

sitt bästa kvitto på uppskattning: de långa köerna på Öxnehaga- 

och Österängsdagarna då de serverade sin mat! 

DANS OCH RYTMER HELA ÖXNEHAGADAGEN 

Med ekande trummor och ett mäktigt sambagäng på över 70 

personer slog A Bunda från Göteborg an tonen. Efter följde 

skolor och föreningar i det största karnevalståg Öxnehaga skådat. 

En perfekt start. På scenen inleddes dagen med underhållning 

av unga dansare och sångare från Öxnehagas förskolor och 

skola. Wetterbygden Basket höll i trådarna för en basketturnering 

på Puls Arena, medan de unga besökarna kunde hitta 

ponnyridning, vattenlek, hoppborg och sumobrottning i Norra 

parken. Förföriska dofter lockade många besökare till torget, där 

initiativet Trappa Upp serverade mat. Faktiskt så populärt att man 

sålde slut på allt bara några timmar senare. Populärt var också 

att dekorera muffins tillsammans med bakinfluencern Malin 

Sahlberg. Ett späckat scenprogram pågick under hela dagen 

–körsång, orkestermusik, dans och rafflande trolleri, men också 

traditionsenlig ”kröning” av årets Öxnehagaprofil: frisören Tina 

Mattsson. För dagens final stod Isam Hormez med en orientalisk 

show – hundra procent dans, rytm och glädje! 

EN EGEN PLATS ATT HÄNGA PÅ 

En läktare med högtalare och WiFi – det är The Backyard. 

Öxnehagas ungdomar saknade en plats att vara på. Vi fångade 

upp det och tog fram ett förslag ihop med dem. Med hjälp av tio 

ungdomar, som snickrade ihop med oss och Skanska finns den 

nu på riktigt! 

SOMMARFINT PÅ ÖXNEGÅRDEN 

Genom ett samarbete med IFK Öxnehaga fick Öxnegården 

hjälp av ungdomar för skötsel och underhåll av utomhusmiljön. 

Tack vare de extra händerna fick både utegymmet och 

minigolfbanorna en uppfräschning genom städning, rengöring 

och lite ny färg. 

STORSATSNING PÅ SOLEL 

På fjorton hustak finns nu sammanlagt mer än 2000 solpaneler. 

Den el som produceras på ett år räcker till en miljon tvättar i 

tvättmaskinen eller för att driva en elbil 100 varv runt jorden. 

Solel är därmed en fantastisk resurs som passar perfekt att 

använda våra stora takytor till. Dessa hus har ganska nya 

tak – en annan viktig faktor för att kunna utnyttja solcellernas 

hela livslängd. Dessutom har husen fördelaktigt läge och helt 

rätt taklutning för solceller. Anläggningen på Oxhagsgatan – 

Lahagsgatan är just nu Vätterhems största solcellsanläggning, 

men den kommer inte att kunna behålla topplatsen så länge. 

På gång är nämligen en andra anläggning för ytterligare nitton 

hus på Öxnehaga. Sedan tidigare har vi solceller på bland annat 

Råslätt och Strandängen och när vi bygger nytt på Samset, 

Fagerslätt och Kungsängen finns de med från start. Tack vare 

den egna elproduktionen kan vi hålla nere hyrorna samtidigt som 

vi levererar egenproducerad grön el. 

GEMENSAM VANDRING FÖR ÖKAD TRYGGHET 

Mitt i höstmörkret bjöd vi in till gemensamma trygghets-

vandringar. Syftet med dem är att försöka fånga de boendes 

upplevelser och få ledtrådar till förbättringar. Några av de insatser 

vi kan göra är att beskära buskar och förbättra belysningen. 

JULMARKNAD PÅ ÖXNEHAGA 

För tredje året bjöd vi in till en julsöndag i centrum strax innan 

jul. Bland våra medarrangörer fanns biblioteket, kyrkan och 

kommunens Kultur och fritid. 

STADSDELSUTVECKLING TILLSAMMANS 

I november bjöd vi in till stormöte tillsammans med Jönköpings 

kommun. Ämnet var stadsdelsutveckling – att tänka riktigt 

långsiktigt. Även om planeringen är kommunens ansvar vill de 

samverka brett med representanter för föreningsliv och boende, 

som kan bidra med värdefull lokalkännedom och nya perspektiv. 

NYRENOVERAT BIBLIOTEK ÅTERÖPPNAT 

Flera veckor tidigare än planerat kunde Öxnehagaborna redan 

strax före jul besöka sitt nyrenoverade bibliotek. Nya golv och ny 

belysning skapar en välkomnande helhetsupplevelse. Ett extra 

lyft är den nya scenbelysningen som skapar helt nya möjligheter 

till framträdanden och andra evenemang. 
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Renovering och utveckling  
av  förvaltningsområde 
Öxnehaga  2019 

Fasadpanel, nymålat 

Ny belysning i trapp -
hus och yttre 

Nya fönster,  
yttre målat 

Vätterhöjden bostads -
rätter och hyresrätter 

Nya fönster, ny  
yttre belysning 

Påskrace med  
förskolebarn 

Öxnehagadagen 
Ny belysning 

Julmarknad 

Nya fönster,  
bättring av  
fasad 

Ny stor perennrabatt 

Nytt avlopp i kök 

Garage, målat 
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Nya garageportar 

Nya maskiner 
i tvättstugor 

Nya maskiner 
i tvättstugor 

Nya garegeportar  
och nymålat 

Trygghetsvandring 

Solpaneler 
Nya garageportar 

5 nya hissar 

Nya entrédörrar 

Nytt avlopp i kök 

Nyrenoverat  
bibliotek 

Ny livsmedelsbutik  
öppnar 2020 

Nya toaletter,  
Öxnehagaskolan 

Nytt avlopp i kök 

Stadsdelsutveckling   
tillsammans 

Nytt skal -
skydd och 
nymålat på  
trygghets -
boendet. 

Nytt brandlarm 

Renovering pågår 

Solceller 

The Backyard 

Off Grid 
Självförsörjande hus 
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ÖXNEHAGA 
Tillsammans med dig som hyresgäst, 

arbetar vi i områdesgruppen för en 

levande stadsdel. 

Var med och skapa det 

Öxnehaga du vill ha! 

IDÉPROGRAM 
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Öxnehagas idéprogram lanserades under hösten 2019. 
Där presenteras flera nybyggnadsprojekt, men också en rad 
insatser för att tillsammans med lokala aktörer utveckla både 
verksamheter och mötesplatser i centrum samt platser för 
idrott och fritid. Att ytterligare öka tryggheten och trivseln är 
gemensamma nämnare i flera av områdets verksamhetsmål. 

SOM ANSVARIG FÖR ÖXNEHAGA hos Vätterhem är mitt mål  

att utveckla stadsdelen tillsammans med boende och andra  

lokala aktörer. Att vi gemensamt skapar en stadsdel för framtiden.  

Hyresgästen är alltid i fokus för, och allra helst delaktig i, arbetet  

med att forma en trygg, hållbar och trivsam boendemiljö på  

Öxnehaga.  

Inom Vätterhem har vi många tankar om vad som kan göra  

Öxnehaga till en bättre stadsdel. Mycket handlar om byggnation,  

skötsel och underhåll. Men det som verkligen gör skillnad för  

den som bor här kan ibland vara helt andra saker. Därför är det  

så viktigt att få återkoppling, input och att ha en löpande dialog  

med många olika grupper och aktörer – unga, äldre, föräldrar,  

föreningsaktiva, näringsidkare. skola, förskola, fritid, bibliotek,  

polis, socialtjänst, Hyresgästföreningen, kyrkor och vårdcentrum  

… Alla är viktiga för stadsdelens utveckling. 

Vi på Vätterhem vill finnas nära och vara tillgängliga. Vi  

vill inkludera, involvera och ha en ödmjuk inställning till olika  

önskemål och behov. Vi vill också ha modet att pröva nya tankar  

och idéer för att bit för bit driva förnyelse i samverkan.  

Jag är övertygad om att bästa sättet att utveckla Öxnehaga  

är tillsammans – vi tillsammans är ju Öxnehaga!  

Anette Fridsäll 
Förvaltningschef, Öxnehag 

FÖ  RVA  LT  N  I  N  G  S  C H  E F,  ÖX  N  E H  A  G  A  

TILLSAMMANS 

BYGGNATION – 
NYPRODUKTION 

UNDERHÅLL OCH 
UPPRUSTNING 

MARKNAD OCH 
UTVECKLING 
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ÖXNEHAGAS  
VERKSAMHETSMÅL  
2019–2023 
FÖRVALTNING  – Förbättringar  som  förgyller 

HÅLLBARHET  – Trygghet för hållbar trivsel 

IT – Åtgärder för miljön. Fritt WiFi och smarta appar 

BYGGNATION  – Nya bostäder för fler boende 

EKONOMI  – Sunt  förnuft  för  ekonomisk  
hållbarhet 

MARKNAD  – En trivsam och levande stadsdel 

ETT LEVANDE CENTRUM 

HÄLSA,  IDROTT  OCH  AKTIVITETER 

BILFRIA GÅRDAR  – med plats för lek och  
grillfester 

OMRÅDESGRUPPEN  – ser till alla boendes  
välmående 

Öxnehaga byggdes under 1970 talet som en 
del av det svenska miljonprogrammet – att under 
tio år bygga en miljon lägenheter för att komma 
tillrätta med bostadsbristen. Öxnehagas allra första 
hus var fritidsgården – ett tydligt bevis på att 
områdets barn och ungdomar var viktiga redan 
från början. 

Årsplaneringen för Öxnehaga är nästan densamma under flera år framöver – vi  

byter löpande fönster samt renoverar hissar, fasader och trapphus. Utomhus rustar vi  

upp både garagelängor och gårdsmiljöer. Läget och bebyggelsen på Öxnehaga gör  

området perfekt för solenergi – framöver monterar vid därför solceller på ytterligare  

19 hustak. 

UPPRUSTNING CENTRUM 

SKYLTAR 

FÖNSTERBYTE 

FASADER, ENTRÉER... 

HISSAR 

TVÄTTSTUGOR 

GÅRDAR & GARAGE 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ENERGIFÖRBÄTTRINGAR 

TRYGGHET 

UTEMILJÖN 

FÖRVALTNINGSKONTORET 

08 

09 

10 

11 
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FÖ RVA LT N I N G S O M R Å D E  R Å S L ÄT  T  

Här trivs mångfalden, här bor Råslättsandan som är  
välkomnande och äkta. Här finns ett välunderhållet 50-årigt  
fastighetsbestånd som erbjuder lägenheter för både den  
lilla och stora familjen. Hit söker sig både studenter som  
vill bo på Jönköpings största samlade studentområde men  
också pensionärer som söker tryggheten och det sociala  
livet runt boulebanan. Råslätt har något för alla . Alltid med  
en tilltalande närhet till  modern service och ett levande  
centrum. 

KICKSTART RÅSLÄTT –  FÖR DEN SOM VILL STARTA FÖRETAG 

Inspiration, tips och vägledning om att starta eget – det var temat  

för Kickstart Råslätt som hölls under ett antal kvällar under våren.  

Tillsammans med Jönköpings kommuns näringslivsavdelning  

och Science Park bjöd Vätterhem intresserade i åldrarna  

18–55 att ta del av kunskap och erfarenheter från flera håll och  

diskutera idéer och företagande. Det övergripande syftet var  

att stärka sysselsättningen genom att ge stöd och inspiration  

till företagande. En av gästerna var Sanjay Joshi, framgångsrik  

företagare som själv vuxit upp på Råslätt. En annan vecka höll  

Science Park i trådarna för en kreativ workshop i företagande  

och affärsutveckling. Utöver fasta programpunkter blev träffarna  

ett tillfälle att nätverka både med andra besökare och med  

arrangörerna. 

RÅSLÄTTS PARKERINGSHUS ÖPPNA FÖRE TIDPLANEN 

Renoveringen av Råslätts parkeringsdäck gick fortare  

än beräknat. Nu finns ytterligare ett hundratal säkra  

parkeringsplatser på södra Råslätt – ett lyft både för hyresgäster  

och besökare, vilket passar extra bra inför bygget av den nya  

vårdcentralen. 

NYTT OCH FRÄSCHT I PARKMILJÖN 

All belysning i parken på Kärrhöksgatan 48–70 har bytts ut till  

ny ledbelysning. Dessutom har en blodbok fått ersätta tre stora  

pilar, som vuxit sig alltför stora och drabbats av grentorka. Risken  

var därmed stor för nedfallande grenar. Bytet gör också att vi  

undviker risken att pilarnas rötter växer in i och skadar ledningar  

och asfaltsytor.  

BOMÄSSA –  ETT SÄTT ATT MÖTA HYRESGÄSTERNA 

En eftermiddag i början på mars bjöd vi in till bomässa i Råslätt  

Centrum. Vi presenterade resultaten från hyresgästenkäten och  

vilka åtgärder vi planerar. Det blev också ett tillfälle att ta del av  

synpunkter och idéer från besökarna.  

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN –  PLATS FÖR FEST 

Lotteri, dans, henna och spa var några av aktiviteterna att välja  

på under den 8 mars, då Stadsgården på Råslätt höll öppet hus.  

Flera aktörer och föreningar på området samarbetade. Hos oss  

på Vätterhem kunde besökarna trampa ihop en egen läcker  

smoothie med smoothie-cykeln. 

NYTT EFTERLÄNGTAT VÅRDCENTRUM LYFTER RÅSLÄTT 

Efter nästan tjugo års diskussion och planering är bygget av  

nytt vårdcentrum på Råslätt äntligen igång. Det förväntas bli  

ett lyft på många olika sätt. Alla boende på och omkring Råslätt  

får därmed tillgång till en nära, jämlik och säker vård, samtidigt  

som personalen får en modern, funktionell arbetsmiljö,  

anpassad efter dagens behov. Målbilden ”nära, jämlik och säker  

vård” har nära knytning till hållbarhet, liksom de planerade  

solcellerna på byggnadens tak. Verksamheten innebär också  

en sverigepremiär i sin bransch. En enhet ska drivas av de  

studenter från läkar–programmet som läser delar av sin  

utbildning i Jönköping. Motsvarande upplägg har hittills bara  

funnits på större sjukhus. Bygget beräknas stå klart i december  

2020 och inom Vätterhem ser vi det som ett startskott för flera  

framtidsprojekt. Nu kan vi på allvar planera omvandlingen av  

dagens vårdlokaler till annan användning, som lägenheter och  

affärsytor – för ett ännu bättre Råslätt. 

VÄT T E R H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9
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FÖ RVA LT N I N G S O M R Å D E  R Å S L ÄT T  

SNYGGARE OCH TRYGGARE PÅ HAVSÖRNSGATAN 83 

Vi hoppas att nya belysta cykelburar kan bidra både till minskad 

otrygghet och ökad trivsel. I ansiktslyftningen ingår också en 

sitt- och grillplats med nya möbler och en blomsterskulptur, som 

också fungerar som trafikhinder. 

MAKEOVER PÅ KÄRRHÖKSGATAN  90-96  

Efter ett antal veckor med oljud, damm och byggstök kan 

hyresgäster och besökare på Kärrhöksgatan 90–96 njuta av 

en betydligt fräschare husfasad. Färgen har blästrats bort och 

nu framträder istället betongytorna i kombination med nya 

färginslag, bland annat på de renoverade balkongerna. Vidare 

har gamla fönster bytts ut. En genomgående avsikt har varit att 

öka ljusinsläppet: så har skett genom att ta bort balkongernas 

betongfronter och ersätta dem med moderna, genombrutna 

räcken. Samma effekt har trapphusens utökade fönsterpartier. 

Även entréerna har målats om i en ljusare kulör och där 

kompletteras helhetsintrycket med nya väggmålningar och 

postboxar. 

SANNE SPRIDER GLÄDJE PÅ DIREKTEN 

Sanjim »Sanne« Kumalic är ny ägare till Direkten, servicestället 

med kiosk och posthantering i Råslätts Centrum. Många känner 

honom sedan tidigare, och med Direkten har han förverkligat 

sin dröm om eget företag. Han har många idéer inför framtiden 

– högt på listan står nu att förbättra hanteringen av de dagliga

400-500 paketen.

ÖPPEN ÄNGSMARK FÖR BINA 

Antalet bin minskar sedan flera år, delvis på grund av miljögifter 

och sjukdomar, men också för att odlingslandskap försvinner. 

Vi använder inte några miljögifter eller kemikalier när vi sköter 

Råslätts grönytor. Genom att lämna gräset kvar på fler ytor 

gynnar vi också mångfald och stadsnära ängsmark. 

FOLKFEST PÅ RÅSLÄTTSDAGEN 

Mörka moln täckte himlen då Råslättsdagen drog igång med 

Plottermos på scenen, Vätterhem Cup och Swedish Fika på 

studentområdet. Men det tog inte lång tid regn och moln drevs 

på flykten av en leende sensommarsol. 

En storpublik njöt av årets musikaliska dragplåster, Hasse 

Andersson. Framför mångåriga, grånande countryentusiaster 

fanns även de allra yngsta, senast tillkomna fansen. 

En höjdpunkt var presentationen av Årets eldsjälar – Daniel 

Mardini och Fatima Al Ani, som båda brinner för barns och 

ungas bästa. Daniel är fritidsledaren som under ett tiotal år 

lyft och boostat barn och unga, långt utöver det yrkesmässiga 

uppdraget och i nära samverkan med Råslätts föreningsliv och 

verksamheter. Fatima Al Ani har på kort tid visat att hon kan få 

mycket att hända snabbt. Med stöd av boinflytandemedel ledde 

hon under sommaren ett konstprojekt där områdets barn och 

unga skapade en unik väggmålning. 

KEPSEN  – EN RIKTIG DANSSCEN  

Det statliga projektet Konst händer, inriktat på just 

miljonprogramsområden, var starten till att en dansscen nu blir 

verklighet på Råslätt. Råslätt har en stark danskultur, som är viktig 

inte minst för flickor och kvinnor, och Mix Dancers har varit en 

stor tillgång i planeringsarbetet. 

STADSDELSVANDRING GER PERSPEKTIV OCH KUNSKAP 

Då hyresgäster och personal från Vätterhem vandrar i ett 

bostadsområde upplever olika personer ibland helt olika 

saker. De olika perspektiven på miljöer, belysning och platsers 

attraktivitet är viktigt underlag för vår planering. 

STADSBYGGNADSPRISET FÖR RENOVERINGEN AV STUDENT– 
HUSET PÅ RÅSLÄTT 

Renoveringen av studenthuset på Råslätt, Önskedrömmen 8, vann 

Jönköpings kommuns Stadsbyggnadspris för God byggnadsvård. 

Uppdraget för Tengboms arkitekter var att respektera 

originalarkitekturen men anpassa husen till samtidens behov och 

förändringar kring design, funktion och material.

 ”Ett klokt och vidsynt beslut av juryn att uppmärksamma 

byggnadsvården av originalarkitekturen från 1960- och 

1970-talet. En revansch för miljonprogrammet och industriellt 

byggande som lyckades balansera snabbhet, prisvärda bostäder 

och funktionella kvaliteter i planlösningar och god utomhusmiljö”, 

säger Thorbjörn Hammerth, VD Vätterhem. 

Detta är första steget i fasadförändringen på Råslätt där 

Vätterhem vill skapa känslan av mindre kvartersstrukturer för att 

få ned lite av den stora skalan med Råslätt. 

STADSPLANERINGSDIALOG PÅ RÅSLÄTT 

Sedan 2 år tillbaka pågår ett stadsplanarbete tillsammans med 

bland annat kommunens planavdelning och stadsarkitekten 

för att ta fram en Masterplan för kommande byggnationer 

och infrastruktur i och kring Råslätt. I denna plan kommer det 

framgå hur Råslätt kan utvecklas och knytas närmare staden. 

I första deletappen i detta arbete ingår bland annat den nya 

bussterminalen på centrumtorget samt den nu pågående 

detaljplanen av Öbon 1, parkeringsgaraget, vid studentkvarteret, 

där det nya förvaltningskontoret kommer byggas. Samtidigt 

pågår en hyresgästdialog där hyresgästernas synpunkter tas 

tillvara. 
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Renovering och utveckling  
av  förvaltningsområde  
Råslätt  2019 

Kepsen  
- en riktig dansscen 

Nytt och fräscht   
i parkmiljön 

Makeover av  
Studenthuset 

Årlig underhåll av asfaltytorna  
på hela området 

Renoverat och öppnat P -hus 

Renoverat och öppnat P -hus 

Rivning av kiosk 

Bytt ut hissar 

Nytt skolcafé 
Ny bovärdslokal 
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Byte av gas/rökdörrar i hela området 

Renovering av  
Havsörnsgården 

Belysta cykelbodar  
och ny uppfräschad  
utomhusmiljö 

Renoverat tvättstugor i flertal hus 

Ny ägare och  
renovering Sofra 

Utemiljö - Nya  
blomsteramplar 

Nya ägare och reno -
vering av Direkten 

Spadtag för nytt   
vårdcentrum 

37 

Kompletterat med tork -
skåp i flera tvättstugor 



Råslätts idéprogram lanserades redan 2017 så det är snart dags  
för uppdatering. Det har varit vägledande i vårt arbete med att  
skapa breda nätverk och kontaktytor för att öka trygghet och  
motverka utanförskap. Parallellt med nybygget av vårdcentrum  
sker stora satsningar på upprustning och ansiktslyftningar, både  
av bostadshus och gemensamma utemiljöer.  

IDÉPROGRAM RÅSLÄTT 

2017-2023 
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FÖ RVALT N I N G S CH EF  R Å S L ÄT T 

Annika Vikström, 
Förvaltningschef Råslätt 

DET HÄNDER 
MYCKET PÅ RÅSLÄTT 

Allra mest synligt är förstås nybygget av nya vårdcentrum, som 

kommer stå klart i slutet av 2020. Eftersom området nu passerat 

50-årsstrecket behöver också många befintliga byggnader rejäla

upprustningar. Fasadrenovering och renovering av trapphus är

några av de åtgärder som pågår, och kommer pågå i ett stort

antal år.

Regionens satsning på vårdcentrum blir ett startskott och en 

möjliggörare för andra framtidsprojekt. De lokaler där vårdcentral 

och folktandvård finns idag kan lämna plats för till exempel nya 

lägenheter och affärsytor. Vi renoverar och ansiktslyfter också 

Råslätt centrum. 

Det händer också mycket som är mindre konkret och 

synligt – Råslättsandan utvecklas. De senaste åren har vi och en 

rad andra aktörer kraftsamlat för att hitta nya samarbetsformer 

och kunna göra skillnad med hållbarhet som ledstjärna. Det 

handlar mycket om hållbarhetens sociala aspekt: att skapa 

delaktighet och sammanhållning, men också mötesplatser och 

arbetstillfällen. En rik livsmiljö helt enkelt. 

Under Råslätts tid som bostadsområde har förutsättningarna 

förstås förändrats mycket, och förändringen lär fortsätta. För att 

bibehålla och utveckla en fin boendemiljö behöver vi vara lyhörda. 

BYGGNATION – 
NYPRODUKTION 

UNDERHÅLL OCH 
UPPRUSTNING 

MARKNAD OCH 
UTVECKLING 
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RÅSLÄTTS   
VERKSAMHETSMÅL  
2019–2023 
FÖRVALTNING Renovera hus och utveckla 
utemiljön 

HÅLLBARHET Samarbeten för trivsel, 
demokrati och jämställdhet 

ENERGI Förbruka mindre och producera mera 

BYGGNATION Bygga nytt och bygga om 

MARKNAD Utveckla centrum och skapa 
mötesplatser 

GRÖNA MILJÖER Gårdar, parker och 
stadsnära ängar 

IT Öppet WiFi på hela området 

TRYGGHET Säkra parker, lekplatser och 
parkeringsplatser 

HÄLSA OCH AKTIVITETER En egen dansscen 

Råslätts gård omvandlades till bostadsområde för 
ungefär 50 år sedan. Som på många andra håll 
byggde man i betong, och höga skivhus var ett sätt 
att spara mycket av naturen. Att senare måla 
fasaderna blev ett sätt att sätta färg på området, 
men nu återgår vi till originalet och kompletterar 
istället med färgsatta detaljer. 

På Råslätt finns ett trettiotal stora och höga hus, så arbetet med fasadrenovering kommer pågå under flera år. På energisidan satsar vi på 

nya solcellsanläggningar, men tänker också till vid renoveringar: kloka material- och fönsterval, energisnåla hissaggregat och tvättmaskiner 

samt värmeåtervinning bidrar alla till energivinster. 
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01 

02 

03 

04 

05 

BYTE AV HISSAR 

FASADRENOVERING 

NY PARKMILJÖ 

UTVECKLNING AV 
GAMLA LOKALER 

KAMERAÖVERVAKANDE 
PARKERINGSHUS 

06 
UTREDNING 
STADSGÅRDSBADET 



Strandängen, Jönköpings ”sjönaste” stadsdel. Stadens  
nyaste stadsdel har vida vyer och Vättern som närmsta  
granne. Här finns det arkitekturprisade Ormhuset och de  
helt nybyggda Kultur- och Gatuhusen. Och expansionen  
fortsätter. På Strandängen skapar vi en modern, levande  
och hållbar stadsdel med olika slags hus och olika  
upplåtelseformer. Området har goda kommunikationer och  
erbjuder service och mötesplatser såväl som rekreation,  
utbildning och arbetsplatser. 

MER PLATS FÖR ODLING PÅ STRANDÄNGEN 

Sedan tidigare har våra hyresgäster på Strandängen haft  

möjlighet att odla blommor och grönsaker i pallkragar vid  

växthuset, men nu utökar vi odlingsmöjligheterna. Vi ställer i  

ordning en odlingsyta vid Ceciliakyrkan, söder om bebyggelsen.  

Där gör vi det möjligt för hyresgäster att teckna ett kontrakt på  

en odlingslåda. På så sätt gynnar vi både möten, gemenskap och  

grönska – ännu ett steg för boende med hög kvalitet i boendet. 

KALLBADHUSET BYGGS 30 METER UT I VÄTTERN  

White Arkitekter vann arkitekttävlingen om kallbadhuset  

med förslaget Cirka diem som speglar dygnets variation i ljus  

och mörker. Rummen och platserna är noga placerade och  

utformade efter de fyra väderstreckens olika förutsättningar.  

Faktorer som ljus, temperatur, vyer och känsla bidrar på så sätt  

till badupplevelsen. Kallbadhuset beräknas stå klart 2021 och  

kommer att kosta mellan 10 och 12 miljoner kronor.  

FÖ RVA LT N I N G S O M R Å D E  S T R  A N DÄ N G E N  

BEKVÄMA ELBUSSAR TRAFIKERAR STRANDÄNGEN 

Strax före jul började den nya, eldrivna bussen trafikera linje 17  

mellan Asecs och Strandängen. Med en fem till sju minuter lång  

laddning vid varje vändning på Asecs går den hela turen på el,  

med avgång en gång i halvtimmen från sextiden på morgonen  

till midnatt. Fördelarna är många och handlar både om hållbarhet  

och komfort. Den mest uppenbara är att vi tar ett steg vidare  

bort från fossilberoendet. Att bussarna är tysta gör att de kan gå  

nära bostäder utan att störa och ökar dessutom komforten både  

för passagerarna och chauffören. En annan finess är att varje  

dörr kan öppnas separat. Även detta ökar komforten, dessutom  

minskar det energiförbrukningen för uppvärmning och kyla  

beroende på säsong. Den allra största miljövinsten vi hoppas  

bussarna kan bidra med är att fler ställer bilen och väljer att åka  

kollektivt! 
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Kallbadhuset 

Läs mer om projekten på  
www.strandängen.com 

KALLBADHUSET 

Redan nu finns planerna för ett  
kallbadhus på Strandängen, något som  
kommer att bli värt en utflykt i sig,  

Vätterhem har under 2020 påbörjat  
byggnation av 48 hyreslägenheter  
med inflyttning 2021 

Strandängens centrumkvarter kring  
ett torg påbörjas under 2020 och  
kommer förutom hyreslägenheter  
innehålla olika typer av verksamheter 

Här planeras för ny  
kommunal förskola 
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DET ÄR ALLTID NÅGOT   
PÅ  GÅNG  I  STRANDÄNGEN 
Det finns områden man blir omedelbart 
förälskad i .  Strandängen är just en 
sådan pärla med lugn, natur och 
nära till  allt - En plats att njuta av. 
Ett område som växer. 

<– Elbusslinje mellan Asecs och Strandängen –> 

Vätterhem påbörjar under 2020 -21  
byggnation av ny förskola 

4 3  
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Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Vätterhem (organisationsnummer 556012-3704), med säte i  
Jönköping, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2019.  

BOLAGETS VERKSAMHET 
ÄGARE 
Bostads AB Vätterhem ägs till 100 % av Jönköpings Rådhus  

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

Jönköpings 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 lokaliserings- och likställighetsprincipen främja  

bostadsförsörjningen i Jönköpings kommun. Vidare skall  

hyresgästerna erbjudas möjlighet till boinflytande och inflytande  

i bolaget. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga  

principer. 

ÄGARDIREKTIV 
Ägardirektiv för Bostads AB Vätterhem är fastställda av kommun-

fullmäktige 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 200 påbörjade bostäder per år. 

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 20 st dotterbolag. Av dotterbolagen  

är 2 st bostadsbolag, 3 st arrangemangsbolag, 5 st energi- och  

avfallsbolag, 4 st förvaltningsbolag, 6 st logistik-, utbildnings- och  

utvecklingsbolag. 

Bostads AB Vätterhem är organiserat i sex avdelningar.  

Bygg-, förvaltning-, marknad-, administration-, IT- samt  

hållbarhetsavdelning. Inom byggavdelningen handläggs  

huvudsakligen ny-, till- och ombyggnader samt större  

underhållsprojekt. Vidare ombesörjs företagets  

upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).  

Förvaltningsavdelningen är geografiskt uppdelad i fyra  

områden med förvaltningschefer som ekonomiskt ansvariga  

för delar av bolagets drift. På marknadsavdelningen 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 bostadsområden. 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 hyresgästens 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 Allmännytta. 

•  Arbetsgivarorganisationen Sobona. 

•  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  

befintliga bostadsbeståndet. Utöver detta tillkommer nyproduktion  

med hög kvalitet i attraktiva områden inom Jönköpings kommun.  

Vid verksamhetsårets utgång förvaltade företaget 157 (157)  

fastigheter omfattande 8 630 lägenheter (8 630) om 558 626 kvm 

(558 626), 252 lokaler (252) för olika ändamål om 92 769 kvm  

(92 769), samt därtill hörande bostadskomplement i form av  

garage, parkeringsdäck, bilplatser etc. Fastighetsbeståndet är  

huvudsakligen samlat i fyra geografiskt skilda områden lämpade  

för en rationell förvaltning inom Jönköpings kommun. 

NYPRODUKTION 
Efterfrågan på lägenheter i Jönköpings kommun är stor och  

planering 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 ett stort antal  

lägenheter med en planerad byggstart under förestående  

verksamhetsår. Av aktuella projekt kan följande nämnas. 

I bostadsområdet Strandängen kommer en nyproduktion  

av 60 lägenheter att påbörjas med inflyttning under 2020.  

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. Fagerslätt i bostadsområdet Stensholm har en  

nyproduktion av 47 lägenheter påbörjats med planerad inflyttning  

under 2020. Produktionen är en utökning med en fastighet till en  

tidigare produktion färdigställd i området under 2015. 

I kv. Operetten i bostadsområdet Samset pågår en produktion  

i två kvarter av totalt 8 st huskroppar i 3 våningsplan med  

sammanlagt 120 lägenheter. Byggnaderna kommer att utrustas  

med solceller och för övrigt kännetecknas av hållbarhet i ett  

miljöperspektiv. Planerad inflyttning etappvis under sommaren  

2020 respektive våren 2021. 

I kv. Vingpennan i stadsdelen Kungsängen pågår en  

produktion av två trähus med totalt 24 lägenheter. Planerad  

inflyttning under våren 2020. 

 

OMBYGGNAD 
Bostads AB Vätterhems pågående upprustning av befintligt  

fastighetsbestånd fortgår i oförändrad takt. Av pågående  

ombyggnader kan följande nämnas. 

I bostadsområdet Österängen fortgår en omfattande  

renovering och inglasning av balkonger och fönsterbyten. 

I kv Häljaryd i bostadsområdet Tenhult har en omfattande  

ombyggnad av en panncentral färdigställts. 

I i bostadsområdet City pågår en mindre ombyggnad av  

fastigheten Fabriken. 

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 3 11 187 tkr (3 2 72 354), motsvarande ett värde av   

5 083 tkr/kvm (5 024). 

TAXERINGSVÄRDEN 
Fastigheternas sammanlagda taxeringsvärde uppgår till 6 5 01 180 tkr 

(4 8 72 953), varav byggnadsvärde 4 4 25 212 tkr (3 6 16 054).  

MARKNADSVÄRDE (VERKLIGT  VÄRDE) 
Efter ett antal år med stark tillväxt har utvecklingen på  

fastighetsmarknaden delvis planat ut. Marknadsvärden på  

företagets färdigställda fastigheter har beräknats internt och  

bedöms uppgå till 8 9 00 000 tkr (8 600 000).  

FÖRSÄKRINGAR 
Samtliga fastigheter är försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar,  

Jönköping. 

FÖRVÄRV OCH FÖRSÄLJNINGAR AV FASTIGHETER 
Förutom markförvärv i samband med nyproduktion av bostäder  

har 1 fastighet (småhus) avyttrats. Vidare har mark avyttrats till  

dotterbolag V-Hem 1 AB.  

MARKNAD 
Jönköpings kommun är en starkt växande kommun med ett  

årligt tillskott av invånare med drygt 2 000 personer. Totalt har  

befolkningen ökat cirka 9 000 personer under de senaste 5 åren  

som därefter överstiger 140 000 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  

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

betraktas som tillfredsställande även om efterfrågan på lokaler i  

mindre centrala områden är mer instabil.  

Det totala antalet lägenheter i Jönköpings kommun uppgår  

till närmare 67 000 (66 300) varav drygt 29 400 (29 300) 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 bostadsbolag  

med Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag  

(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 Hyres-

gästföreningen i november månad 2019 träffades överenskom-

melse om 2020 års hyror. Överenskommelsen innebar en årlig  

genomsnittlig höjning av bostadshyran med 21:50 kr/kvm) (2,2  

%). Elpris vid debitering av hushållsel förblev oförändrat 1 kr/kWh  

(exkl moms) emedan avgiften vid individuell debitering av kall- och  

varmvatten höjdes med 1:48 kr/kbm till 21 kr respektive 1:78 kr/kbm  

till 51:62 kr/kbm (exkl moms).  

Den genomsnittliga bostadshyran uppgår vid verksamhets-

årets utgång till 974 kr/kvm (958). 

ISO CERTIFIERING 
Under verksamhetsåret certifiering av företagets ledningssystem  

som uppfyller kraven enligt ISO 9001, ISO 14001 förnyats. Led-

ningssystemet är sedan mars 2018 trippelcertifierat, då det även  

uppfyller kraven i OHSAS 18001. 

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 124 870 tkr (120 286) motsvarande  

191 kr/kvm (185). 

Av mer omfattande underhållsåtgärder som pågår eller  

avslutats under verksamhetsåret kan följande nämnas: 

•  Bostadsområdet Öxnehaga, kök- och badrumsrenoveringar. 

•  Bostadsområdet City, kök- och badrumsrenoveringar. 

•  Kv Vasallen m.fl (bostadsområdet Österängen), renovering av  

balkonger. 

 

Med en ambition att minska energiåtgången i företagets fastigheter  

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 lägenhetsunderhållet.  

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 4 012 tkr (3 808). 

VENTILATIONSKONTROLL  
Bostads AB Vätterhem ska enligt gällande lagstiftning för fastig-

hetsägare genomföra en särskild ventilationskontroll av fastig-

heterna. Vid senaste avstämningen är cirka 87 % (87) av aktuella  

lägenheter och 86 % (86) av aktuella lokaler godkända. 

LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING (2016:1145) 
Bostads AB Vätterhem omfattas av lagen om offentlig upphandling.  

Under verksamhetsåret har upphandling skett av ramavtal för  

material och arbeten för drift och underhåll till ett beräknat värde av  

257 100 tkr (125 980). 

FÖRSÄLJNING AV DOTTERBOLAG 
I samband med en fastighetsöverlåtelse har dotterbolaget   

V-Hem 1 AB avyttrats. 

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.  

MILJÖ OCH MILJÖPÅVERKAN 
Bostads AB Vätterhems miljöpolicy har varit vägledande för  

det dagliga miljöarbetet såväl i produktion som i den löpande  

förvaltningen. Företaget skall i all sin verksamhet 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 en årlig extern revision 

Bostads AB Vätterhem bedriver tillstånds-/anmälningspliktig  

verksamhet enligt miljöbalken beträffande 

•  tillståndspliktig transport av farligt avfall, överskrider 100 kg/år. 

•  tillståndspliktig transport av avfall, överskrider 10 ton avfall.  

•  anmälningspliktig komposteringsanläggning inom fastigheten  

Öbon 1 och Slåttertiden 1 i Jönköpings kommun, överstiger   

50 ton/år. 

•  anmälningspliktig ogräsbekämpning Ecocin inom samtliga  

fastigheter. 

•  anmälningspliktig köldmedie inom samtliga fastigheter. 

•  anmälningspliktiga värmepumpar och kylaggregat, mer än   

10 MW. 

MEDARBETARE 
Antalet anställda under verksamhetsåret uppgår till 184 personer (171), 

motsvarande 181 helårsanställda (168) fördelade på fastighetsarbetare  

60 % (61) och tjänstemän 40 % (39). Vätterhem har, liksom branschen 

i stort, en könsfördelning med 61 % (61) män och 39 % (39) kvinnor. 

Målsättningen i företagets jämställdhetsarbete är dock att i möjligaste 

mån utforma arbetsförhållanden så att de lämpar sig både för män 

och kvinnor. Antalet tillsvidareanställda födda utanför Sverige uppgår 

vid verksamhetsårets utgång till 25 personer (23) motsvarande 14 % 

(13) av antalet anställda. 

Medelanställningstiden för anställda är 11 år (11), varav för  

tjänstemän 12 år (12) och 11 år (10) för fastighetsarbetare. Personal-

omsättningen var under året 6,7 % (5,4) varav 2,8 procentenheter  

(0,6) avser pensionsavgångar. Medelåldern bland personalen är 47  

år (47), och merparten befinner sig i åldersintervallet 40-60 år.  

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  

avseende på praktiska erfarenheter samt teoretiska och personliga  

egenskaper. Företaget skall i all rekryteringsverksamhet beakta  
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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 6,5 % (7,1) av  

antalet arbetsdagar, varav 4,1 procentenheter (5,3) utgör sk  

långtidsfrånvaro. 

UTBILDNING 
Vi kartlägger systematiskt medarbetarnas utbildning,  

kursverksamhet och kompetens för att kunna erbjuda nya  

arbetsuppgifter inom företaget. På så sätt tar vi vara på den  

samlade kompetensen. 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  

information 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 3 400 (4 200)  

slumpmässigt utvalda hushåll. Vid verksamhetsårets utvärdering  

konstaterades att företagets serviceindex (nöjdkundindex) uppgår  

till 87,4 % (87,3) och är således alltjämt på en mycket hög nivå. 

FINANSIERING 
FINANSFÖRESKRIFTER 
Bostads AB Vätterhems finansiella verksamhet regleras  

av de övergripande bestämmelser som fastställts för  

finansieringsverksamheten 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 genomsnittlig 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 2 564  

000 tkr (2 364 000). Samtliga krediter är amorteringsfria och  

upplånade genom koncernens internbank. Den genomsnittliga  

återstående kapital- och räntebindningen uppgår till 25 månader  

(24) respektive 27 månader (25). 

Andelen krediter med rörlig ränta (inklusive 

derivatinstrument) uppgår till 8 % (8).  

MARKNADSRÄNTOR 
Riksbanken bedömer att det finns goda förutsättningar att  

inflationen skall vara nära målet 2 %. Riksbanken har under året  

därför beslutat att höja reporäntan från låga -0,50 % till 0 %.  

Därutöver fastställdes prognosen för räntan (reporäntebanan) till  

att vara kvar på en oförändrad nivå under stora delar av 2020.  

Stibor (3 mån) har under året förändrats från -0,132 % till 0,149 % 

Till följd av det fortsatta låga ränteläget har refinansiering av  

lån skett till lägre marginaler vilket har medfört en reducering av  

företagets upplåningskostnader. 

RÄNTA FASTIGHETSLÅN 
Den genomsnittliga bruttoräntan under verksamhetsåret uppgår  

till 0,72 % (0,82) och vid årsskiftet 0,72 % (0,78). 

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  

ränteswapsavtal intill ett belopp av 400 000 tkr (400 000) med  

förfall under åren 2020 - 2022. 

RÄNTEFÖRFALLOSTRUKTUR 
Under förestående verksamhetsår är 800 000 tkr (500 000)  

motsvarande 31 % (21) av den totala lånestocken föremål för  

räntejustering. 

VALUTAEXPONERING 
Inga krediter med valutarisk förekommer i låneportföljen. 

BELÅNINGSGRAD 
Belåningsgraden uppgår till 77 % (72) av fastigheternas bokförda  

värde och 29 % (27) i förhållande till fastigheternas beräknade  

marknadsvärde. 
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RÄNTEINTÄKTER 
Företagets likviditetsöverskott har enligt direktiv för koncernen  

förvaltats inom ramen för finansiell samverkan. 

SOLIDITET 
Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets utgång till   

908 289 tkr (817 925). Soliditet, beräknad såsom eget kapital   

+ 78 % av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen,  

uppgår till 24 % (24). En justerad och beräknad soliditet med  

beaktande av fastigheternas övervärde uppgår till 69 % (70). 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET  
Årets kassaflöde uppgår till -31 838 tkr (-84 495) varav kassaflödet  

från den löpande verksamheten uppgår till 223 171 tkr (201 915). 

Bolagets likviditet har under verksamhetsåret varit tillfreds-

ställande. Företagets likvida medel uppgår vid årets utgång till 4  

488 tkr (36 326). Kassaöverskott placeras i bank (koncernkonto)  

enligt bestämmelser om finansiell samverkan inom kommunkon-

cernen. Beviljad outnyttjad kredit uppgår vid årsskiftet till 14 366  

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 7 812 tkr (8 157). 

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Bostads AB Vätterhem uppvisar även för verksamhetsåret 2019 ett  

starkt ekonomiskt resultat. Årets nettoomsättning uppgår till   

684 393 tkr (669 875) och är en ökning med 2 % (3) jämfört  

med föregående verksamhetsår. Företagets drift- och  

underhållskostnader uppgår till 450 869 tkr (428 651). Finansiella  

kostnader uppgår till 13 093 tkr (27 955) varav räntekostnader  

inklusive avgifter för kommunala borgensåtaganden 25 647 tkr   

(28 249). Av verksamhetsårets totala intäkter avser < 1 % (< 1) företag  

inom kommunkoncernen Jönköpings Rådhus AB och av företagets  

totala kostnader cirka 17 % (18). 

Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska  

ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår vidare av  

efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande  

noter, tilläggsupplysningar och kassaflödesanalyser. Årets  

redovisade resultat omfattar realisationsvinster på 13 4 94 tkr  

(982) till följd av bolag och fastighetsöverlåtelser. Vidare redovisas  

företagets resultatutveckling i ”Flerårsjämförelse” (sidan 17). I  

”Resultatpåverkan” (sidan 13) redovisas beräknade effekter på  

resultatet på helårsbasis vid förändringar av ett antal faktorer. 

DIREKTAVKASTNING 
Direktavkastning, beräknad såsom driftnetto inklusive normaliserad  

underhållskostnad i relation till fastigheternas beräknade marknads-

värde, uppgår till 3,2 % (3,2). Direktavkastning skall enligt ägar-

direktiv långsiktigt i genomsnitt uppgå till 3 % (3). 

KONCERNBIDRAG 
Ägarens krav på koncernbidrag från företaget, genomsnittliga  

statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en  

procentenhet, uppgår till 1,03 % (1,48). Årets resultat medger att  

företaget kan lämna koncernbidrag intill ett belopp av 26 000 tkr  

(65 000). Erhållna aktieägar-tillskott uppgår till 20 600 tkr  

(50 600). 

INVESTERINGAR I MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Verksamhetsårets nettoinvesteringar uppgår till 429 492 tkr   

(119 124). Av dessa avser 422 405 tkr (114 940) nyinvesteringar, till- 

och ombyggnader samt komponentbyten och 7 087 tkr (4 184)  

nettoinvesteringar i maskiner och inventarier.  

EGET KAPITAL 
Bostads AB Vätterhems egna kapital uppgår vid årsskiftet till   

908 289 tkr (817 925), fördelat på bundet eget kapital 94 768 tkr  

(94 768) och fritt eget kapital 813 521 tkr (723 157). 

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 140 000 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  

ytterligare samt om möjligt tillskapa en förbättrad kostnads-

medvetenhet 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 metodiskt 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. 

NÖJDA HYRESGÄSTER 
Satsningen på nöjda hyresgäster kommer att fortgå mot det  

långsiktiga målet - serviceindex 90 %. Utifrån resultatet från  

kundenkäter fortsätter arbetet med att genomföra åtgärder för  

att ständigt bli bättre. Under förestående år med särskild fokus på  

trygghet i våra bostadsområden. 

DRIFT 
Företagets ambition att upprätthålla en hög underhållsstandard  

i fastighetsbeståndet innebär att företagets stora investeringar  

i ombyggnader, anpassningar, standardförbättringar och  

omfattande 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  

projektering av nyproduktion. Färdiga planer finns för närmare  

2 0 00 lägenheter med planerad byggstart av 280 lägenheter  

under verksamhetsåret 2020. 

RESULTATUTVECKLING 
Företagets goda resultat under senare år förväntas fortsätta även  

under förestående år. Uppgörelsen om 2020 års bostadshyror  

tillsammans med en fortsatt tillfredsställande uthyrningssituation  

förväntas medverka till en fortsatt positiv utveckling.  

Kostnadsökningar 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  

utvecklad 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 kontinuerlig 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, utveckling, 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. 

Riskerna bedöms vara normala för den bransch som  

företaget är verksam inom. 

HYROR 
Hyror för bostäder är bolagets största intäktspost. Förändringar  

av bostadshyran fastställs efter förhandlingar med hyresgäst-

föreningen 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  

uppvärmning 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  

hyresutveckling som långsiktig lönsamhet. Bolagskoncernen  

Jönköpings Rådhus ABs finansföreskrifter och policy i förening  

med företagets åtgärder för att begränsa effekten av tillfälliga och  

kraftiga ränterörelser ger företaget en förhållandevis låg riskprofil. 

BYGGKOSTNADER 
Prisutvecklingen inom byggbranschen har stor betydelse för  

ny-, till- och ombyggnadsprojektens lönsamhet. Fortsatt ökade  

produktionskostnader kan medföra nedskrivningsbehov och på  

sikt försämrad lönsamhet. 

RESULTATPÅVERKAN 
Faktor  Förändring  Påverkan (tkr) 
Hyresnivå bostäder  1 %  5 600 

Hyresnivå lokaler  1 %  900 

Vakansgrad bostäder  10 lgh  600 

Underhållskostnader  1 %  1 300 

Driftkostnader  1 %  3 300 

Personalkostnader  1 %  1 300 

Räntenivå  0,1 %-enheter  2 6 00 
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STYRELSE, REVISORER OCH LEDNING 
Bostads AB Vätterhems styrelse tillsätts av Jönköpings kommunfull-

mäktige och har en politisk sammansättning som motsvarar den  

aktuella representationen i kommunfullmäktige. Styrelsen består av  

elva ledamöter. Därutöver utser arbetstagarorganisationerna Vision  

och Fastighetsanställdas Förbund representanter. Styrelsen har  

under verksamhetsåret haft nedanstående sammansättning.  

Deloitte AB är valda revisorer fram till årsstämman 2020.  

Lekmannarevisorer, som väljs av kommunfullmäktige i Jönköpings  

kommun, är valda fram till årsstämman 2023. 

LEDAMÖTER 

Pelle Nordin,  
ordförande (S) 
fd. skolledare. f. 1949  

ledamot av styrelsen  
sedan 1981 

Göran Bäckstrand (C) 
civilingenjör, f. 1949 

ledamot av styrelsen  
sedan 2019 

Fredrik Jutnäs (KD) 
familjeföretagare, f. 1965 

ledamot av styrelsen  
sedan 2019 

Albin Björhag (KD) 
logistiker, f. 1993 

ledamot av styrelsen  
sedan 2019 

Bertil Rylner (L) 
fd. personalchef, f. 1942 

ledamot av styrelsen  
sedan 2019 

Christina Nichta (S) 
ombudsman, f. 1976 

ledamot av styrelsen  
sedan 2019 

Linda Zogaj (S) 
studerande, f. 1992 

ledamot av styrelsen  
sedan 2016 

Michael Torndahl (M) 
energikonsult, f. 1959 

ledamot av styrelsen  
sedan 2019 

Mona Milton (SD) 
undersköterska, f. 1947

ledamot av styrelsen  
sedan 2019  

Tommie Fritzson (S) 
teknisk skribent, f. 1982 

ledamot av styrelsen  
sedan 2019 

Ulf Alexandersson (M) 
senior advisor, f. 1952 

ledamot av styrelsen  
sedan 2015 

VD 

Thorbjörn Hammerth 
f. 1964

ARBETSTAGARREPRESENTANTER 

Carl-Magnus Jonsson  
(Vision) 
eftermarknadsansvarig,  

f. 1974 

 

Gabriel Blomberg (FAF) 
servicetekniker, f. 1958 

SUPPLEANTER 
Anette Fridsäll (Vision) 
Torbjörn Jordestig (FAF) 
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SAMMANTRÄDEN 
Årsstämma hölls den 29 mars 2019. 

Styrelsen har under verksamhetsåret  

därutöver haft 12 st (11) protokollförda  

sammanträden. 

REVISORER (ORDINARIE) 
Kjell Göran Dahlström 
Stig Åke Wikström 
Hans Warén (auktoriserad), Deloitte AB 

SUPPLEANTER 
Pernilla Rehnberg (auktoriserad), Deloitte AB 

LEDNINGSGRUPP 

Thorbjörn Hammerth 
vd, f. 1964 

anställd 2015 

Tommy Johannesson 
vvd, f. 1958 

anställd 1980 

Lizette Nilsson  
administrativ chef, f. 1963 

anställd 2011 

Henrik Möller 
byggchef, f. 1955 

anställd 2004 

Johan Hageltorn 
IT-chef, f. 1965 

anställd 2013 

Raymond Paska 
marknadschef, f. 1968 

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

Balanserade vinstmedel  723 1 57 189 kr 

Erhållet aktieägartillskott  20 4 00 000 kr 

Årets resultat  69 9 63 518 kr 

Summa:  813 5 20 707 kr 

Styrelsen föreslår att 

I ny räkning balanseras  813 5 20 707 kr 

Summa:  813 5 20 707 kr 

STYRELSENS YTTRANDE AVSEENDE FÖRESLAGEN  
VINSTDISPOSITION 
Koncernbidrag har –  under förutsättning av årsstämmans  

godkännande – lämnats med 26 0 00 000 kr till Jönköpings  

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

kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten,  

reduceras med 20 3 84 000 kr.  

Föreslagna värdeöverföringar i form av koncernbidrag  

reducerar soliditeten till 24 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

2019 2018 2017 2016 2015

RESULTATRÄKNING

Omsättning 684 393 669 875 652 655 640 835 627 928

Hyresbortfall (outhyrda) -4 268 -4 213 -3 140 -3 955 -4 102

Underhållskostnader -124 870 -120 286 -111 434 -109 790 -112 559

Driftkostnader -325 999 -308 365 -295 743 -287 519 -270 233

Fastighetsskatt/-avgift -12 290 -12 474 -12 107 -11 871 -11 032

Av- och nedskrivningar -98 857 -95 984 -91 325 -86 570 -85 249

Driftnetto 221 234 228 750 233 371 231 655 234 645

Finansiellt netto -13 093 -27 955 -37 027 -45 157 14 405

Resultat efter finansiella poster 110 264 105 793 114 934 99 928 163 801

Årets resultat 69 964 36 493 23 434 34 028 123 565

     

BALANSRÄKNING      

Anläggningstillgångar 3 755 692 3 413 349 3 390 209 3 278 326 3 089 414

Omsättningstillgångar 28 180 51 764 132 860 49 062 152 538

Eget kapital 908 289 817 925 730 832 630 998 550 270

Avsättningar 104 500 90 200 88 224 95 992 93 360

Långfristiga skulder 2 564 000 2 364 000 2 514 000 2 414 000 2 414 000

Kortfristiga skulder 207 083 193 579 194 918 192 066 184 322

Balansomslutning 3 783 872 3 465 704 3 527 974 3 333 056 3 241 952

Balanslikviditet 14 % 27 % 68 % 26 % 83 %

     

FINANSIERING      

Fastighetslån 2 564 000 2 364 000 2 514 000 2 414 000 2 414 000

Soliditet 24 % 24 % 21 % 19 % 17 %

Belåningsgrad I        1) 77 % 72 % 79 % 82 % 85 %

Belåningsgrad II      2) 29 % 27 % 30 % 31 % 32 %

Likvida medel 4 488 36 326 120 821 33 281 132 709

Årets kassaflöde -31 838 -84 495 87 540 -99 428 82 634

     

FÖRVALTNING      

Förvaltade lägenheter 8 630 8 630 8 618 8 367 8 367

Hyresnivå bostäder (kr/kvm)    974 958 953 925 912

Uthyrningsgrad (bostäder) 99,5 % 99,9 % 99,9 % 99,9 % 99,9 %

Avflyttning 5 % 5 % 5 % 9 % 10 %

Omflyttning 2 % 5 % 5 % 3 % 3 %

Nettoinvesteringar     429 492 119 124 203 208 281 914 193 647

     

PERSONAL      

Medelantalet anställda (helårsanställda) 181 168 158 154 141

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

Personalomsättning 6,7 % 5,4 % 6,2 % 3,5 % 10,1 %

Sjukfrånvaro      3) 6,5 % 7,1 % 6,2 % 7,6 % 7,8 %

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

Belopp i tkr Not 2019 2018

Hyresintäkter 1 678 071 663 603

Övriga förvaltningsintäkter 2 6 322 6 272

NETTOOMSÄTTNING 684 393 669 875

Externa kostnader 3

 - Material -34 714 -36 134

 - Tjänster -178 948 -168 249

 - Taxebundna kostnader -65 073 -63 043

 - Uppvärmning -36 565 -39 193

 - Fastighetsskatt/-avgift 4 -12 290 -12 474

 - Övriga externa kostnader -1 405 -479

Personalkostnader 3, 5 -134 164 -121 553

Av- och nedskrivningar 3, 6 -98 857 -95 984

Resultat av fastighetsförsäljningar 980 982

RÖRELSERESULTAT 123 357 133 748

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 12 554 294

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -25 647 -28 249

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 110 264 105 793

Bokslutsdispositioner 9 -26 000 -65 000

RESULTAT FÖRE SKATT 84 264 40 793

Skatt på årets resultat 10 -14 300 -4 300

ÅRETS RESULTAT 69 964 36 493

Omsättning
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2019.12.31 2018.12.31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Förvaltningsfastigheter 11 3 311 187 3 272 354

Inventarier och maskiner 12 13 805 10 641

Pågående ny- och ombyggnader 13 418 992 130 354

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 14 250 300

Långfristiga värdepappersinnehav 15 251 291

Andra långfristiga fordringar 16 11 207 0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 755 692 3 413 940

Omsättningstillgångar

Hyres- och kundfordringar 2 265 3 041

Övriga fordringar 1 641 2 812

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 19 786 9 585

Kassa och bank 18 4 488 36 326

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 28 180 51 764

SUMMA TILLGÅNGAR 3 783 872 3 465 704
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forts. BALANSRÄKNING

Belopp i tkr Not 2019.12.31 2018.12.31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital 19

Aktiekapital 12 014 12 014

Reservfond 82 754 82 754

Fritt eget kapital 19

Balanserad vinst 743 557 686 664

Årets resultat 69 964 36 493

SUMMA EGET KAPITAL 908 289 817 925

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 400 400

Uppskjuten skatteskuld 20 104 100 89 800

SUMMA AVSÄTTNINGAR 104 500 90 200

Långfristiga skulder

Skulder till moderföretag 21 2 564 000 2 364 000

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2 564 000 2 364 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit (koncernkonto) 22 35 634 0

Leverantörsskulder 101 834 94 059

Skulder till koncernföretag 5 600 14 400

Övriga kortfristiga skulder    23 2 851 2 272

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 61 164 82 848

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 207 083 193 579

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 783 872 3 465 704

Eget kapital
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FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i tkr Aktiekapital Reservfond

Balanserat 

resultat

Årets 

resultat Totalt

Ingående balans 2018-01-01 12 014 82 754 612 630 23 434 730 832

Disposition av föregående års resultat 23 434 -23 434

Årets resultat  36 493

Transaktioner med ägare:

Erhållet aktieägartillskott 50 600

Utgående balans 2018-12-31 12 014 82 754 686 664 36 493 817 925

Disposition av föregående års resultat 36 493 -36 493

Årets resultat  69 964

Transaktioner med ägare:

Erhållet aktieägartillskott 20 400

Utgående balans 2019-12-31 12 014 82 754 743 557 69 964 908 289
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr Not 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 110 264 105 793

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Av- och nedskrivningar 98 857 95 984

Övriga poster 0 -2 324

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

209 121 199 453

Förändringar i rörelseresultatet

Ökning (-)/minskning (+) av fordringar m m. -8 254 -3 399

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 22 304 5 861

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 223 171 201 915

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring av finansiella anläggningstillgångar -11 117 4 314

Investering av materiella anläggningstillgångar -429 492 -119 124

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -440 609 -114 810

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Förändringar långfristiga skulder 200 000 -150 000

Inbetalning (+)/utbetalning (-) av koncernbidrag -65 000 -98 000

Inbetalning (+)/utbetalning (-) av aktieägartillskott 50 600 76 400

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 185 600 -171 600

ÅRETS KASSAFLÖDE -31 838 -84 495

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 36 326 120 821

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 4 488 36 326
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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 

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1).

Koncernredovisning har ej upprättats med 

hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap 2 §.

Bostads AB Vätterhem tillämpar den 

kostnadsslagsindelade resultaträkningen.

Från och med 2014 redovisas lämnade och 

erhållna koncernbidrag som bokslutsdispositioner i 

resultaträkningen.

Erhållna aktieägartillskott redovisas direkt mot eget 

kapital.

KONCERNREDOVISNING
Bostads AB Vätterhem ingår i bolagskoncernen 

Jönköpings 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 

kostnader 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, 

redovisas 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 skattesats av 20,6 % (20,6).

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 

värderade 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 avkastningskalkyl och 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 

överstiger avkastningsvärdet blir föremål för nedskrivning 

om avvikelsen bedöms som bestående.

VÄRDERING AV OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar är upptagna till det belopp varmed de

beräknas 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 tillgodo-

havande på koncernkonto.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Ränteswapavtal skyddar företaget mot ränteändringar.

Eventuella ränteskillnader som erhålls eller erläggs 

på grund av ränteswap redovisas som intäkts- eller 

kostnadsränta periodiserad över avtalstiden.
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forts. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

DEFINITIONER

SOLIDITET
Eget kapital + 79,6 % 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 skul-

der 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 

2019 2018

Bostäder  556 564 543 860

Avgifter hushållsel 10 102 9 358

Avgifter varm-/kallvatten 13 922 13 179

Lokaler 87 925 85 785

Garage, p-däck 9 422 10 528

Bilplatser etc. 9 756 10 426

Avgår outhyrda objekt   

Bostäder -2 720 -1 880

Lokaler -793 -655

Garage, p-däck -629 -1 112

Bilplatser etc. -126 -566

Avgår rabatter etc.   

Underhållsrabatter -4 012 -3 808

Hyresnedsättningar -673 -883

Övriga rabatter -667 -629

Summa: 678 071 663 603

Hyresbortfall pga outhyrda objekt uppgår för verksamhetsåret 
till 4 268 tkr (4 213), vilket motsvarar 0,6 % (0,6) av bolagets 
totala hyresintäkter.

NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Belopp i tkr

NOT 3  SPECIFIKATION AV RÖRELSENS KOSTNADER

2019 2018

Underhållskostnader 124 870 120 286

Reparationer 38 202 36 502

Fastighetsskötsel 79 085 73 199

Fastighetsel 17 797 19 083

Hushållsel 11 635 9 489

Vattenförbrukning 23 016 22 097

Försäkringspremier 4 982 4 597

Försäkringsärenden, självrisker etc 7 202 4 641

Hyres- och kundförluster 1 724 821

Återvunna hyresförluster -318 -342

Administration 83 779 76 655

Marknadsföring 10 016 10 424

Hyresgästföreningens medel 2 853 2 873

Uppvärmning (bränsle) 36 553 39 190

Boendeservice 7 814 7 686

Övrigt 1 659 1 450

Fastighetsskatt/-avgift 12 290 12 474

Avskrivningar 98 857 95 984

Summa: 562 016 537 109

Av ovanstående kostnader avser cirka 14 % (15) företag inom 
koncernen.

Ersättning till revisorer 2019 2018

Deloitte AB, revisionsuppdrag 110 109

Lekmannarevisorer 1 1

   

Operationella leasingavtal - leasetagare

Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal 
avseende kopieringsmaskiner och servrar m m. Summan av 
årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella 
leaseavtal uppgår till 735 tkr. (1 245). Framtida minimileaseavgif-
ter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal 
förfaller enligt följande.

Förfallotidpunkt 2019 2018

Inom ett år 649 660

Senare än ett år men inom fem år 1 154 211

Senare än fem år 0 192

Summa: 1 803 1 063

NOT 4 FASTIGHETSSKATT/-AVGIFT

2019 2018

Fastighetsskatt/-avgift 12 290 12 474

Summa: 12 290 12 474

NOT 2  ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER

2019 2018

Ersättning från hyresgäst 4 510 4 578

Externa uppdrag m m 1 812 1 694

Summa: 6 322 6 272
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Belopp i tkr

NOT 5  PERSONALKOSTNADER

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader

(varav pensionskostnader)

2019 2018 2019 2018

Samtliga anställda 80 948 75 630 37 958 32 078

(10 035) (8 733)

Av redovisade pensionskostnader 10 035 tkr (8 733), avser 414 tkr (391) 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

2019 2018 2019 2018

1 824 1 573 79 124 74 057

Medelantalet anställda och fördelning på män och kvinnor

Män Kvinnor

2019 2018 2019 2018

Antal anställda 114 104 70 67

varav deltid 4 6 5 3

(Motsvarande 181 helårsanställda (168) )

Styrelsens 11 (11) ledamöter utgörs av 8 män (4) och 3 kvinnor (7). 
Företagets verkställande direktör är man. Företagets ledningsgrupp utgörs av 5 män (5) och 1 kvinna (2).

forts. NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Belopp i tkr

NOT 6  AV- OCH NEDSKRIVNINGAR

Av- och nedskrivningar 2019 2018

Byggnader 94 058 91 652

Markanläggningar 865 765

Byggnadsinventarier 11 20

Projekteringskostnader 10 150

Inventarier och maskiner 3 913 3 397

Summa: 98 857 95 984

Avskrivningsprinciper 2019 2018

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 %

   

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 

tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

NOT 7  RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

2019 2018

Ränteintäkter banker etc 40 295

Resultat försäljning andelar 12 514 0

Summa: 12 554 295

NOT 8  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

2019 2018

Räntekostnader fast.lån (moderbolag) 17 796 20 090

Avgifter kommunala borgensåtganden 7 812 8 156

Övriga finansiella kostnader 39 3

Summa: 25 647 28 249

NOT 9  BOKSLUTSDISPOSITIONER

2019 2018

Lämnat koncernbidrag 26 000 65 000

Summa: 26 000 65 000

NOT 10  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2019 2018

Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt 14 300 4 300

Summa: 14 300 4 300

Avstämning

Redovisat resultat före skatt 84 264 40 793

  

Skatt enligt skattesats 21,4 % (22) -18 032 -8 974

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -176 -185

Ej skattepiktiga intäkter 2 703 14

Skattemässiga justeringar 11 631 9 159

Underskottsavdrag som nyttjas i år 4 518 0

Temporär skillnad skattemässig och 
bokföringsmässig avskrivning

13 656 5 483

Förändrad uppskjuten skatt pga 
ändrad skattesats

0 -1 197

Redovisad skattekostnad 14 300 4 300

NOT 11  FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Byggnader 2019 2018

Ingående ack anskaffningsvärden 4 439 917 4 262 601

Nyanskaffning/omklassificering 
under året   

129 062 177 316

Avyttringar och utrangeringar -4 474 0

Utgående ack anskaffningsvärden 4 564 505 4 439 917

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 406 111 -1 314 459

Årets avskrivningar -94 058 -91 652

Avyttringar och utrangeringar 4 474 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 495 695 -1 406 111

Utgående planenligt restvärde 3 068 810 3 033 806

Mark 2019 2018

Ingående ack anskaffningsvärden 209 658 209 676

Avyttringar -262 -18

Utgående bokfört värde: 209 396 209 658

forts. NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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forts. NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Belopp i tkr

Markanläggningar 2019 2018

Ingående ack anskaffningsvärden 38 272 37 695

Nyanskaffning under året 4 956 577

Utgående ack anskaffningsvärden 43 228 38 272

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

-9 382

-865

-8 617

-765

Utgående ackumulerade avskrivningar -10 247 -9 382

Utgående bokfört värde: 32 981 28 890

2019 2018

Byggnader 3 068 810 3 033 806

Mark 209 396 209 658

Markanläggningar 32 981 28 890

Utgående bokfört värde: 3 311 187 3 272 354

Taxeringsvärden

Det sammanlagda taxeringsvärdet uppgår till 6 501 180 tkr 
(4 872 953), varav byggnadsvärdet 4 425 212 tkr (3 616 054).

NOT 12  INVENTARIER OCH MASKINER

2019 2018

Ingående ack anskaffningsvärden 50 774 48 291

Nyanskaffning under året 7 087 4 184

Avyttringar och utrangeringar -1 958 -1 701

Utgående ack anskaffningsvärden 55 903 50 774

Ingående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

-40 133

-3 923

-38 417

-3 417

Avyttringar och utrangeringar 1 958 1 701

Utgående ackumulerade avskrivningar -42 098 -40 133

Utgående bokfört värde: 13 805 10 641

NOT 13  PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER

2019 2018

Ingående värden 130 354 193 439

Nyanskaffning under året 422 264 116 051

Avskrivning projekteringskostnader -10 -150

Omklassificeringar -133 616 -178 986

Utgående värden: 418 992 130 354

NOT 14  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2019 2018

Ingående värden 300 0

Avyttringar -50 0

Investeringar 0 300

Utgående värden: 250 300

Specifikation av andelar i koncernföretag

Företag Kapital-andel Rösträtt

Antal 

andelar Bokf värde

V-hem AB 100 % 100 % 500 50

V-hem 2 AB 100 % 100 % 500 50

V-hem 3 AB 100 % 100 % 500 50

V-hem 4 AB 100 % 100 % 500 50

V-hem 5 AB 100 % 100 % 500 50

250

Företag Org.nr. Säte Eget kapital Resultat

V-hem AB 559147-5396 Jönköping 50 -6

V-hem 2 AB 559147-5412 Jönköping 50 -6

V-hem 3 AB 559147-5446 Jönköping 50 -6

V-hem 4 AB 559147-5438 Jönköping 50 -6

V-hem 5 AB 559147-5461 Jönköping 50 -6

NOT 15  LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2019 2018

Sabo Bygg AB 211 211

HBV förening 40 80

Summa: 251 291

NOT 16  ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2019 2018

Övrigt 11 207 0

Summa: 11 207 0

NOT 17  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH 
UPPLUPNA INTÄKTER

2019 2018

Upplupna inkomsträntor 4 4

Återbäring/bonus (HBV) 100 240

Upplupna intäkter vatten/el 4 368 3 967

Förutbetalda kostnader 2 414 1 847

Försäkringsersättning (skadereglering) 11 200 2 119

Övrigt 1 700 1 408

Summa: 19 786 9 585
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forts. NOTER OCH TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Belopp i tkr

NOT 18  KASSA OCH BANK

2019 2018

Kassa 4 488 16

Koncernkonto 0 36 310

Summa: 4 488 36 326

NOT 19  FÖRÄNDRING AV DET EGNA KAPITALET

Aktiekapital Reservfond
Balanserad 

vinst/förlust Årets resultat

Belopp vid 2019 års ingång 12 014 82 754 686 664 36 493

Vinstdisposition 36 493 -36 493

Erhållet aktieägartillskott 20 400

Årets resultat 69 964

Belopp vid 2019 års utgång 12 014 82 754 743 557 69 964

Uppgifter om moderbolaget:
Bolag: Jönköpings Rådhus AB

Org.nr: 556380-7162

Säte: Jönköping

Aktiekapitalet utgörs av 
12 014 aktier kvotvärde 1 tkr.

NOT 20  UPPSKJUTEN SKATTESKULD

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

2019 2018

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader anläggningstillgångar 13 700 4 660

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 600 -360

Uppskjuten skattekostnad/intäkt 14 300 4 300

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader anläggningstillgångar 104 300 90 600

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag -200 -800

Uppskjuten skatteskuld   104 100 89 800

NOT 21  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 1 000 000 1 464 000 100 000

Av bolagets ovanstående långfristiga skulder är 2 564 000 tkr (2 364 000) 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 0,64 % 8 %

2020 700 000 0,70 % 27 %

2021 564 000 0,72 % 22 %

2022 600 000 0,41 % 23 %

2024 400 000 0,73 % 16 %

2025 100 000 0,11 % 4 %

Finansiella instrument

För att uppnå en väl avvägd 
ränterisk i låneportföljen används sk 
ränteswapar. Vid verksamhetsårets 
utgång fanns ränteswapsavtal intill 
ett nominellt belopp 400 000 tkr 
(400 000) med förfall under åren 
2020-2022 (2020-2022).

Vid årsskiftet fanns vid en 
marknadsvärdering ett beräknat 
värde motsvarande 417 tkr (417).
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NOT 22  CHECKRÄKNINGSKREDIT (KONCERNKONTO)

2019 2018

Beviljad kreditlimit 50 000 50 000

Outnyttjad del -14 366 -50 000

Summa: 35 634 0

NOT 23  ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

2019 2018

Personalens källskatt 1 878 1 723

Övrigt 973 549

Summa: 2 851 2 272

NOT 24  UPPLUPNA KOSTNADER OCH 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2019 2018

Förskottsbetalda hyror 42 868 37 670

Förskott fastighetsförsäljning 0 25 000

Upplupna löner 6 630 6 325

Upplupna sociala avgifter 4 133 3 622

Upplupna kostnadsräntor 246 522

Övrigt  7 287 9 709

Summa: 61 164 82 848

NOT 25  STÄLLDA SÄKERHETER M M

2019 2018

Eventualförpliktelser   

Fastigo (ansvarsförbindelse) 47 31

NOT 26  FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserade vinstmedel 723 157

Erhållet aktieägartillskott 20 600

Årets resultat 69 964

SUMMA: 813 721

Styrelsen och verkställande direktören 
förslår att i ny räkning balanseras 813 721

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 17 februari 2020

Pelle Nordin Göran Bäckstrand Ulf Alexandersson
Ordförande

Fredrik Jutnäs Albin Björhag Linda Zogaj

Bertil Rylner Cristina Nichta Michael Torndahl

Mona Milton Tommie Fritzson

Thorbjörn Hammerth
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 februari 2020.

Deloitte AB

Hans Warén
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 24 februari 2020.

Kjell Dahlström  Stig Wikström
Av kommunfullmäktige utsedda lekmannarevisorer

U N D E R S K R I F T E R
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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 2019-01-01 - 2019-12-31. 

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 2019 

och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 

enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 

förenlig med årsredovisningens 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 

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 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 

oegentligheter eller misstag.

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 verkställande 

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 misstag, och att lämna en 

revisionsberättelse 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 felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 

kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 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 misstag, 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 misstag, 

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 

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 
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R E V I S I O N S B E R ÄT T E L S E

för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 

iakttagelser 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 

2019-01-01 - 2019-12-31 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 

dispositioner 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, 

konsolideringsbehov, 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. 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 

verkställande 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 

dispositioner 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 

styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets 

vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt 

med aktiebolagslagen.

Jönköping 24 februari 2020

Deloitte AB

Hans Warén
Auktoriserad revisor
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G R A N S K N I N G S R A P P O RT

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 2019 (räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31) 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 hållbarhetsrapporten. 

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 6 mars 2020

Deloitte AB

Hans Warén
Auktoriserad revisor

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2019
Till årsstämman i Bostads AB Vätterhem org. nr. 556012-3704 
Till fullmäktige i Jönköpings kommun

Vi, av fullmäktige i Jönköpings kommun utsedda 

lekmannarevisorer, 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 

verksamhet och intern kontroll samt pröva om 

verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och 

mål samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna skall enligt 

revisionsreglementet 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, 2020-02-24

Kjell Dahlström    Stig Wikström
Lekmannarevisor    Lekmannarevisor
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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  8 712 4 984 13 696

Arkadien 3 Lantmätargränd 12 1929 16 1 226 6 317 41 615 19 832 61 447

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

Citadellet 25-26 Kanalgatan 38-40 1982 81 4 609 3 178 31 258 40 252 71 510

Citadellet 29 Tullportsgatan 2, 4 1989 44 2 923 30 17 200 29 123 46 323

Domaren 28 Änkhusgatan 3  1 562  

Domaren 31 Kanalg 34-36 m fl 1982 106 6 239 2 320 43 440 55 036 98 476

Dragonen 3 V Holmgatan 10-12 1995 56 2 347 1 1 523 50 6 279 801 1 080

Dragonen 6 V Holmgatan 2-8 1995 44 3 431 1 50   23 000 35 000 58 000

Draken 13 V Holmgatan 1-13 1993 59 4 423 2 74 42 6 30 902 45 057 75 959

Dromedaren 9 Slottsgatan 23 m fl 1993 13 697 1 32 7 4 823 7 416 12 239

Dundret 4 Boktryckaregatan 4-8 2000 50 3 168 36 21 800 41 000 62 800

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

Dundret 10 Kålgårdsgatan 1-7 2006 124 8 286 3 633 26 2 57 280 116 097 173 377

Fabriken 3 Ö Storgatan 109 m fl 1985 112 7 529 9 1 707 38 46 782 73 400 120 182

Falkenberg 1 Klockgjutaregatan 5 1960 16 760 4 370 5 600 9 970

Faust 2, 3, 4 Lillgatan 34 m fl 1972 45 3 209   18 600 26 000 44 600

Figuren 3 Ö Storgatan 162 1966 18 1 164 10 5 6 972 9 297 16 269

Figuren 7 Ö Storgatan 156 m fl 1982 52 4 313 3 174 24 872 35 488 60 360

Finland 21 Mellangatan 36-38 m fl 1950 63 4 316 3 275 25 378 35 649 61 027

Fiskaren 1-2 Ö Storgatan 97 1938 12 642 1 60 10 3 830 4 870 8 700

Frankrike 17 Sandgatan 8 m fl 1975  1 561 216 3 335 6 000 9 335

Frankrike 5 Mellangatan 26 1982 16 1 116 6 400 9 200 15 600

Fribytaren 1 Ö Storgatan 148 1979 24 1 584 1 83 9 208 13 532 22 740

Fribytaren 2 Ö Storgatan 150 1958 16 1 147   6 400 8 800 15 200

Frigga 1-3 Lillgatan 23-30 -1979 52 4 290 3 278 32 826 45 088 77 914

Frigga 4 Lillgatan 23-29 -1979 19 1 266 1 83 9  

Götaland 7 Hamngatan 5 2013 34 2 429 24 20 800 47 513 68 313

Häljaryd 1:304 Centrumvägen 7, 9 1985 24 1 784 10 4 014 11 000 15 014

Häljaryd 1:318 Karlavägen 62-84 m fl 1991 66 4 645   20 38 9 732 46 948 56 680

Jeriko 5 Klostergatan 14 m fl 1992 98 7 280 4 557 65 47 557 80 600 128 157

Jordaxeln 1 Halle Persgatan 2, 4 1997 68 4 584 38 31 000 51 500 82 500

Juvelen 2 Klostergatan 8 m fl 1966 12 1 377 3 251 10 430 12 074 22 504

Juvelen 4 Klostergatan 10 m fl 1979 23 1 847 5 1 790 19 400 25 000 44 400

Klippan 2 Klostergatan 48 m fl  22 1 131 8 035 17 400 25 435

Klippan 10 Klostergatan 46 m fl 1960 14 1 217   19 8 200 8 200 16 400

Kortebo 4:9 m fl Ebba Ramsays väg 31 1960- 49 845 19 6 615 2 315 809 1 124

Lampan 5 Klostergatan 54 1971 13 1 175 2 206 8 294 10 260 18 554

Leoparden 25 Brahegatan 27 1974 14 877   5 800 7 600 13 400

Länken 7 Björngatan 20 1950 8 572 3 861 4 558 8 419

Läraren 11 Munkgatan 3A-C 1991 26 1 670 1 80 10 800 16 600 27 400

Läraren 13 Björngatan 10 1991 26 1 502 1 122 10 292 15 317 25 609

Läraren 2 Klostergatan 63 1970 13 1 152 2 262 8 674 10 825 19 499

Läraren 8 Munkgatan 5 1990 17 1 069   7 200 10 000 17 200

Nävern 1 Lovisagatan 23 1989 35 2 142 2 109 8 604 20 470 29 074

Nötskrikan 1 Fornkullegatan 1 1999 16 912   5 000 8 800 13 800

Nötskrikan 2 Lovisagatan 14 1999 17 892 1 56 5 433 9 513 14 946

Pilten 8 Kristinedalgatan 10-18 2002 100 4 712 2 2 143 17 6 12 600 34 000 46 600

Pilten 12 Ståltorpsgatan 13-19 1993 115 8 693 3 117 35 66 56 000 86 000 142 000
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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 39 000 72 000 111 000

Slåttergillet 1 Kohagsgatan 80-118 1993 100 7 980 57 72 24 200 61 000 85 200

Slåttergillet 2 Kohagsgatan 36-78 1994 124 9 240   54 71 28 268 72 035 100 303

Slåttergillet 3 Kohagsgatan 119  1 1 315  

Slåttergubben 1 Oxhagsgatan 75 1991 32 2 716 8 1 663 16  10 837 24 706 35 543

Slåtterkarlen 1 Oxhagsgatan 57 m fl  3 3 441  

Slåtterräfsan 1 Oxhagsgatan 13 m fl 1989 52 3 872 2 1 453 29 32 12 278 29 482 41 760

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 23 000 53 000 76 000

Slåttervallen 3 Kohagsgatan 2-32 1985 86 6 416 3 354 35 67 20 752 42 872 63 624

Slåtterängen 1 Kohagsgatan 87-91 1992 84 6 588 50 59 19 800 50 000 69 800

Slöjdpåsen 1 Oxhagsgatan 117-159 1982 122 9 668   49 71 25 546 68 820 94 366

Slöjdsalen 1 Oxhagsgatan 82-122 1983 117 9 429 1 5 63 71 29 488 67 059 96 547

Slöjdsalen 2 Oxhagsgatan 46-72 1983 93 7 225 3 115 44 42 21 868 50 701 72 569

Slöjdtimmen 1 Oxhagsgatan 77-113 1984 101 7 627   47 55 23 707 53 792 77 499

Smultronkorgen 1 Lahagsgatan 1-43 1990 121 9 371 1 28 53 98 26 045 70 017 96 062

Smultronkorgen 2 Oxhagsg 2-42 1989 121 8 909 2 497 54 49 25 760 67 956 93 716

Smultronplantan 1 Hästhagsgatan 1-39 1991 99 8 139 1 27 48 72 22 177 59 884 82 061

Smultronplantan 2 Lahagsgatan 4-40 1990 100 7 603 45 59 20 800 55 000 75 800

Smultronstället 1 Lahagsgatan 2 1978  3 860 2 386 2 478 4 864

Småbarnet 1     

Småskolan 2 Oxhagsgatan 161  2 5 477  

Spädbarnet 1 Hästhagsgatan 41   

Stensholm 1:731 Rättarevägen 20 2015 23 1 603 3 805 19 800 23 605

Storskolan 1 Oxhagsgatan 63-73  3 7 698  

Traktorn 2 Ceciliagatan 26 m.fl. 2017 30 2 037 7 600 31 000 38 600

Traktorn 5 886 2 566 3 452

Traktorn 6 817 2 613 3 430

Traktorn 7 817 2 613 3 430

Traktorn 14 853 2 613 3 466

Tåget 1 Ceciliagatan 2 m fl 2015 79 6 343 19 23 252 97 321 120 573

Trucken 1:1 Ceciliagatan 1 m.fl. 2017 99 6 546 24 200 101 000 125 200

Trucken 1:3 49

Vanten 1 Birkagatan 8 1962  12 7 210 14 200 24 000 38 200

Vanten 2 Birkagatan 10 1961 59 4 386 8 1 024 14 11 19 216 36 467 55 683

Vanten 3 Birkagatan 12  7 1 577  

Vapnet 6 S Apollovägen 39 1990 6 458   1 728 3 518 5 246

Vasa 1 Orionvägen 11-25 1956 92 5 020 19 400 37 000 56 400

Vasa 2 Polstjärnevägen 43 2015 32 2 215 8 600 31 000 39 600

Vasallen 1 Banérvägen 11-29 1957 95 5 840 2 389 8 24 208 42 686 66 894

Vasallen 2 S Apollovägen 42, 44 2011 50 3 458   13 600 48 000 61 600

Vasen 1 Birkagatan 14-18 1960 96 5 382   26 235 21 400 42 000 63 400

Vasen 2 Birkagatan 20-26 1959 110 6 651 2 446 22 27 100 51 747 78 847

Vasen 4 S Apollovägen 32-38 1959/60 116 7 024   33 28 825 55 690 84 515

Vejden 1 Koriandervägen 16-30 2017 48 3 240 17 200 45 400 62 600

Venusskon 2 Birger Jarlsgatan 21 m fl 1957/58 342 20 347 8 455 84 71 82 793 156 689 239 482

Westfalen 3 Birger Jarlsgatan 12 1973/83  4 1 212 650 1 027 1 677

Westfalen 5 Birger Jarlsgatan 14 1975  28 1 232 485 1 717

Vidöstern 2 Birkagatan 2-4 1954/55 95 5 445    21 600 41 400 63 000

Vidöstern 3 Birger Jarlsgatan 3-11 1954/55 195 12 837 7 769 28 49 860 95 564 145 424

Vidöstern 5 Duvgatan 11-93 333 18 546 9 1 072 89 378 71 711 121 551 193 262

Vidöstern 6 Duvgatan 10-22 1952/53 55 3 156 3 676   12 600 24 117 36 717

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

Viljan 2 (cistern)  

Västerbotten 1 Polstjärnevägen 11 m fl 1956 118 6 760    26 048 50 112 76 160

Västerås 1 Polstjärnevägen 2 m fl 1956 101 5 677 16 169 22 000 42 000 64 000

Öbon 1 Kärrhöksgatan 1969   58 3 410 0 3 410

Önskedrömmen 5 Kärrhöksgatan 1969  157 104 1 474 2 864 4 338

Önskedrömmen 6 Kärrhöksgatan 1969  63  

Önskedrömmen 7 Kärrhöksgatan 1971  175 283 1 512 3 090 4 602

Önskedrömmen 8 Kärrhöksgatan 90-100 1969 339 9 559 1 14 19 200 72 000 91 200

Önskedrömmen 9 Kärrhöksgatan 80-88 1969 250 7 753   15 600 58 000 73 600

Önskedrömmen 10 Kärrhöksgatan 56-64 1968 90 6 995 3 198 15 200 43 000 58 200

Önskedrömmen 11 Kärrhöksgatan 68-76 102 6 403 2 1 452 13 032 44 589 57 621

Önskedrömmen 13 Kärrhöksgatan 46-54 1968 104 6 592 1 696 14 000 58 000 72 000

         ”            (kiosk)   56 0 56

Önskedrömmen 14 Kärrhöksgatan 78  1 506  

Önskedrömmen 16 Kärrhöksgatan 24-30 1969 66 4 770 1 257 10 369 28 771 39 140

Önskedrömmen 17 Kärrhöksgatan 34-36 1969 85 6 084 1 89 12 528 36 268 48 796

Önskedrömmen 19 Kärrhöksgatan 14-22 1969 81 6 224   10 600 37 000 47 600

Önskedrömmen 21 Tornfalksgatan 1-11 64 3 925 7 4 831  

Önskedrömmen 22 Kärrhöksgatan 4-12 1969 90 6 224 13 000 37 000 50 000

Önskemålet 1 Tornfalksgatan 2-12 1969 126 7 736   16 400 47 000 63 400

Önskemålet 3 Fiskgjusegatan 2-8 1970 70 4 975  10 600 30 000 40 600

Önskemålet 5 Fiskgjusegatan 10-16 1970 71 5 062 10 600 30 000 40 600

Överlåtelsen 1 Havsörnsgatan 1970  1 1 260 25 62 300 703 1 003

Överlåtelsen 2 Havsörnsgatan 1971  94 86 4 050 1 481 5 531

Överlåtelsen 3 Havsörnsgatan 117-123 1971 81 5 820 12 000 35 000 47 000

Överlåtelsen 7 Havsörnsgatan 103-109 1971 81 5 790 2 131 12 180 35 392 47 572

Överlåtelsen 9 Havsörnsgatan 133-139 1970 81 5 924 12 400 36 000 48 400

Överlåtelsen 9 Havsörnsgatan 133-139 86 0 86

Överlåtelsen 10 Havsörnsgatan 151-159 1970 100 7 757 2 215 16 709 46 653 63 362

Överlåtelsen 11 Pärlugglegatan 7  1 823  

Överlåtelsen 12 Havsörnsgatan 1971  82 83 3 960 1 244 5 204

Överlåtelsen 13 Havsörnsgatan 141-149 1970 103 7 280 15 400 44 000 59 400

Överlåtelsen 14 Havsörnsgatan 125-131 1970 76 5 570 1 347 12 299 35 115 47 414

Överlåtelsen 15 Havsörnsgatan 99-110 1971 45 3 770 1 516 8 000 22 800 30 800

Överläraren 2 Sparvhöksgatan3  4 12 701  

Överläraren 5 Sparvhöksgatan 1 1972  25 5 996 7 600 18 000 25 600

Övermannen 1 Havsörnsgatan 1971  107 66 3 960 1 613 5 573

Övermannen 2 Havsörnsgatan 1972  105 122 372 1 784 2 156

Övermannen 4 Havsörnsgatan 5-13 1972 103 7 298   15 200 44 000 59 200

Övermannen 7 Havsörnsgatan 17-25 87 4 931 1 922    

Övermannen 8 Havsörnsgatan 45-51 1972 71 5 058 10 400 30 000 40 400

Övermannen 10 Havsörnsgatan 63-69 1971 83 5 995   12 600 37 000 49 600

Övermannen 12 Havsörnsgatan 89-97 1971 102 7 972   16 800 48 000 64 800

Övermannen 15 Havsörnsgatan 85-87 1971 47 3 770 7 600 22 800 30 400

Övermannen 16 Havsörnsgatan 77-83 1971 81 5 820   12 000 35 000 47 000

Övermannen 18 Havsörnsgatan 33-43 1972 125 7 647 16 400 47 000 63 400

Övermannen 19 Havsörnsgatan 55 m fl 1972 83 5 936   13 459 37 862 51 321

Övermannen 20 Havsörnsgatan 55 ml 1972  2 735  

Övermannen 21 Havsörnsgatan  4  

Ödestugu 5:8 Östragårdsvägen 10 1990 8 591 1 176 2 893 4 069

SUMMA 8 630 558 626 252 92 769 2 361 3 047 2 075 968 4 425 212 6 501 180

FA S T I G H E T S FÖ RT EC K N I N G
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H Å L L B A R H E T S R A P P O RT  

ATT TA ROLLEN SOM SAMHÄLLSBYGGARE  
Att hållbarhetsfrågorna växer sig allt starkare och bredare i  

vårt samhälle är svårt att undgå och år 2019 präglades inte  

minst av Greta-effekten med klimatfrågan i fokus. Kärnan i vår  

verksamhet är våra fastigheter, de planerade, de projekterade  

och de befintliga. Människorna som fyller dem är de vi i finns till  

för. Vi lägger stora resurser på att våra hyresgäster ska känna sig  

hemma. Men vi ser även vår roll större än så. Just därför har vi  

valt att anta rollen som samhällsbyggare, idag och imorgon.  

För att kunna vara en samhällsbyggare måste vi fortsätta  

att i än större utsträckning ta klivet utanför hemmet. Våra  

hyresgäster ska känna sig trygga utanför hemmet, det ska bland  

annat finnas närhet till goda samhällsfunktioner, fritidsaktiviteter  

och rum för gemenskap.  

Under 2019 har vår del som samhällsbyggare bland annat  

inneburit; 

•  Solcellssatsningen på Öxnehaga som medfört att Vätterhem  

är ledande i regionen 

•  Trygghetsvandring på Österängen och Öxnehaga för att  

identifiera hur vi kan bygga bort otrygga utomhusmiljöer 

•  Projekt Backyard där vi under sommaren anställde  

ungdomar som fick vara med och bygga sin egen basketplan  

och ytor för gemenskap 

•  Projekt Naturen tar över där en konstnär fick möjlighet att  

adressera naturens del i samhället 

•  Utbildning av vår egen personal i ekosystemtjänster, det vill  

säga, verktyg för att främja mer natur i våra områden 

•  Ökad användning av fossilfritt bränsle till arbetsmaskiner vilket  

har medfört att koldioxidutsläppen har mer än halverats 

Att anta rollen som samhällsbyggare kräver dock sina  

medarbetare, och dem har vi. Inom Vätterhem finns det en  

otrolig yrkesskicklighet i kombination med stort engagemang  

och viljan att utveckla bolaget. Inte minst finns det en stolthet  

i att var anställd hos oss. Den medarbetarundersökning (Great  

Place to Work) som gjordes under 2019 visar att 92 % tycker  

att Vätterhem är en mycket bra arbetsplats och att det finns en  

stolthet i att vi valt engagera oss i frågor som sträcker sig utanför  

hemmet. 

Hållbara samhällen förutsätter även samverkan och  

samarbete som sträcker sig utanför Vätterhem. Polis, skola, kultur,  

fritid och idrottsföreningar är bara några av de aktörer vi behöver  

kroka arm med. 

Nytt decennium ger nya möjligheter och under 2020  

kommer vi att ta fram Vätterhems Hållbarhetsplan. Det är en plan  

som kommer att sträcka sig in i år 2040 med tydliga mätbara  

mål där vi som bolag gärna ser oss som katalysator gentemot  

kommun och övriga intressenter. Ett övergripande mål ska kunna  

sättas i relation till en insats på ett specifikt bostadsområde eller  

avdelning på Vätterhem. Detta ska göras med förutsättningarna  

att det finns en balans mellan ekonomiska, ekologiska och sociala  

faktorer. Det är också denna balans som utgör vår affärsnytta  

och möjlighet att stärka vår roll som samhällsbyggare.  

Jönköping den 5 feb 2020 

Thorbjörn Hammerth 

Vätterhem tillförde  

nya ekosystemtjänster  

på 48 platser inom  

beståndet (ex ätbara  

växter, träd, lökplan-

teringar, insektshotell,  

högstubbar m.m.) 

VÄT T E R H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9
8 1  



H Å L L B A R H E T S R A P P O RT  

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 frivilligt 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 arbetar med  

inom vårt företag.  

CSR-rapport kan i princip översättas till  

hållbarhetsredovisning. 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 TILL VÄTTERHEMS HÅLLBARHETSRAPPORT 
Hållbarhetsrapporten visar hur Vätterhem som organisation  

tar miljöhänsyn, främjar en trivsam och säker arbetsmiljö och  

ett inflytelserikt boinflytande, respekterar mänskliga rättigheter,  

förebygger korruption och bidrar till jämställdhet och inkludering.  

Genom att integrera hållbarhet i kärnverksamheten skapas  

förutsättningar för Vätterhem att bli mer hållbart som företag och  

bidra till förverkligandet av de globala målen. Särskilt fokus ligger  

på mål 3, 7, 8, 11, 12 och 16.  

Vätterhem har sedan 2009 årligen publicerat en frivillig  

hållbarhetsrapport i anslutning till årsredovisningen. Modellen som  

används är framtagen i samarbete med andra bostadsbolag inom  

Eurhonet. Modellen är verifierad av tredje part med slutsatsen  

att den uppfyller de nya kraven i årsredovisningslagen som avser  

hållbarhetsredovisning.  

Fakta om Vätterhem, vision, affärsidé, företagsplan och  

finansiell 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 och som det hänvisas till i årsredovisningen,  

förvaltningsberättelsen och hållbarhetsrapporten, finns på  

företagets hemsida. Alla policys inryms i företagets ledningssystem  

som uppfyller kraven i ISO-9001 och 14001 samt OHSAS 18001. 

Intressentdialoger och risker kopplade till företagets  

verksamhet beskrivs under kapitel 4 - Intressenter i  

hållbarhetsrapporten. Mänskliga rättigheter tas upp under samma  

kapitel. 
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8 2  



H Å L L B A R H E T S R A P P O RT  

VÄT T E R H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9
8 3  



1. SOCIALT ANSVAR 

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 livsvillkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar i staden.  

ATT UTVECKLA STADSDELENS ATTRAKTIVITET OCH STÄRKA  

TRYGGHETEN 

Som en följd av flera incidenter och händelser på Öxnehaga i  

början av året fanns det anledning att fånga upp ungdomars  

röster om sitt område och om framtiden. I ett samarbete med  

Fritidsgården Forum, Hyresgästföreningen och Wetterbygden  

Basketball genomförde Vätterhem workshops med teman både  

om ungdomars tankar om framtidens Öxnehaga och hur ett  

”hängställe” på Öxnehaga skulle kunna se ut. Under sommaren  

anställdes 10 ungdomar av Vätterhem och tillsammans med  

personal från Vätterhem och Skanska har de byggt The Backyard  

på Öxnehaga. Det är en parkläktare med högtalaranläggning  

och WiFi där ungdomarna kan umgås, spela basket och  

hänga tillsammans. Öxnehaga har under året varit föremål för  

särskild trygghetsfokus. Kvällsvandringar har genomförts och  

uppmuntrats av Vätterhem och under hösten påbörjades ett  

arbete med att tillsammans med Fritidsgården Forum gemensamt  

se över aktiviteter med målsättningen att det blir fler vuxna som  

rör sig omkring torget.  

I mitten av mars samlades nyfikna och drivna individer  

H Å L L B A R H E T S R A P P O RT  

VÄT T E R H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9
8 4  



H Å L L B A R H E T S R A P P O RT  

på Stadsgården på Råslätt för att få inspiration, tips och idéer  

kring entreprenörskap och företagande. Träffen var rivstarten  

för  Kickstart Råslätt , ett samarbete mellan Vätterhem, Science  

Park och Jönköpings kommun som ska ge den som drömmer  

om att starta företag stöd och hjälp framåt. Målet är att skapa  

fler entreprenörer, fler växande företag och en stark regional  

innovationsmiljö i Jönköpings län. 

Råslätts studentboende med 600 lägenheter och till  

stor del internationella studenter har en gemesamhetslokal  

på området. Sockertoppen, som lokalen kallas, tas om  

hand av studentföreningen och renovering av lokalerna  

genomfördes under året. Då gjordes även en särskild satsning  

på gymutrustning  och i samband med det målades enklare  

schabloner på väggarna. Bilderna ger instruktioner och  

uppmuntran till dem som tränar.   

SKAPA MÖJLIGHETER TILL INFLYTANDE OCH DELAKTIGHET 

Hyresgästföreningen och Vätterhem var överens om behovet  

av ett förnyat boinflytandeavtal och att diskutera parternas  

olika roller. Därför inleddes året med ett nytt boinflytandeavtal.  

Samarbetet har fokuserat på ett framtagande av förnyade  

arbetssätt och processer men dessvärre kan det konstateras att  

avtalet inte nämnvärt förbättrat möjligheten för hyresgästerna  

att få inflytande. För att möjliggöra ett större inflytande  

krävs fortfarande samsyn i de processer där Vätterhem och  

Hyresgästföreningen är överens om att inflytande ska ske. Trots  

detta har det gjorts många insatser som involverar och bjuder  

in hyresgäster till information och dialog. På Öxnehaga  har  

samtliga gårdar blivit inbjudna till  gårdsträffar i samarbete mellan  

Vätterhem och Hyresgästföreningen. Där har hyresgäster  

givits möjlighet till samtal med förvaltningens personal samt  

boendeutvecklare och engagerade från Hyresgästföreningen.  

I samband med förändringar och renovering av fasader i  

studentområdet bjöds hyresgäster in för att gå en rundvandring  

och höra Vätterhem berätta om bakgrundstankarna kring  

förändringarna. I samband med  fasadrenoveringen  

genomfördes en enkätundersökning för att samla in  

förbättringsförslag under byggnationen.  

En naturlig fortsättning på dialogarbetet som påbörjats på  

Råslätt har varit att erbjuda stadsdelsvandringar för hyresgästerna.  

Vätterhem har tagit hjälp av forskare Ola Thufvesson från Lunds  

universitet för att genomföra vandringarna och metoden. En  

vandring i augusti och en i november har självklart givit olika  

upplevelser och föremål för reflektioner om en stadsdelens  

attraktivitet.  

SAMORDNA GENOMFÖRANDET AV PRAKTIKPLATSER INOM  

DEN STRATEGISKA UPPHANDLINGEN FÖR NYPRODUKTION 

Vätterhems partnering med entreprenörer för nybyggnation har  

möjliggjort att erbjuda praktikplatser hos entreprenören. Det  

har funnits förutsättningar för att skapa praktikplatser med hjälp  

av andra aktörer men en rad omständigheter har gjort att det  

inte gått att genomföra. Vätterhem har bearbetat entreprenörer  

som samtliga har varit positiva till att handleda praktikanter på  

byggarbetsplatsen. Det svåraste i det här arbetet har varit att  

arbetsmarknaden varit gynnsam och praktikplatser inte varit  

tillräckligt attraktivt för de sökande. Både Arbetsförmedlingen och  

kommunens arbetsmarknadsavdelning har haft svårigheter att  

hitta kandidater. De oklara byggstarterna har också bidragit till att  

det varit svårt att få en struktur på samarbetet.  

FORTSATT ARBETE MED BOINTRODUKTION 

Ett fortsatt arbete med Bointroduktion på Öxnehaga har  

genomförts under  2019. Syftet är att ge nya hyresgäster  

personlig information om lägenheten och närmiljön samt att  

som hyresvärd etablera en god relation till hyresgästerna. Under  

året har arbetsmetoden kunnat utvecklas och som hjälp har viss  

språkkompetens funnits till hands för att nå ut till fler hyresgäster.  

Att få hyresgäster att ta hand om produkten och skapa  

förutsättningar för trygga bostadsmiljöer är också viktiga mål för  

projektet. Det har krävts ett internt arbete med att förbättra rutiner  

och arbetssätt mellan olika yrkesgrupper för att ge hyresgästerna  

den bästa servicen vid inflyttning. 
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1. SOCIALT ANSVAR 
Indikator Enhet 2019 2018 2017 

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljön 

Förändringar i fastighetsbeståndet  % 0 0,14 % 2,48 

Nyproduktion av hyresrätter Antal 0 12 210 

Fastighetsförvärv Antal 0 0 0 

Avyttringar (Antal lägenheter) Antal 2 0 10 

Andel bostäder som är tillgängli öga f r äldre och funktionshi öndrade i f retagets bestånd  % 63 63 63 

Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och förväntningar 

Hyresnivå kr/m2 974 958 953 

Hyresutveckling kr/m2 21,5 16,2 5,3

 % 2,2 1,7 0,575 

Driftkostnad kr/m2 500 473 451 

Driftskostnadsutveckling kr/m2 27 19 30 

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter) Extern  % 5 5 6 

Intern  % 2 5 5 

öAvhysningar på grund av ekonomiska skäl eller st rningar öSt rningar  % 0 0 0 

Ekonomiska skäl Antal 3 3 1 

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling 

Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö Trygghetsindex  % 85,1 86,7 85,9 

Nedlagda kostnader och investerade medel i stadsutvecklingsprojekt avseende  
Mkr 

fastigheter byggda på sent 60- tidigt 70-tal 
20 24 22 

Social upphandling Beskrivning ja/nej ja ja nej 

öProjektkostnader f r att engagera unga under 25 (sponsring, driver projekt/aktiviteter) tkr 524 568 582 

Kostnader för antisocialt beteende (skadegörelse och säkerhet) tkr 2388 2378 2208 

Arbetsvillkor 

Uppförandekod för entreprenörer ja/nej ja ja ja 

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

öK per vi rättvisemärkta produkter? ja/nej nej nej nej 
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2. MILJÖANSVAR 
Alla pratar hållbarhet. Vätterhems ambitioner vässas i alltifrån att hitta lösningar för att minska våra koldioxid-
utsläpp till att få in ännu mer värdefull natur i våra redan gröna områden. Vardagen kantas av utmaningar, som hur  
vi underlättar för alla hyresgäster att sortera rätt i de miljöhus som ger goda förutsättningar, eller hur ännu fler  
resor styrs över till cykel och buss. För att nå en hållbar framtid, krävs krafttag på alla nivåer och kreativa lösningar  
som får med fler på tåget. 

ÖKAD MEDVETENHET KRING GRÖN STADSDELSUTVECKLING 

Under året har alla byggprojektledare fört aktiva diskussioner  

med ansvariga entreprenörer i våra nyproduktioner, med syfte  

att lyfta in fler hållbarhetslösningar i ett tidigt skede. Stort fokus  

har legat på att tillföra mer varierad växtlighet som utöver  

ökad trivsel, även kan bidra till pollinering, att dämpa buller,  

ge skugga och fördröja kraftfullt regn. Naturen är en viktig  

nyckel i klimatanpassningsarbetet. Även i befintligt bestånd har  

åtskilliga planteringar etablerats, där mycket ätbart har förts in.  

Åtskilliga  

insektshotell  

har satts upp. 
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Åtskilliga insektshotell har satts upp, en hönsgård finns numera  

på Österängen och vår första tank har grävts ner för att använda  

regnvatten till vår sopbil samt bevattning. 

Alla förvaltningar har utbildats inom trädgård och inspirerats  

till att tänka annorlunda kring skötsel av grönytor, för att exempelvis  

etablera äng istället för gräsmatta. Det är ett långsiktigt arbete som  

har påbörjats.  

Utöver grönska pågår nu ett mer systematiskt arbete för att  

dokumentera hållbarhetslösningar ur ett bredare perspektiv än  

kraven i Miljöbyggnad silver. Rutiner har också arbetats fram för  

att säkerställa att materialbedömning görs på ett tillfredsställande  

sätt i våra nyproduktioner. 

STORSATSNING AV SOLCELLER 

På Öxnehaga installeras Vätterhems hittills största  

solcellsanläggning, bestående av 2 1 25 paneler. Tillsammans med  

stadsdelarna Råslätt och Strandängen kommer installerad effekt  

ligga på ca 680 kW. Därefter tillkommer alla nyproduktioner, där  

solceller blivit en standard. Motivet med att använda solens energi  

är lägre driftskostnader vilket gynnar våra hyresgäster på sikt. 

KRAFTTAG FÖR ATT MINSKA KOLDIOXIDUTSLÄPP  –  DIALOG  

0 
2019 är första   

året som ingen  

medarbetare   

flög i tjänsten. 

MED LEVERANTÖRER 

Ett arbete har påbörjats för att greppa storleksordningen även  

på våra indirekta utsläpp. Kommunkoncernen samarbetar för att  

hitta gemensamma metoder som banar väg för att leva upp till  

Parisavtalet lokalt. Vätterhem skissar på en klimatplan som ska få  

Utsläppen från Vätter-

hems transporter har  

sjunkit från 66 till 27  

ton sen förra året, tack  

vare övergång från bio  

diesel till HVO.  

vingar under 2020. Byggverksamheten är vårt mest betydande  

område. Ett viktigt steg för att nå nya lösningar tillsammans med  

våra olika samarbetspartners är att vi börjar klimatredovisa alla  

nyproduktioner. Att mäta utsläpp knutna till våra inköp är en  

annan utmaning som vi börjar snegla på. Det är i dialogen med  

våra leverantörer som det är möjligt att hitta de nya öppningarna.  

Fossilfritt bränsle är ett annat område som Vätterhem arbetat  

intensivt med. Under 2019 gick vi över till att enbart använda  

fossilfri HVO till dieseldrivna arbetsmaskiner och ytterligare elbilar  

har beställts. Det betyder att utsläppen från våra transporter har  

mer än halverats. 

Antal cyklar ökar inom Vätterhem och Råslätt har numera en  

målare som tar sig fram med hjälp av cykelkärra till sina arbeten. 

MATAVFALL SKA GE BIOGAS OCH BIOGÖDSEL 

För att matavfallet ska kunna gå till biologisk behandling, krävs att  

alla plastpåsar plockas bort. Dessvärre har det varit nödvändigt att  

införa manuella resurser, där samtliga kärl på Råslätt, Österängen  

och Öxnehaga numera eftersorteras.  

Vätterhems bointroduktion ger personlig vägledning i hur  

sorteringen ska gå till, men där nås inte alla. Miljöhus rustas  

och instruktioner förtydligas. På Öxnehagaskolan har alla  

klasser fått besök av Vätterhems medarbetare som berättat om  

sorteringen och visat miljöhusen. June Avfall har varit aktiva  

på samtliga områdesdagar under året och berättat mer om  

matavfallssortering. 
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H Å L  L  B A  R  H  E  T  S  R  A P  P  O  R  T  

Hyresgästernas sortering av   

förpackningar och tidningar,   

har besparat atmosfären över  

500 ton koldioxid. 

co˜ 
500 ton 

2. MILJÖANSVAR 1  

ö

ö

Indikator Enhet 2019 2018 2017 

Begränsning av fastighetsbeståndets milj påverkan  

Använd energi som f rbrukas av fastighetsbeståndet Total kWh/m² atemp 101 104 105 

(normalårskorrigerad) varav fjärrvärme  % 85 86 84 

el 2  % 15 14 15 

olja  % 0 0 1 

biobränsle  % 0 0 0 

fjärrkyla  % 0 0 0 

solfångare 3  % 0 0 0 

ö

Mängd växthusgas som släpps ut i beståndet, från energianvändning  

(normalårskorrigerad f rbrukning av värme) 

Total kg/m² atemp 6,2 7,2 5,5 

fjärrvärme  % 100 99 96 

el 4  % 0 0 0 

olja 5  % 0 1 4 

biobränsle  % 0 0 0 

fjärrkyla  % 0 0 0 

solfångare  % 0 0 0 

ö

CO  minskning, basår 2007
2

Andel f rnyelsebar energi som bolaget använder

 % 41 35 35 

 % 97 98 98 

öBegränsning av milj effekterna vid företagets förvaltning 

Koldioxidutsläpp från bolagets fordon 6 Ton CO /år 27 66 86 
2

Koldioxidutsläpp från bolagets handmaskiner och gräsklippare som  

drivs på Aspen bensin 7 
CO /år 11 9 10 

2

öKontrakten som innehåller milj krav (kriterier i upphandlingen)  % 100 100 100 

öMilj krav på material och produkter i byggkontrakt ja/nej ja ja ja 

ö

ö öBegränsning av milj påverkan vid boendes f rbrukning 

Vattenf rbrukning i beståndet Total m³/m²atemp 1,42 1,41 1,38 

Varm l/m² atemp 525 522 511 

Kall l/m² atemp 895 888 869 

Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor uppg.  
Matavfall 8  kg/lgh 72 117 

saknas 

Restavfall 9  kg/lgh saknas 237 163 

Återvinningsmaterial kg/lgh 143 136 171 

öSverigestatistik f r hushållsavfall, inkl grovavfall (baseras på uppmätta vikter).   
Källa Svensk Avfallshantering 2018 

Matavfall (biologisk behandling) kg/pers 72 73 
Statistik ej  

Restavfall (energiåtervinning) kg/pers 231 237 
tillgänglig 

Återvinningsmaterial kg/pers 160 160 

1   Definitionerna har ändrats och värden redigerats retroaktivt  

2  Solcellsproduktionen motsvarar ca 2 % av totala behovet av fastighetsel 

3  Liten anläggning för solfångare finns i Tenhult 

4  Elen kommer från lokalt kraftvärmeverk för biomassa. 

5  Förändringar för uppvärmningssystemet i Tenhult orsakade tillfällig  
ökad oljeförbrukning 2017. Under 2018 fasades pannan ut och ersattes  
med bergvärmepumpar. 

6  Omställning från diesel till HVO har reducerat utsläppen markant. 

7  Minskat behov av gräsklippning påverkade bränsleförbrukning 2018 

8  Stora delar av Österängens och Öxnehagas matavfall omklassades till  
restavfall under 2018 

9  Stora delar av Österängens och Öxnehagas matavfall omklassades till  
resavfall under 2018 
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3. EKONOMISK HÅLLBARHET 
Hållbarhet är ett begrepp som genomsyrar både fastighetsförvaltning, nyproduktion och företaget Vätterhem som  
helhet. En stabil ekonomisk utveckling ligger till grund för, och möjliggör, en fastighetsförvaltning i framkant samt  
nyproduktion av attraktiva och hållbara bostäder och boendemiljöer – allt ur ett långsiktigt hållbart perspektiv.  

FASTIGHETSFÖRVALTNING I FRAMKANT  

Vätterhem strävar efter att upprätthålla en hög underhållsstatus  

på sitt fastighetsbestånd. Detta för att bibehålla fastigheternas  

status och marknadsvärde, men än viktigare är dess påverkan  

på hyresgästernas trivsel och boendemiljö. Långsiktighet präglar  

valen vid såväl underhåll som investeringar, och ambitionen är  

alltid att välja material, komponenter och lösningar som genererar  

låga driftkostnader på lång sikt – även om det är dyrare vid  

investeringstillfället.  

Underhållskostnaderna har under 2019 ökat till 125 Mkr (120  

Mkr 2018), vilket innebär en kostnad på 192 kr/kvm (185 kr/kvm  

2018).  

Resultaten från årets hyresgästenkät (produktindex) ligger kvar 

på samma höga nivå som föregående år (82,1 % 2019 jmf 82,0 %  

2018).  Detta visar att merparten av våra hyresgäster fortsatt är  

mycket nöjda med lägenheten och hur de allmänna utrymmena  

sköts. Detsamma gäller de underhållsåtgärder som Vätterhem  

vidtar. 

PROJEKT I URVAL 

Under året har Vätterhem påbörjat ett antal omfattande projekt i  

samtliga förvaltningsområden. Installationen av solceller på taken  

på Öxnehaga blir Vätterhems hittills största solcellsanläggning  

någonsin när den är klar. Det har genomförts fönsterbyten, glasats  
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H Å L  L  B A  R  H  E  T  S  R  A P  P  O  R  T  

Utsläpp från privata  

bilar i tjänsten står  

för 22 % av utsläppen  

från fordon. 

in balkonger och satts in lägenhetsaggregat på Österängen,  

bytts ut ventilationsaggregat i City och påbörjats fasadrenovering  

på studenthusen på Råslätt. Det sistnämnda ett uppdrag där  

Vätterhem värnar om kulturarvet med svår balansgång mellan  

att visa respekt för orginalarkitekturen och samtidigt infoga  

anpassningar till dagens behov och förändringar kring design,  

funktion och material. Ett utmärkt arbete som nominerats till  

Jönköpings Kommuns Stadsbyggnadspris. 

Alla projekten ovan resulterar, på ett eller annat sätt, i en  

bättre boendemiljö för hyresgästerna, en lägre energiförbrukning  

och en minskad miljöpåverkan ur ett hållbarhetsperspektiv.  

REVIDERADE ÄGARDIREKTIV 

Under 2019 har ägardirektiven avseende nyproduktion reviderats.  

Istället för att årligen påbörja minst 200 bostäder har direktivet  

ändrats till ett totalt mål på 800 påbörjade bostäder t o m år  

2023. Under 2019 har det, p g a förseningar, inte påbörjats någon  

nyproduktion av bostäder. Trots detta har de årliga investeringarna  

ökat till 429 Mkr (119 Mkr 2018). Ökningen förklaras av investering i  

den nyproduktion avseende bostäder som påbörjades under 2018  

(294 Mkr jmf mot 17 Mkr 2018). Prognosen för kommande år ser  

mycket lovande ut och det finns i dagsläget inget som indikerar att  

Vätterhem inte kommer att uppnå det totala målet t o m år 2023.  

NYA LÖSNINGAR INOM NYPRODUKTION  

Vätterhem har fortsatt hög efterfrågan på lägenheter och för  

2019 låg uthyrningsgraden på 99,5 %. Eftersom nyproduktion  

är kostnadsdrivande så har Vätterhem stort fokus på att hitta  

nya lösningar för en fortsatt ekonomisk försvarbar nyproduktion  

som ger förutsättningar för en hållbar förvaltning. Vätterhem  

har fått både investerings- och energibidrag för samtliga  

nybyggnationsprojekt som drivits under 2019, en viktig pusselbit  

för att fortsätta arbetet med att kunna erbjuda lägre hyror  

samtidigt som husen blir extra energieffektiva.  

Det strategiska partneringsamarbete som inleddes 2018, då  

Vättehem genomförde en av landets största byggupphandlingar  

av bostäder, har fortsatt utvecklas under 2019. Uppdraget att  

tillsammans med byggföretagen skapa kostnadseffektiva bostäder  

med hög kvalitet genom att vara transparanta, ha en effektiv  

projektorganisation samt ett gemensamt fokus på att sänka  

produktionskostnaderna i alla led fortgår. Under året har arbetssätt  

och metoder förfinats, vilket lägger grunden till och initierar  

ytterligare synergieffekter i kommande byggprojekt.  

EN TRYGG AFFÄRSPARTNER  

Företagets resultat är fortsatt starkt. Vinsterna återinvesteras  

i verksamheten, vilket möjliggör en hög underhålls- och  

investeringsnivå även kommande år. Under 2019 har Vätterhem  

behållit den trippel A-rating, d.v.s den högsta kreditvärdigheten i  

Bisnodes kreditvärderingssystem, som uppnåddes under 2018,  

vilket ytterligare understryker hur stabil och trygg Vätterhem är  

som affärspartner. Soliditeten ligger kvar på samma nivå som  

föregående år (24 %) vilket innebär att företagets övergripande  

mål för 2023 fortfarande är uppnått.  

3. EKONOMISK HÅLLBARHET 
Indikator Enhet 2019 2018 2017 

öEkonomiskt ansvar och f rbättring av fastighetsbeståndet 

Årliga investeringar  Mkr 429 119 203 

Årliga underhållskostnader  Befintligt bestånd Mkr 125 120 111 

Årliga underhållskostnader per kvm Befintligt bestånd kr/kvm 192 185 170 

öF retagets investeringar i nyproduktion Nyproduktion Mkr 294 17 124 

öF retagets ek. uthyrningsgrad bostäder  % 99,5 99,9 99,9 

ö ö öF retaget f ljer upprättad ink pspolicy innehållande  

hållbarhetskriterier 
ja/nej Ja Ja Ja 

Bidrag till ansvarsfull och hållbar ekonomisk utveckling 

öUtgifternas f rdelning per typ av intressent medarbetare Tkr 121 025 109 770 104 352 

öleverant rer Tkr 315 299 306 619 287 838 

myndigheter (skatt) Tkr 38 684 35 469 32 268 

bank (räntekostnader) Tkr 17 797 20 090 29 318 

aktieägare Tkr 26 000 65 000 98 000 
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4. INTRESSENTER 
Vätterhem som allmännyttigt bolag ska vara nyttiga för ägaren, kunderna och samhället. I samförstånd med våra  
intressenter utvecklar vi verksamheten på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt.  

VÄTTERHEMS INTRESSENTMODELL 

MEDARBETARE 

Vårt mål är att öka medarbetarengagemanget. Engagerade 

medarbetare trivs och presterar bra på sin arbetsplats vilket 

även påverkar sjuktalen. Nöjda medarbetare ger nöjda 

hyresgäster. Inom Vätterhem har alla medarbetare möjlighet 

att vara delaktiga genom exempelvis referensgrupper. Alla 

beslut som fattas genomsyras av transparens vilket betyder 

att dokument och mötesprotokoll finns tillgängliga för alla. 

Medarbetarundersökningen (Great Place to Work) för 2019 visar 

83 % medarbetarnöjdhet vilket är en total ökning (Trust index) 

om 3 %. Ser vi fem år tillbaka i tiden var motsvarande siffra 73 %. 

Sammantaget anser 92 % att Vätterhem är en bra arbetsplats, 

ökning om 6 % sedan föregående år. Under 2019 arbetade vi 
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H Å L L B A R H E T S R A P P O RT  

med den handlingsplan som togs fram utefter resultatet av 2018  

års undersökning. År 2020 kommer vi att arbete på samma vis  

med 2019 års resultat.  

HYRESGÄSTER 

Vårt mål är att öka hyresgästernas trivsel, utvecklings- och rekrea-

tionsmöjligheter och möjliggöra goda möten mellan människor.  

Vätterhem har fortsatt nöjda hyresgäster och serviceindex  

för 2019 blev 87,4 %  vilket visar att ett systematiskt arbete med  

att bland annat att ta fram handlingsplaner för förvaltningens  

bearbetning av hyresgästernas svar ger resultat. Svarsprocenten  

hamnade på drygt 66 %. Även i år har vi satsat på personlig  

utdelning, vilket har skapat många tillfällen till givande möten och  

diskussioner med våra hyresgäster. 

Det är två frågor som Vätterhem har med i enkäten för  

första gången för att mäta hyresgästers känsla för engagemang  

och delaktighet. På frågan Upplever du/ni att du/ni kan påverka  

ditt/ert boende och närmiljön har 37,8 % svarat JA, 22 % NEJ  

och 40,2 % har inte tagit ställning. Vi menar att det visar på ett  

högt förtroende bland hyresgästerna att de kan vara med och  

påverka sin boendemiljö när det ges möjlighet. Vi får också anta  

den utmaningen att visa de som inte tagit ställning i frågan att  

det finns möjligheter. Den andra frågan som är viktig för oss rör  

engagemang. På frågan  Kan du/ni tänka dig/er att engagera dig/ 

er i utvecklingen av ditt/ert bostadsområde har  34,5 % svarat JA,  

24 % har svarat NEJ och 41,5 % har inte tagit ställning. Svaren har  

överraskat oss något att det trots det rådande samhällsklimatet  

finns en grupp människor som vill engagera sig i sin närmiljö.  

I relationen med Hyresgästföreningen är uppdraget tydligt att  

fortsätta arbeta med frågan.  

ÄGARE OCH STYRELSE 

Vätterhems styrelse nomineras av Jönköping kommunfullmäktige  

och speglar den partipolitiska sammansättningen. Arbetet  

i styrelsen utvärderas årligen, bl.a. undersöks frågor om  

prioriteringar, engagemang, kompetens och arbetsklimat.  

Summeringen av 2019 års arbete visar att ledamöterna har ett  

starkt engagemang och upplever att styrelsearbetet sker för  

bolagets bästa, rätt frågor behandlas och uppföljning av tidigare  

fattade beslut har förbättrats. Under året har ägardialoger hållits  

enligt plan. Under 2019 har vi även sett en trend i att ägare och  

styrelse adresserar hållbarhetsfrågorna i större utsträckning. 

BRED SAMVERKAN  

Att verka för en mer hållbar stad förutsätter bred samverkan.  

Vätterhem har lång erfarenhet när det gäller att samarbeta  

och utveckla relationerna med föreningar, organisationer,  

företag, nätverk och frivilliga krafter. Årligen beviljar vi stöd till  

föreningar och organisationer som driver projekt och genomför  

aktiviteter som gynnar våra hyresgäster samt bidrar till att stärka  

stadsdelarnas attraktivitet, trivsel och trygghet. Under 2019 har  

vi fortsatt vår samverkan med flertalet intressenter. Detta har  

bidragit till bland annat följande.  

MUMHOLKAR OCH TRAPPA UPP 

Flera viktiga projekt som stärker stadsdelarnas attraktivitet och  

befrämjar mötesplatser har Vätterhem deltagit i. Det är ofta  

andra aktörer som driver och ansvarar för genomförande men  

Vätterhem är aktiv och möjliggör det. På Österängen har ett  

samarbete mellan Österängens konsthall och Biosfärområdet  

Östra Vätterbranterna genom Statens konstråd och Vätterhem  

finansierats för att uppföra offentlig gestaltning på Österängen.  

Det första konstverket ”Mulmholkar” består av fyra skulpturer  

i ekträ. De två lite högre och resligare skulpturerna fylldes  

under invigningen med mulm; en blandning av dessa kommer  

att fungera som boplats för såväl fåglar som skalbaggar.  

De två lite mindre skulpturerna är ihåliga och fungerar som  

meditationsplatser för människor. Konstnären Katarina Vallbos  

projekt ”Trappa upp” har som mål att öka sysselsättning och  

företagande bland utrikesfödda kvinnor. Coompanion Jönköpings  

län driver projektet som startade i början av 2019 i samverkan  

med Yalla-trappan, Jönköpings kommun och Arbetsförmedlingen.  

Projektet finansieras av Tillväxtverket. 

CYKLAR OCH CYKELKURSER 

Vätterhem har möjliggjort för Cykelfrämjandet Jönköpingskretsen  

att kunna genomföra cykelkurser på Österängen genom att  

upplåta förvaltningskontorets gård på kvällstid. Pensionärer håller  

i kurserna och hjälper till att skapa integration. På Råslätt har  

studieförbundet NBV och Länsförsäkringar erbjudit cykelkurser  

och Vätterhem har lånat ut garage för förvaring av cyklarna. Det  

är främst kvinnor som deltagit i kurserna vilka leder till ökade  

försörjningsmöjligheter. I ett samarbete med Windens mekaniska  

verkstad har Vätterhem sedan några år tagit hand om upphittade  

cyklar. När cyklarna inte hämtats ut av ägaren rustas de upp och  

säljs tillbaka till våra hyresgäster. Vid terminstarten på hösten  

arrangeras ett särskilt event för studenter att köpa cyklar från  

Windens mekaniska verkstad.  

FRITIDSBANKEN  

Lagom till jullovet öppnades äntligen Fritidsbanken i Öxnehaga  

centrum. Ett bibliotek där vem som helst får låna fritidsprylar helt  

gratis. Intresset har varit stort och vi ser fram emot att se hur  

verksamheten får utvecklas vidare under 2020. 

HÖNSGÅRDEN MITT I STAN 

På Österängsdagen invigdes den nya hönsgården, där fyra  

hönor numera spatserar runt om dagarna. Ett samarbete som  

drivs med Svenska kyrkan, med syfte att skapa trivsel och bygga  

mötesplatser i området. 

VÄT T E R H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9
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4. VERKSAMHETSSTYRNING OCH SAMSPEL MED INTRESSENTER 
Indikator 

Ansvarsfullt beslutsfattande och fungerande ledningssystem 

Extern certifiering av ledningssystem Beskrivning 

Enhet 

ja/nej 

2019 

ja 

2018 

ja 

2017 

ja 

öF retaget utvärderas av extern revisor ja/nej ja ja ja 

Andel kvinnor i ledande postioner styrelse  % 27 64 64 

ledningsgrupp  % 17 29 25 

ö

ö

öF retaget har ett fungerande arbetsmetod f r att kontinuerligt  

utvärdera f retagets styrelse och ledning 
ja/nej ja ja ja 

öF retaget har långsiktiga mål att navigera efter upprättad affärsplan ja/nej ja ja ja 

ö ö

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen 

Andel av f retagets hyresgäster som är n jd med sitt boende  Serviceindex  % 87,4 87,3* 88 

ö ö öF retaget arbetar aktivt med åtgärdsplaner f r att öka de boendes n jdhet ja/nej ja ja ja 

öF retaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod ja/nej ja ja ja 

öF retagets CSR-arbete utvärderas av extern part ja/nej ja ja ja 

öF retaget arbetar med boinflytande ja/nej ja ja ja 

ö ö öF retaget f ljer upprättad ink pspolicy innehållande hållbarhetskriterier ja/nej ja ja ja 

ö ö ö

Korruption och mutor 

F retaget har en policy f r att f rhindra korruption och mutor ja/nej ja ja ja 

öF retaget har en whislerblowerfunktion ja/nej ja** ja** nej 

ö

Riskhantering 

F retaget har ett riskhanteringssystem som inkluderar hållbarhet  

(riskanalyser och åtgärder) 
ja/nej ja ja ja 

ö

Mänskliga rättigheter 

F retaget har en transparent hyrespolicy ja/nej ja ja ja 

öF retaget har transparenta rekryteringsprocesser ja/nej ja ja ja 

* 2018 års värde har justeras på grund av annan beräkningsfaktor. ö       ** J önk pings kommun har en whistleblower-funktion. 
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5. GOD ARBETSMILJÖ 
Medarbetarna är Vätterhems allra viktigaste resurs. Därför har vi också som mål att alla medarbetare ska erbjudas en  
sund, inspirerande och utvecklande arbetsplats –  en miljö som ger arbetsglädje, gemenskap, främjar god hälsa och  
förebygger ohälsa och olyckor.  

LEDNINGSSYSTEMET ARBETSMILJÖCERTIFIERAT 

Vätterhem är sedan år 2018 certifierat enligt OHSAS 18001.  

Arbetet med att nå certifieringen har drivit oss till att lyfta  

arbetsmiljöarbetet till en högre nivå, med nya rutiner och  

arbetssätt som följd vilket även präglat år 2019.  

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 

Under året har vi fokuserat på intern information där vi har  

uppgraderat vårt befintliga intranät och startat arbetet med en  

helt ny intranätplattform för att förbättra den digitala arbetsmiljön.  

Vi har även jobbat vidare med rutinerna kring introduktionen för  

att den ska bli ännu bättre. Ledarskapet utvecklas ständigt genom  

olika aktiviteter som tex Chefsforum. Framöver ligger fortsatt fokus  

på intern information, finjusteringar och ständig förbättring av vårt  

arbetssätt. 

MEDARBETARNÖJDHET 

För att mäta medarbetanöjdheten har vi för femte året i rad  

genomfört en medarbetarundersökning och för femte året i rad  

ökade också medarbetarnöjdheten. 2019 var utvecklingen väldigt  

positiv med en ökning på hela 3 %. 

Medarbetarnöjdheten hos kvinnorna har ökat på samtliga  

frågeområden förutom rättvisa och ”allt sammantaget är det  

här en bra arbetsplats”, där är man mindre nöjd än förra året.  

Hos männen har medarbetarnöjdheten ökat på samtliga  

frågeområden. Detta innebär att resultatet 2018 där för första  

gången på fyra år kvinnor var något nöjdare än män att arbeta  

på Vätterhem går tillbaka till tidigare års resultat där män är  

nöjdare med att jobba på Vätterhem. Förra året arbetade vi på  

ett nytt sätt med resultatet från medarbetarundersökningen.  

Resultatet var lyckat och därför fortsätter vi även 2020 att  

jobba med referensgrupper utsedda på varje område för  

att ge medarbetarförslag på hur företaget kan förbättra  

medarbetarnöjdheten. 

KRISHANTERING 

2017 påbörjades arbetet med att uppdatera rutinerna kring  

krishantering. Arbetet fortsatte under 2018 då krisorganisation,  

handlingsplan vid ett antal scenarier och övningsplan  

uppdaterades. Bara några månader efter att planen färdigställdes  

uppstod två allvarliga kriser som behövde hanteras, något  

som satte rutinerna på prov. Krisplanen var till stor hjälp för  

att hantera situationerna, och visade tydligt vikten på att ha  

rutinerna på plats. Detta ledde också till att vissa detaljer i planen  

finjusterades för att kunna hantera framtida kriser ännu bättre.  

2019 har krishanteringsplanen samt riktlinjer kring hot/våld och  

olyckor/tillbud uppdaterats samt en bilaga gällande hot och våld  

upprättats till arbetsmiljöpolicyn. 

SJUKFRÅNVARO 

Under 2017 var trenden positiv med en avsevärt sjunkande  

sjukfrånvaro. 2018 ökade sjukfrånvaron igen till 2016 års nivå.  

Den negativa ökningen berodde delvis på sjukdomar som  

inte är möjliga att påverka i intervallet dag 90 och uppåt. Det  

finns även frånvaro som vi kan påverka. Utifrån detta sattes  

ett nytt arbetsmiljömål för sjukfrånvaron 2019 till 6,5 % vilket  

vi har uppnått. Under året har vi gjort stora satsningar på olika  

hälsofrämjande åtgärder för att våra medarbetare ska må bra  

både psykiskt och fysiskt. Åtgärder som vi har genomfört är  

ett omfattande friskvårdsprogram, ny företagshälsovård och  

utveckling av ledarskapet. Under 2020 kommer vi att separera  

arbetsrelaterad kontra icke arbetsrelaterad sjukstatistik för att  

arbeta på rätt sätt med våra insatser. 

År 2019 2018 

Kön Kvinna Man Totalt Kvinna Man Totalt 

Antal svarande 54 99 159  57 88 154 

Trovärdighet 80 % 82 % 80 % 77 % 76 % 75 % 

Respekt 84 % 86 % 83 % 82 % 81 % 80 % 

Rättvisa 79 % 84 % 80 % 82 % 79 % 79 % 

Stolthet 90 % 89 % 88 % 87 % 85 % 85 % 

Kamratskap 89 % 91 % 88 % 87 % 86 % 85 % 

Allt sammantaget är det här en mycket bra  
89 % 96 % 92 % 91 % 85 % 86 % 

arbetsplats 

Total Trust Index© 84 % 86 %  83 %  83 % 81 % 80 % 
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OLYCKOR OCH TILLBUD 

Antalet anmälningar av tillbud och olyckor ökade markant under  

2018. Det positiva resultatet beror på insatser såsom utbildning  

för chefer och kommunikation till organisationen kring vikten  

av att rapportera in olyckor och tillbud i samverkan med våra  

skyddsombud. Anmälningsbenägenheten av tillbud och el olyckor  

är fortsatt låg 2019. Under 2020 kommer fokus ligga på att  

återrapportera statistik mer strukturerat till verksamheten för att  

öka rapporteringen ytterligare gällande tillbud/el olyckor där syftet  

är att vi ska kunna jobba mer proaktivt kring arbetsmiljön. Det  

förebyggande arbetet kring ev. hot- och våldsituationer är fortsatt  

ett fokusområde. Inrapporterade olyckor och tillbud 2019 var i  

huvudsak fysiska och ett fåtal psykiska. Vi kommer fortsätta arbeta  

med förbättringsåtgärder efter en inrapporterad olycka. 

LÖNEKARTLÄGGNING 

Under början av 2018 genomfördes en lönekartläggning med  

hjälp av en extern konsult med syfte att klargöra om det finns  

löneskillnader mellan män och kvinnor på företaget för likvärdiga  

och lika arbeten. Varje befattning genomgår en arbetsvärdering  

enligt Diskrimineringslagens krav. Vid analys framkom att de  

löneskillnader som finns mellan män och kvinnor för de allra flesta  

tjänster helt beror på andra faktorer än kön. För två tjänster kunde  

ingen logisk förklaring till löneskillnaden fastslås, därför kommer  

en handlingsplan för åtgärd att upprättas 2019.  

H Å L L B A R H E T S R A P P O RT  
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5. GOD ARBETSMILJÖ  
Indikator Enhet 2019 2018 2017 

Anställningsform: Heltid  % 94 94,8 95,5 

Deltid  % 6 5,2 4,5 

Tillsvidare  % 87,13  83 84 

Visstid  % 12,86 17 16 

Ålder: Kvinnor -29 

30-44 

45-54 

55-64 

65-

4 

25 
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6 

20 

26 

14 

1 

6 

16 

24 

14 

1 

Totalt antal  
kvinnor 

71 67 61 

Män -29 9 8 6 

30-44 29 29 27 

45-54 39 33 30 

55-64 35 33 35 

65- 1 1 3 

Totalt antal  
män 

113 104 101 

Tillfällig anställning, med ersättning Praktik och säsongsjobb Antal 125 149 127 

ö ö ö öF rdelning av snittl n mellan kategori k n och anställda (exkl vd-l n)  : Tjänstemän: män kr/månad 46 612 45 660 46 252 

öHeltidsl n Tjänstemän: kvinnor kr/månad 39 519 38 320 37 547 

Kollektivanställda: män kr/månad 30 600 29 842 28 778 

Kollektivanställda: kvinnor kr/månad 30 205 28 319 28 535 

öUtbildningsinsatser f r personalen - kursavgiften* Utfall kr/anställd 9 334 11 325 13 845 

Utbildningstimmar per anställd och år** Utfall h/anställd 5,51 14,8 18,5 

Frånvaro Total frånvaro  % 6,60 7,71 6,25 

Andel av frånvaron som beror på Olycksfall i arbetet  % 0,06 0,3 0,0 

öAndel medarbetare som är n jda med sitt arbete - trivselindex  % 83 80 80 

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

* 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  
ANSTÄLLDA 
Antal anställda beräknas på antal månadsanställda och 

visstidsanställda, dock inte vikarier. Timanställda beräknas inte. 

ARBETSVILLKOR 
Revision eller utvärdering av entreprenörer, dvs uppföljning av 

lagkrav eller krav enligt fackliga avtal. 

ATEMP 
Uppvärmd yta mer än 10˚C. 

AVHYSNINGAR 
Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten g enomför 

avhysning av hyresgäst. Till grund för a vhysningen finns ett beslut, 

ett utslag om handräckning eller en dom där det står att hyresgästen 

är skyldig at t flytta. D å Vätterhem har gjort en uppsägning och 

hyresgästen accepterar detta definieras det inte som en avhysning. 

BERÄKNINGAR AV FÖRNYBAR ENERGI 
Beräkningarna bygger på att 97,3 % av fjärrvärmen är fossilfri (97,7 % 

2018 och 97,3 % 2017). 

BERÄKNINGSMODELL FÖR KOLDIOXID 
För att beräkna utsläppen av koldioxid (CO

2
) från verksamheten 

används följande omräkningsfaktorer: 

Energibärare Enhet Utsläpp per enhet 

El (vattenkraft) kWh 0 gram CO
2 

Olja m³ 2 680 kg CO
2 

Fjärrvärme kWh 62,03* 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 0,0005 kg CO
2 

* Faktiska siffror från Jönköpings energi, som varierar något per  

år (62,03 2018 och 59,34 2017).  

** Fossilfri i Jönköping. 

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. 

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 förnybara energikällor. Elenergi kan vara producerad av såväl 

förnybar energi som när den framställs i vattenkraftverk eller i 

biobränsleeldade 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 – vindkraftpark, vindkraftverk 

Vattenkraft – saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft, havsvärmekraft 

Jordvärmekraft  – värmepump, markvärme, bergvärme, vattenvärme 

Bioenergi –  bränslepellets, biobränsle 

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

övergripande kostnader. 

FASTIGHETSFÖRVÄRV 
Med fastighetsförvärv avses köp av bebyggda fastigheter (läs antalet 

lägenheter). 

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 

jämställdhetslagen, diskriminering i arbetslivet eller gällande 

arbetsmiljölag och arbetsmiljöförordning. När det gäller ekonomi ska 

anbudsgivaren kunna visa att denne är fri från hinder för deltagande 

enligt LOU. 

KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN BOLAGETS FORDON 
Exklusive bränsle för arbetsmaskiner och gräsklippare som går på 

Aspen. 

KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN BOLAGETS HANDMASKINER 
Inkluderar gräsklippare som går på Aspen, trimmers, lövblås, utsläpp 

från privata bilar i tjänsten m.m. 

MILJÖANSVAR 
Avtal innehållande miljökrav, dvs upphandlade kontrakt som 

innehåller både pris och miljökriterier. Andel upphandlingar med 

miljökrav under året. 

MÅNADSLÖN 
Månadslön samt eventuella tillägg som är kopplade till grundrollen. 

RISKHANTERING I VERKSAMHETSSYSTEM 
Riskhanteringssystem som innehåller riskanalyser, åtgärder och 

kontroll. 

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. 

SOCIALT ANSVARSTAGANDE 
Avtal innehållande sociala krav, dvs upphandlade kontrakt som 

innehåller både pris och sociala kriterier. Andel upphandlingar med 

sociala krav under  året. 

VERKSAMHETSSYSTEM 
Vätterhems verksamhetssystem är certifierat enligt ISO 9001, 14001 

och OHSAS 18001. 

ÅTERVINNINGSMATERIAL 
Hyresgästernas förpacknings- och tidningsavfall. 

H Å L L B A R H E T S R A P P O RT  

°C 

VÄT T E R H E M  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9
9 8  
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