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Identitet

Uppdrag
Att tillsammans med verksamhetsansvariga dvs. våra
hyresgäster utveckla miljöer som
ökar Växjö kommuns attraktionskraft, skapar förutsättningar för
fortsatt utveckling och bidrar
till kommunens
framgångar.

Omslagsbild: Elin Wägnerskolan
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Förvaltningsberättelse

Vi som arbetar på Vöfab är
kunniga, trygga och ärliga
fastighetsförvaltare som agerar i
framkanten under byggandet av
framtidens Växjö. Som kluriga
samhällsbyggare vet vi att nyckeln
till framgång är att få människor att
trivas. Därför skapar vi miljöer där
människor verkligen kan växa
– genom hela livet.
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Vd har ordet
År 2018 känns som ett år då vi som företag fick stå i centrum både för mediabevakning och allmänhetens synpunkter mycket mer än normalt. Det jag avser är byggnationen av Växjös nya station och
kommunhus, som blev mer uppmärksammat än vi kunde förstå innan. Det var fasader och bygglov
som drog till sig det största intresset. Vidare granskades upphandlingar och hanteringen av vinnande
arkitekten med mera av konkurrensverket, men de fann inga felaktigheter i vårt hanterande. Kommunrevisorerna lät genomföra en förstudie av hela beslutsgången och hanteringen av projektet, allt
från arkitekttävling till upphandling av entreprenör.

När det gäller byggprojekt minns jag särskilt första spadtaget för byggnationen av
station och kommunhus i april. Där många
även från allmänheten var på plats. Men
vi har även levererat lokaler till utbildningsförvaltningen. Både Ljungfälleskolan
och Elin Wägnerskolan stod färdiga under
2018. Under året startade vi också en byggnation av nya lokaler för restaurangskolan
på Kungsmadskolan. Till- och ombyggnad
av Torparskolan var en annan byggnation
som påbörjades under 2018.
Betydelsefullt är också det intensiva
arbete som ekonomiavdelningen har gjort
för att effektivisera och bygga vidare med
flera moduler i vårt ekonomisystem
Raindance. Nu har vi med tidredovisningen
och underhållsplaner är på god väg in i
systemet. Detta kommer underlätta för
både ekonomiavdelningen, men även andra
delar i företaget.
För Vöfab är personalens kompetensutveckling mycket viktig för att vi ska kunna
fortsätta leverera framgångsrika verksamhetsmiljöer till bolagets kunder. Under
2018 har Vöfab arbetat med att implementera kommunkoncernens gemensamma
arbetssätt inom projekt och inom bolagets
processer. Vi har även arbetat med att få
till en KY-utbildning för fastighetstekniker samt kompetensutvecklingsplaner för
personalen.

Vi har också under året genomfört en
stor uppgradering av vårt arbetsmiljöarbete, och har nu en heltäckande uppförandekod för företaget. Detta kommer också påverka våra upphandlingar och ställa
krav på både egen personal, men även på
dem vi samarbetar med. Detta tillsammans
med att vi åter blivit mångfaldcertifierade
gör att vi när det gäller denna delen av
hållbarhetsarbetet är stärkta in i framtiden.
Även en utbildning i att leda sig själv som
genomfördes under året bidrar.
Vidare vill jag nämna att vi genomfört
två stora försäljningar under året, dels
kvarteret Ansgarius (kommunhuskvarteret)
och Snöflingan 10 och 14 (Bergundaskolan), med lyckat resultat. Båda fastigheterna kommer över tid att ge plats för
bostäder.

Foto: Alexander Hall
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Jag vill avslutningsvis tacka all personal, som
precis som vanligt har levererat på ett föredömligt sätt. Viljan att alltid göra sitt bästa är
något som jag uppskattar väldigt mycket.

Christer Carlsson
VD

Om års- och hållbarhetsredovisningen
Det här andra året vi gör en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning för Vöfab. Som ett kommunalägt bolag ska vi agera långsiktigt, hållbart och skapa ett värde för Växjös kommunin-vånare. Därför
har Vöfab sedan länge arbetat med hållbarhetsfrågor som miljö, jämställdhet och mångfald. I denna
redovisning sammanfattar vi vårt arbete inom hållbarhetsområdet för 2018. Förvaltningsberättelsen
finns på sidan 24.

För Vöfab innebär hållbarhet att vara en
ansvarsfull arbetsgivare, fastighetsägare
och byggherre. Ansvarsfulla för dem som
arbetar och vistas i våra fastigheter idag
och för kommande generationer.
Genom att vi integrerat våra miljö- och
mångfalsmål tillsammans med våra ekonomiska krav i vår affärsplan har vi skapat

ett hållbart styrande verktyg. På så sätt
är hållbarhet i fokus i all vår verksamhet,
från projektering, byggnation till drift och
förvaltning, och förvaltning och vårt arbete
har tydligare flätats samman.

Vöfab i korthet
Ägare

Växjö Kommunföretag AB/Växjö kommun

Omsättning

390 mnkr

Resultat före skatt och bokslutsdispositioner

77 mnkr

Investeringar i byggprojekt 2017

279 mnkr

Underhållskostnader 2017

44 mnkr

Antal ägda fastigheter

94

Antal kvadratmeter, ägda och förvaltade

349 959 kvadratmeter

Snitthyra/kvadratmeter lokaler

1 005 kr/kvadratmeter

Tillbyggnaden på Ljungfälleskolan
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Organisation och styrning
Styrelsearbete

Revisorer

Vöfab har en politisk tillsatt styrelse, som
är utsedd av kommunfullmäktige i Växjö.
Vöfabs styrelse är också styrelse i
Vöfabs dotter- och dotterdotterbolag.
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått
av följande ledamöter:

Ordinarie
Michael Johansson, auktoriserad revisor,
KPMG

Pierre Wiberg (M), ordförande
Emelie Öberg (S), vice ordförande
Annika Stacke (L)
Cheryl Jones Fur (MP)
Edvin Sjöstrand (KD)
Kjell Olsson (S)
Åke Eriksson (S)

Suppleant
Emil Andersson, auktoriserad revisor,
KPMG

Lekmannarevisorer
Ordinarie
Marita Bengtsson
Eva R Ericsson

Suppleanter
Bertil Olsson
Johnny Werlöv

Bolagets organisation och
ledning

Ersättare:
Agna Beslija (S)
Andreas Ekman (M)
Håkan Frizén (V)
Lars-Evert Ekman (C)

Vöfabs VD utses av styrelsen. VD är
Christer Carlsson. Uppgiften för VD:n är
att leda bolagets löpande verksamhet enligt
VD-instruktionen. VD ansvarar också för
att bolagets bokföring utförs enligt lag och
för att medelsförvaltningen sköts på ett
betryggande sätt.
Bolagets firma tecknas av styrelsen eller
vd och styrelseledamot, två i förening.
Dessutom har vd rätt att teckna firma som
gäller löpande förvaltningsåtgärder.

Ny styrelse är utsedd av kommunfullmäktige från och med den 1 januari 2019,
som är bekräftad av en extrastämma.
Till styrelsemötena kallas även arbetstagarrepresentanter som är utsedda av
respektive arbetsta-garorganisation, men
bara ledamöterna har rösträtt.
Under 2018 hade styrelsen elva protokollförda möten.

Vöfabs organisation innehåller fyra
enheter – fastighetsservice, byggservice,
projekt och eko-nomi. Fastighetsservice
svarar för teknisk tillsyn, reparationer
och yttre skötsel. Enheten för projekt
ansvarar för planering och upphandling av
underhåll samt ny- och ombyggnationer,
medan hantverkarna på byggservice utför
mindre byggarbeten. Ekonomi ansvarar
för bokföring, budget, bokslut, prognos
och redovisning samt även för fakturahantering, projektstöd och reception. En stab
svarar för IT, verksamhetsutveckling, HR
och kommunikation.
Vöfabs ledningsgrupp består av VD,
enhetscheferna för ekonomi, projekt och
fastighetsservice samt anställda i företagets
stab. Sammanlagt åtta personer – tre män
och fem kvinnor under 2018. Ledningsgruppen sammanträder kontinuerligt för att
behandla strategiska frågor.

VD

Stab

Projekt

Byggservice

Fastighetsservice

5

Ekonomi

Ägardirektiv och mål
Vöfab arbetar efter Växjö kommunfullmäktiges fastställda mål och riktlinjer, utöver dem
har Vöfab egna mål och styrande dokument.
Mål

Målet
uppnått

Utfall

Bolagets verksamhet ska vila på en affärsmässig och långsiktigt
hållbar grund.

Ja

Vöfabs verksamhet bedrivs ansvarsfullt
och med fokus på god ekonomi och
hållbarhet.

Bolaget ska vara ett strategiskt instrument för effektivt
utnyttjande av lokaler för den kommunala förvaltningen och
kommunens primära verksamheter.

Ja

Vöfab har ett nära samarbete med sina
kunder för att snabbt och med hög
kvalité kunna möta deras behov.

Bolaget ska genom rationell drift bidra till låga lokalkostnader
för kommunen.

Ja

Vöfab följer upp sin drift med nyckeltal
och jämför dem både årsvis och med
andra kommunala bolag för att
kontrollera kostnadsfördelningar.
Kommunen hyr lokaler till
självkostnadspris.

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att
medverka till att uppfylla Växjö kommuns vision och mål att
kommunen ska växa, utvecklas och vara attraktivt att leva och
verka i för människor och näringsliv. Bolagets verksamhet är en
viktig del i uppfyllandet av kommunens målsättning genom att
utveckla attraktiva lokaler som bidrar till att Växjö kommun kan
växa, utvecklas och vara en attraktiv kommun att leva i.

Ja

Vöfab samarbetar med kommunens
olika förvaltningar för att bidra till
kommunens visioner och
måluppfyllnad samt stadens
attraktivitet.

Bolaget ska aktivt delta i Växjö kommuns utvecklingsarbete,
medverka till att bra service finns i stadsdelar och
bostadsområden, i samverkan med kommunen motverka
segregation och främja gemenskap och trygghet.

Ja

Vöfab är aktiva med att vara en del vid
planering av nya områden och bevaka
förändringar i befintliga områden för
att kunna tillgodose kommunen och
våra medborgare med attraktiva och
bra verksamhetslokaler.

Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktig
hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som ekologisk, och
effektivt resursutnyttjande. Bolaget får inte driva verksamhet
som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får inte
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den
kommunala kompetensen.

Ja

Vöfab arbetar med fokus på hållbarhet
genom bland annat miljödiplomering,
mångfaldscertifiering och
miljöbyggnad samt gröna lån.

Ägardirektiv

Verksamheten bedrivs i enlighet med
bolagsordning och politiska beslut.

Avkastningskrav och soliditet
Avkastningen och soliditeten ska vara 2,5 %

Ja

Avkastning 4,7 % (utan
jämförelsestörande poster 2,7 %)
Soliditet 5,8 %

Ja

Huvuddelen av förskolor och skolor är
kartlagda. Under året genomfördes
undersökningen på våra tre
gymnasieskolor. Det kvarstår enstaka
förskolor och grundskolor där det är
planerat för om- och tillbyggnationer
eller precis är i drifttagna.

Verksamhetsmål
Vöfab ska nå framgångsrika verksamhetsmiljöer
1. Vöfab ska ha kartlagt alla sina fastigheters inomhusmiljöer till
2020.
Uppföljning: Andel undersökta fastigheter (%)
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2. Vöfab ska förbättra och utveckla sina fastigheters utemiljöer
och lekplatser
Uppföljning: Andelen nöjda kunder (%), från NKI Standard
utemiljö, basår 2013.

Ja

Under 2018 slutfördes en större
upprustning av utemiljön på en
förskola och på en skola.
Senaste mätningen gjordes 2016. Då
uppnådde vi 37 %. (46 % svarade
varken eller)

Vöfab ska nå optimal leverans
3. Vöfabs ska erbjuda verksamhetslokaler med prisvärd hyra.
Uppföljning: Andel nöjda kunder (%), från NKI Prisvärd hyra,
basår 2013

Nästa mätning kommer att göras
under våren 2019.
4. Våra kunder ska vara nöjda eller mycket nöjda med vår
leverans av projekt.
Uppföljning: Enkätundersökning efter avslutat projekt. Andel
nöjda beställare (%)

Ja

De enkätsvar som inkommit visar
överlag på mycket nöjda kunder.

5. Vöfab ska förvalta befintlig och förvärva ny kompetens i
framkant av branschens utveckling.

Ja

Under 2018 har vi gjort sex
rekryteringar, för att ersätta och
utveckla vår personalstyrka.

Vöfab ska ha ett starkt varumärke
6. Vöfab ska synas, våra brukare ska ha kunskap om sina
verksamhetslokaler och Vöfabs verksamhet och våra nyttjare
ska ha kännedom om oss.
Uppföljning: Finns inget övergripande mätetal, mäts genom
utförda åtgärder och aktiviteter.

Ja

Vi har deltagit vid 1
arbetsmarknadsmässa.

Vöfab ska vara långsiktigt hållbara
7. Vöfab ska projektera, bygga, renovera samt driva och förvalta
sina fastigheter hållbart.
Uppföljning: Sparad energi (%), ton utsläppt CO2, antal
certifierade byggnader

Ja

16,1 % energibesparing sedan 2010.
10,65 ton utsläpp från våra
transporter.
2 certifierade miljöbyggnader.

Delmål hållbarhet
Vöfab ska minska den totala energianvändningen per
kvadratmeter i sina fastigheter med 20 procent mellan år 2010
och 2020.
Vöfab ska öka sin elproduktion från förnybara energikällor

16,1 % energibesparing sen 2010.

Ja

525,3 MWh
8 fordon har ersatt eller kompletterat
fordonsparken under året.

Vöfab ska ha en fossilbränslefri fordonsflotta år 2020
Projektera enligt miljöbyggnad - silver

Ja

Ingen byggnad har certifierats under
året.

Vi ska inte upphandla/köpa några produkter/tjänster
innehållande kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas
av begränsningsregler (REACH, bilaga XIV och XVII).

Krav ställs i upphandlingar.
Idag använder vi inom kemiska
produkter två som är upptagna i
bilagorna. Vi följer upp kemikalier i ett
digitalt kemikaliesystem.

År 2020 ska 50 % av de kommunala bolagens nyproduktion
vara träbaserad

Sex byggnader är uppförda med
trästomme/träbaserade; Pär Lagerkvist
förskola, förskolan Saga, Vikaholms
förskola, Ljungfälleskolans nya kök och
Lillestadskolans kök och förskola.

I samtliga bygg- och rivningsupphandlingar ska krav ställas på
att avfallet ska källsorteras minst enligt Sveriges
Byggindustriers riktlinjer för basnivå plus en avfallsfraktion till.
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Ja

Krav ställs i upphandlingar.

Hållbarhetsredovisningsindex
Beskrivning

Kommentar

Läshänvisning

Strategi och analys
VD har ordet

Sid. 3

Organisationsprofil
Bolagets namn
De viktigaste varumärkena, produkterna
och/eller tjänsterna
Lokalisering av organisationens huvudkontor
Antal länder som organisationen har
verksamhet i
Ägarstruktur och företagsform
Marknader som organisationen är verksam på
Den redovisade organisationens storlek
Total personalstyrka, uppdelad på enheter och
kön
Andel av personalstyrkan som omfattas av
kollektivavtal
Organisationens leverantörskedja
Väsentliga förändringar under
redovisningsperioden beträffande storlek,
struktur, ägande eller leverantörskedja
Beskrivning av hur organisationen följer
försiktighetsprincipen
Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga
och sociala deklarationer, principer eller andra
initiativ som bolaget anslutit sig till eller stödjer
samt medlemskap i organisationer.

Vöfab, Växjö fastighetsförvaltning AB
Vöfabs syfte är att äga och förvalta lokaler.

Sid. 24
Sid. 24

Nygatan 34, Växjö
All verksamhet och merparten av
leverantörerna finns i Sverige.
Aktiebolag
Bolaget ska tillgodose kommunens
förvaltningar med lokaler och är endast
verksamma i Växjö stad.

Sid. 24

All personal arbetar i Växjö stad.

Sid. 24
Sid. 24
Sid. 4 och 18
Sid. 5 och 19

All personal omfattas av kollektivavtal.
Huvuddelen av våra avtal är upphandlade
genom LOU.
Vöfabs dotterbolag Vöfabs fastigheter AB
har avyttrat sitt dotterbolag Ansgarius 15 i
Växjö AB.

Sid. 12
Sid. 24
Sid. 22

Nätverk för fastighetsbolag/förvaltning.
Arbetsgivarorganisationen Pacta,
inköpsorganisationen HBV och Goda hus –
energieffektiva byggnader i sydost.

Väsentliga aspekter och avgränsningar
Organisationsstruktur, enheter, affärsområden,
dotterbolag och joint ventures

Redovisningen omfattar moderbolaget
och samtliga helägda dotterbolag. Vöfab
ingår inte i några joint ventures.

Process för väsentlighetsanalys
Identifierade väsentliga aspekter

Sid. 5 och 24
Sid. 11
Sid. 10 och 11

Intressentdialog
Intressentgrupper
Metoder för samarbete med intressenter
Viktiga frågor och områden som framkommit i
dialog med intressenter

Väsentlighetsanalys

Sid. 10
Sid. 10
Sid. 10 och 11

Rapportprofil
Redovisningsperiod
Redovisningscykel

Redovisningsår 2018
Följer verksamhetsåret

Sid. 24

Bolagsstyrning
Redogörelse för organisationens bolagsstyrning

Sid. 24
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Värdekedja
Värdekedjan beskriver de aktiviteter som skapar ett värde för oss, våra kunder och kommuninvånarna.

1. Planeringsstadiet
Tid: 1 – 2 år
Markanvisning eller avsiktsförklaring
Kommunen planerar ett nytt bostadsområde
och anvisar yta för tillgodose behovet av
skol- och barnomsorg eller annan kommunal
verksamhet. Vöfab köper tomten.
Planering ändrad verksamhet
Verksamhetens behov (byggnadens ändamål)
ändras och byggnaderna behöver förändras
och byggas om och till.

4. Förvaltning

2. Projekteringsskede
Tid: 1-2 år

3. Byggskede

Beställning och projektering
Kommunens lokalförsörjningsgrupp lämnar en
beställning efter kommunal behovsanalys.
Systemhandlingar tas fram och byggnaden
projekteras.
Anbudsförfrågan och upphandling
Projektet läggs ut för anbudsförfrågan. Avtal
skrivs. Beslut om byggnation tas i berörda
nämnder och styrelser.
Bygglov
Bygglovs söks hos kommunens stadsbyggnadskontor.

Tid: 1-3 år
Första spadtaget
Huset byggs
Byggnationen följs upp och stäms av
kontinuerligt av projektledaren.
Slutbesiktning
Byggnationen besiktigas så den
uppfyller ställda krav. Fastigheten
lämnas över till vår förvaltning.

Tid: 0 - X år
Ramavtal
Fastigheten hyrs ut under lång tid, ett ramavtal tecknas på
minst 20 år. Verksamheten flyttar in.

5. Renovering

Fler än 30 000 personer, barn som vuxna, vistas dagligen i våra
byggnader. Genom service, möten och samtal skapar vi attraktiva och trygga miljöer att arbeta och vara i.

Renovering
Husen slits och efter en tid kan
det behövas en renovering.

Tid: 1-3 år

Drift och skötsel
Genom daglig drift och skötsel skapar vi framgångsrika verksamhetsmiljöer.
Underhåll
Planeras långsiktigt för att möta verksamhetens behov, fastighetens slitage och få ut den bästa användningen av kronan.
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Intressentdialog
Vöfabs intressenter är viktiga för utveckling och förvaltning av lokaler. Det går att nå oss per telefon,
e-post, felanmälningssystem på vår webbplats eller via ett besök på vårt huvudkontor, där vi har en
bemannad reception. Vår fastighets- och byggservice finns ute på våra fastigheter och möter de som
nyttjar våra fastigheter. Utanför ordinarie arbetstid finns vår beredskapsstyrka redo att rycka ut.

Ägare – politiskt styre
Dialogform: Ägardialog (kommunfullmäktige, kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen, beredning, Växjö Kommunföretag
AB), tjänsteperson (koncernövergripande workshops, möten), kommungemensamma styrdokument, bolagstämma

Kund (kontraktägare, exempelvis förvaltningschefer)
Dialogform: Förvaltningsmöte, NKI-undersökning
Viktigaste hållbarhetsfrågor:

Viktigaste hållbarhetsfrågor:

•

Bra inomhusmiljö

•

Bra utomhusmiljö

•

Långsiktigt underhålla och utveckla fastigheterna

•

Tillgänglighet i våra lokaler

•

Erbjuda bra avfallssortering

Brukare – kommunal verksamhet och privata
hyresgäster
Dialogform: Samrådsmöten, felanmälan, personliga möten, enkäter, BRÅ

•

Bidra till stadsutvecklingen och en attraktiv stad

•

Träbyggnation

•

Minska energianvändningen i våra fastigheter

•

Bra inomhusmiljö

•

Värdegrund

•

Fossilbränslefri verksamhet

•

Tillgänglighet i våra lokaler

Besökare till våra fastigheter
Dialogform: Media, föräldramöten, webbplats,
kommunala dialogmöten, BRÅ

Viktigaste hållbarhetsfrågor:
•

Bra inomhusmiljö

•

Bra utomhusmiljö

•

Tillgänglighet i våra lokaler

•

Erbjuda bra avfallssortering

•

Långsiktigt underhålla och utveckla fastigheterna

Viktigaste hållbarhetsfrågor:
•

Bra inomhusmiljö

•

Bra utomhusmiljö

•

Tillgänglighet i våra lokaler

•

Långsiktigt underhålla och utveckla fastigheterna

•

Hälsa och säkerhet

Samarbetspartners
Dialogform: Dialog vid upphandling och avtal, avtalsuppföljning, möten i projekt

Medarbetare

•

Undvika farliga ämnen under byggnationen

Dialogform: Samverkansmöten (facket), skyddsronder,
medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, styrande dokument, tavelmöten, Temperaturmätaren

•

Långsiktigt underhålla och utveckla fastigheterna

Viktigaste hållbarhetsfrågor:

•

Ställa hållbarhetskrav på våra entreprenörer

•

Bra inomhusmiljöer

Viktigaste hållbarhetsfrågor:
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•

Långsiktigt underhålla och utveckla fastigheterna

•

Hälsa och säkerhet

•

Bra ledarskap

•

Aktivt medarbetarskap

•

Bra inomhusmiljö

Väsentlighetsanalys
Genom våra kontakter med intressenter har vi fångat upp deras viktigaste hållbarhetsfrågor och graderat dem efter hur vi kan påverka dem. Ledningsgruppen har validerat väsentlighetsanalysen. Vi har
sammanfattat de viktigaste frågorna i fyra hållbarhetsområden.
Att hållbart utveckla och förvalta i en växande stad
Trygga och inbjudande verksamhetsmiljöer
Hos oss växer människor
Ekonomi i balans

Uppfylla

Fokusera på

•
•

•

Tillgänglighet i våra lokaler
Hälsa och säkerhet

Bra inomhusmiljö

•

Bra utomhusmiljö

•

Långsiktigt hållbart underhålla och utveckla våra
fastigheter (Nöjt hus)
Bra ledarskap

•

Administrera

Under bevakning

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bidra till stadsutveckling och attraktiv stad
Minska energianvändningen i våra fastigheter
Träbyggnation

Ganska viktigt

viktig för våra intressenter

Mycket viktigt

Resultat av väsentlighetsanalysen

Undvika farliga ämnen under byggandet
Erbjuda bra avfallssortering
Jämställdhet och mångfald
Ställa hållbarhetskrav på våra entreprenörer
Arbeta med värdegrunden och uppförandekoden
Transparent hyressättning
Aktivt medarbetarskap
Fossilbränslefri verksamhet
Transparent ekonomisk redovisning
Fasa ut farliga kemiska produkter

Stor påverkan

Påverkan

Hur påverkar Vöfab faktorn
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Att hållbart utveckla och förvalta i en
växande stad
Vöfab bidrar positivt till Växjös utveckling genom att förvalta, projektera, och bygga hållbart. Detta
sker genom ett fortsatt arbete med certifieringssystemet miljöbyggnad nivå silver och skärpta energikrav. Vi arbetar också efter vår handlingsplan för fossilbränslefri verksamhet, ställer krav på material
och kemiska produkter samt följer upp och optimerar fastigheternas drift.
Vöfab är miljödiplomerat sedan 2007. För
att minska klimatpåverkan arbetar vi kontinuerligt med att minska energianvändningen i byggnaderna genom olika insatser,.
Vårt mål är en 20 procents energibesparing
till 2020, beräknat utifrån basåret 2010.
Till och med 2018 är energibesparingen
16,1 procent, vilket motsvarar 31,8 kWh
per kvadratmeter. Besparingen beräknas
utifrån en budget på vad husen beräknas
förbruka och vad de har förbrukat efter
olika energisparåtgärder.

Avfallshantering engagerar
Vid kontakt med våra brukare kommer ofta
frågor kring avfallshanteringen upp. Vid
våra fastigheter ska hyresgästen kunna sortera restavfall, matavfall och de vanligaste
förpackningsfraktionerna. Under 2018 har
vi kompletterat avfallshanteringen vid fyra
fastigheter där befintliga miljörum varit
för små. Genom att sätta dit kärlskåp har
vi kunnat öka antal fraktioner och fått bort
missprydande containrar. Avfallsmängderna kan vi följa upp hos vår entreprenör.

En plan för fossilbränslefria
transporter
Vöfab har sedan 2015 en handlingsplan för
att avveckla fordon med fossila bränslen
och därmed uppnå målet att bli fossilbränslefria 2020. För att kunna färdas klimatsmart i tjänst byter vi ut fordon i snabbare
takt, och under året köpte vi åtta nya bilar
som ersätter eller kompletterar vår fordonspark. Utsläpp från våra fordon var 10,65
ton koldioxid.
Som ett komplement till våra bilar finns
två el-cyklar på Vöfabs kontor, som medarbetarna an-vänder vid kortare sträckor. För
längre tjänsteresor finns en instruktion att
personalen i första hand ska välja tåg som
färdmedel.

Egen elproduktion från
solceller
Vöfab arbetar långsiktigt med att producera förnybar elenergi och har valt att
satsa på solenergi. Den första solcellsanläggningen togs i drift 2008 och i dag har
vi nio anläggningar i varierande storlek,
som tillsammans producerade drygt 453,8
MWh energi under 2018. På simhallen har
vi också en anläggning med solfångare,
som producerade 71,5 MWh energi.
De flesta av våra solcellsanläggningar är
installerade på skolor. I pedagogiskt syfte
finns därför displayer på fastigheterna, som
visar produktion och besparing. Under
2018 har vi länkat uppgifter i realtid till vår
webbplats från samtliga våra anläggningar.

Hållbarhet börjar i upphandlingen och avtal
Arbetet med hållbar byggnation och
förvaltning startar i en bra upphandling.
För att lämna anbud ställs olika krav på de
som vill delta i upphandlingen, en del är
kvalificeringskrav som måste uppfyllas,
den andra delen är poänggivande i utvärderingsfasen. I kvalificeringsdelen gäller
kraven främst kvalitetssäkring på företaget
inom områdena miljö, sociala faktorer,
kunskap och ekonomi. Det kan exempelvis
vara krav på att ta emot praktikanter och
att de ska ha ett miljöledningssystem eller
motsvarande. I den poänggivande delen
kan bedömningsgrunder vara på utsläpp,
avfallshantering, produkt- och materialval.

12

Genom att samarbeta i kommunkoncernen får vi bättre genomslag för de krav vi
ställer i upphandlingarna. Exempel på krav
och bedömningsgrunder:
• Produkter med ämnen i sig som är upptagna på REACH:s bilagor XIV och
XVII får inte användas. Byggmaterial
ska vara registrerade i Basta online
•

Byggnaden ska projekteras och byggas
enligt skärpta energikrav.

•

Företaget ska kunna ta emot personer
som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

•

Krav på att avfall ska källsorteras enligt Sveriges byggindustriers riktlinjer
för basnivå.

Vöfab har vid upphandlingen av markskötsel tecknat ett avtal med den kommunala förvaltningen arbete och välfärd,
och därigenom skapat arbetstillfällen för
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten fungerar bra och
återkopplingen från förvaltningen säger
att flera personer har kommit närmare
arbetsmarknaden, och i vissa fall har det
lett till anställning. Vi kommer att fortsätta
att arbeta efter modellen.
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Arbetet med att fasa ut fossilt bränsle och direktverkande el som uppvärmningskällor är nästan
färdigt. De som kvarstår är de fastigheter där det
idag inte finns möjlighet till fjärrvärme.

2016

Vöfabs solcellsanläggningar beräknas producera cirka 450 MWh energi per år.

Den pågående byggnationen av Växjös nya station och kommunhus är Vöfabs största hittils och är projekterad enligt certifieringen miljöbyggnad, nivå guld.
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Miljövänlig byggnation
Vöfab har utvecklats från att vara en
fastighetsförvaltare till att också bli en
stor byggaktör. Flera större byggnationer
har påbörjats och färdigställts under året.
Vi använder oss av certifieringssystemet
miljöbyggnad, som ställer krav vid byggnation och på en noggrann dokumentation
i certifieringsprocessen. Vi har även valt att
ta steget ännu längre genom att certifiera
byggnader, dock ingen under 2018. Vi har
idag två certifierade byggnader.
Vikaholms förskola var den första byggnad Vöfab certifierade enligt miljöbyggnad
nivå silver. Under 2018 var det dags för
verifiering, vilket innebär en kontroll av
att kraven som ställdes i projekteringen
uppfylls i verkligheten. De fyra indikatorerna för energi och de nio för inomhusklimat verifierades och godkändes. Dessa
inrymmer bland annat krav för energiförbrukning, ljudmiljö, radon och fuktsäkerhet. Men tyvärr bedömdes, efter mycket
om och men, den materialloggbok som
uppförts i projektet inte tillräckligt utförlig,
och verifieringen gick därför inte igenom.
Vi har gått igenom processen för certifiering och verifiering och kommit ut på
andra sidan med en hel del erfarenhet och
lärdom. Till nästkommande projekt har vi
förtydligat kravspecifikationen som gäller
material och när vi går över i förvaltningsfasen har vi valt att testa andra system för
hantering av loggboken.
Miljöbyggnad är ett system som utvecklas och växer hela tiden. Vi lär oss och utvecklas tillsammans med det, och så även
våra projektörer och entreprenörer.

I samband med byggnationer har vi alltid
en dialog med verksamheten som använder
lokalen. Det är också viktigt att ta lärdom,
vad blev bra och vad blev mindre bra. När
ett byggprojekt är klart gör därför vår projektledare en enkätundersökning för att se
om resultatet motsvarar det som beställaren
önskade sig. De undersökningar som gjorts
under året visar att samtliga varit nöjda
med resultatet.
När en byggnad är inflyttningsklar
överlämnas den till brukaren och till vår
egen personal som ska förvalta fastigheten
i fortsättningen. För att bli tydligare i vår
information har vi under året tagit fram ett
underlag till informationsblad om fastighetens funktioner.

Underhåll

Färdigställda projekt
Byggverksamheten har totalt uppgått till
279 mnkr i investeringar.
De största projekten under året har varit:
• Elin Wägnerskolan – ombyggnad för
skola
•
•
•
•

Investering i byggprojekt
Ljungfälleskolan
– ombyggnad för nytt
kök,Årmatsal ochMnkr
klassrum
2014
134
Bokelunds
förskola – ombyggnad
2015 – ombyggnad
160
Norregårdskolan
för tre
2016
313
nya klassrum
2017 skola och
250
Östra Lugnets
Regnbågens
förskola –2018
upprustning279
av utemiljön

•

Katedralskolan – renovering av hörsal
med ny inredning

•

Fagrabäckskolan – ny matta i gymnastikhallen

•

Norrtullskolan – fasadrenovering av
huvudbyggnaden och utvändig ommålning av Lingsalen

•

Vallhagen – fasadrenovering

•

Kungsmadskolan – utbyte av dörrar

•

Värendsvallen – renovering av omklädningsrum

•

Renovering av avdelning Lyan på
Furutåskolan.

•

Byte av undertak och armaturer i matsalen i Östra Lugnets skola

•

Uppdatering av vårt CAD-underlag för
installationer på Ryttargårdens förskola
och TC.

•

Byte av golv i Hemslöjden i Domprostgården och i restaurangen i Smålands
museum

Investering i byggprojekt
350

Vi bygger och utvecklar

313
279

300

250

250

Mnkr

Vöfabs mest omfattade byggnation hittills,
Växjös nya station och kommunhus, som
startade i april 2018 är projekterad enligt
miljöbyggnad guld och kommunens krav
för träbyggnation. Planen är att huset
ska stå inflyttningsklart i början av 2021.
Förskolan Vallviken på Välludden, som
vi började bygga i januari är byggd med
trästomme, enligt miljöbyggnad silver och
Växjö kommuns energikrav. Den beräknas
bli klar under försommaren 2019.

Kostnaderna för planerat underhåll slutade
på 44 mnkr (år 2017 35 mnkr).
Några av de största insatserna var:
• Teknikum – relining av avlopp, bytte
av avloppsstammar samt byte av dörrar
och fönster.
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Planerad byggnation
Pågående projekt
•
•
•
•
•

Växjös station och kommunhus – nybyggnad
Förskolan Vallviken på Välludden – ny förskola
Kungsmadskolan – om- och tillbyggnad för
restaurangskolans flytt dit
Förskolan Äventyret – ny förskola
Torparskolan – om- och tillbyggnad

•
•
•
•
•
•
•
•

Ryttargårdens förskola – upprustning av utemiljön
Kungsmadskolan – nytt produktionskök och matsal
Ulriksbergskolan – om- och tillbyggnad
Furutåskolan – om- och tillbyggnad för förskola
Ljungfälleskolan – om- och tillbyggnad
Östra Vikaholm – ny förskola
Gustavslundskolan – ny ventilation, utökning till
3-parallellig och åtgärd i matsal
Lillestadskolan – ny idrottssal

Vöfabs strategi utsläpp till luft
Vi har en avvecklingsplan för fossila utsläpp. Huvuddelen av all vår uppvärmning av fastigheter sker genom miljövänlig fjärrvärme. All
elenergi vi köper kommer från förnybara energikällor. Vi planerar arbetsområden och följer upp våra fordons körsträckor för att minimera
körning. Vi har riktlinjer kring tjänsteresor och riktlinjer för avrop vid köp av nya fordon.

Vöfabs strategi användning av kemiska produkter och material
Vi använder oss av en kemikaliedatabas för att fasa ut kemiska produkter med oönskade ämnen. Vi använder inte bekämpningsmedel i vår
markskötsel. Vid materialval för byggnation ställer vi krav på att produkterna ska vara registrerade i Bastaonline eller motsvarande. Vi har
årlig kontroll av våra anläggningar med kylmedier, som köldmedia har huvuddelen av anläggningarna HFC.

Vöfabs strategi avfallshantering
Vi erbjuder brukaren att källsortera vid våra fastigheter. Genom vår entreprenör kan vi följa upp våra egna och kundernas avfallsmängder.
I vår egen verksamhet källsorterar vi förpackningar men även fler fraktioner från vår byggservice. Vi har sluten hantering av farligt avfall.
Vi har mål och styrande riktlinjer kring hur vi ska hantera avfall i vår verksamhet, vid byggnationer och vid våra fastigheter.

Vöfabs strategi kring hållbara fastigheter
Vi bygger fastigheter efter systemet miljöbyggnad, vårt projektmål är silver men med högre energikrav. Vi arbetar med krav kring materialval för att få bort oönskade kemiska ämnen. Våra lokaler är tillgänlighetsanpassade och ska vara trygga och attraktiva för dem som
vistas i dem. Elen vi köper in är av 100 procent förnyelsebara källor och vi producerar för eget bruk energi genom solcellsanläggningar.
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Trygga och inbjudande verksamhetsmiljöer
Vöfab är ett fastighetsbolag med tusentals besökare dagligen i sina lokaler och är därmed en viktig
aktör i arbetet med att utveckla Växjö som en attraktiv stad. Vårt syfte är att skapa miljöer för människor att växa i genom livet. Därför är hållbarhet viktigt i alla delar i verksamheten. Det kan handla om
rätt utformade lokaler, effektiv förvaltning av hus som ska hålla flera generationer framåt, attraktiva
utemiljöer och engagerade medarbetare.
Vi har påbörjat ett arbete kallat Nöjt hus,
vilket är en arbetsmetod som ska ge oss en
indikation på våra fastigheters status. Här
ska vi kunna se hur husen mår, vilka behov
som finns och om vi utför rätt arbetsuppgifter. På så sätt kan vi återkoppla till vår
personal, och följa upp vår förvaltning.

Trygga miljöer
Vöfabs fastigheter ska vara anpassade till
verksamheterna, men det är också viktigt
att miljön är trygg och attraktiv. Vi arbetar
med trygghet och säkerhet tillsammans
med våra hyresgäster och andra samhällsintressenter. Vid kontinuerliga samrådsmöten med brukaren tar vi upp frågor som
gäller fastigheten. Vi deltar i möten med
BRÅ (Brottsförebyggande rådet) och i en
samverkansgrupp mellan kommunkoncernen och polisen, som tillsammans arbetar
med att skapa förutsättningar för ett tryggt
samhälle. Vi medverkar också i trygghetsvandringar där vi identifierar och åtgärdar
sådant som kan öka tryggheten.

Bra inomhusklimat
Vi arbetar ständigt med att det ska vara rätt
temperatur och inomhusklimat i lokalerna,
dels för att spara energi, men också för
att de som är i våra lokaler ska ha en bra
arbets- eller studiemiljö.
Vi har sedan tidigare kartlagt inomhusklimatet i våra förskolor och grundskolor,
och 2018 genomförde vi en enkätundersökning i våra gymnasieskolor. Personalen
fick svara på frågor om hur de upplever
sin inomhusmiljö. Vi har sedan analyserat
resultatet och gjort åtgärdsplaner. Kartläggningen har ökat vår kunskap om fastigheterna och vad som påverkar dem som
vistas i lokalerna.

Attraktiv utemiljö
De senaste hyresgästundersökningarna har
visat att en attraktiv utemiljö och funktionella lekplatser är viktigt för brukarna. Det
kan också ha betydelse för vårdnadshavare
vid val av skola och förskola. Vi gör därför
extra satsningar inom området och har
beslutat att årligen göra en större upprustning av utemiljön på en förskola eller
skola. Under sommaren fick Östra Lugnets
skola en ny utemiljö och upprustningen
på Regnbågens förskola, som påbörjades
under 2017, blev klar under våren.
På Vöfab finns en utemiljögrupp som
inriktar sig på att följa upp och förbättra
den yttre miljön, samt bevaka markskötseln. De arbetar också med att rätta till anmärkningar vid de löpande besiktningarna
av våra lekplatser samt tar hand om och
omplacerar lekredskap på våra fastigheter.
Även buskar, häckar och träd återanvänds.
Under året flyttade de ett stort antal växter
från Vikaholms förskola i samband med att
en paviljong monterades dit. Dessa ersatte
sedan växter på andra fastigheter.
En av våra medarbetare har under året
medverkat i ett arbete med att ta fram
riktlinjer för utemiljön på Växjö kommuns
skolor och förskolor. Det kommer att bli ett
bra stöd och underlag i vårt fortsatta arbete
att skapa attraktiva utemiljöer.

Tillgängligheten är viktig
Åldern på Vöfabs hus har stor spridning,
de är alltifrån 250 år gamla till helt nybyggda. Tillgängligheten är viktig, och för
några år sedan inventerade vi tillgängligheten samt rättade till enkelt avhjälpta hinder,
enligt kraven i plan- och bygglagen. Denna
inventering ligger också till grund vid
eventuella om- och tillbyggnader. Under
2019 planerar vi att göra nya inventeringar
i en del fastigheter.
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Vid större om- och nybyggnadsprojekt
medverkar alltid en sakkunnig tillgänglighetskonsult, som granskar ritningar och
beskriver vad som är viktigt att tänka på.
När bygget är klart kontrollerar konsulten
att kraven för tillgänglighet inomhus och i
utemiljön är uppfyllda.
För att hjälpa till inför ett besök i våra
lokaler har vi inventerat och sammanställt
tillgängligheten i några av våra mest besökta byggnader. Det finns publicerat i TD,
Tillgänglighetsdatabasen, med länk från
Vöfabs hemsida.
Under hösten gjordes en tillgänglighetsanalys av Vöfabs webbplats, och resultatet
visade att den i stort följer aktuella riktlinjer för digital tillgänglighet.

Minskad skadegörelse
Vi arbetar kontinuerligt med att minska
skadegörelsen på våra fastigheter. För 2018
har kostna-den för skadegörelse minskat
med drygt 25 procent i jämförelse med året
dessförinnan. Kostnaden för glaskross står
fortfarande för största delen. Klottret ligger
på samma nivå som tidigare och övrig skadegörelse har mer än halverats. Skadegörelsen drabbade fastigheter i alla stadsdelar.
För att motverka skadegörelse har vi
installerat övervakningskameror på flera
fastigheter och vi sätter in extra bevakning
vid behov. Under året hade vi också avtal
med en förening, som gjorde nattvandringar vid särskilda tidpunkter. Vi följer även
vår riktlinje att sponsra föreningar och
aktiviteter för barn och ungdomar upp till
13 år, för att hjälpa dem till en meningsfull sysselsättning på fritiden, och därmed
också motverka skadegörelse.

En bra utemiljö gör din dag lekande lätt

Regnbågens förskola fick en ny utemiljö
under 2018
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Hos oss växer människor
Vöfabs syfte är att skapa miljöer för människor att växa i genom livet. Det gäller de drygt 30 000 personer som dagligen vistas i lokalerna, men också våra medarbetare. De ska växa som människor genom
att utvecklas och trivas på jobbet. Vi säkerställer kompetensförsörjningen inför framtiden genom att
erbjuda medarbetarna en bra arbetsmiljö, förutsättningar för god hälsa och kompetensutveckling.
På Vöfab fanns vid årsskiftet 67,5 tjänster
inom flera olika yrkeskategorier. Personalomsättningen under året var 4,5 procent
– fem personer har tillsvidareanställts, två
personer har slutat.
Vöfabs värdegrund är formulerad i
nio värdeord och målet är att alla medarbetare ska ha förståelse för och dela de
grundläggande värderingarna. Under 2018
genomförde vi ett arbete för att synliggöra
och förtydliga Vöfabs och koncernens
värdegrunder. Arbetet resulterade i en
uppförandekod, som alla anställda och vår
styrelse tagit del av. Där ingår bland annat
bemötande och mångfald. Uppförandekoden finns även som en version för våra
avtalspartners.

En attraktiv arbetsplats
Vöfab strävar efter en öppen, jämställd och
trygg arbetsmiljö där medarbetarna vill
och har möjlighet att utvecklas. Vi följer
också upp personalens arbetsbelastning
för att hitta en bra balans mellan arbete
och privatliv, utveckling och återhämtning. Under 2018 deltog Vöfabs anställda
i den koncerngemensamma medarbetarundersökningen Temperaturmätaren, som
genomfördes tre gånger. Vöfab fick överlag
ett bra resultat i undersökningarna.
För Vöfab är personalens kompetensutveckling mycket viktig för att kunna fortsätta leverera framgångsrika verksamhetsmiljöer till företagets kunder. Det gäller
att tillvarata befintlig erfarenhet och även
implementera ny kunskap i företaget. För
att våra medarbetare ska trivas och stanna
krävs intern karriärs- och kompetensutveckling, och våra anställda utbildas därför
kontinuerligt. I september månad gick alla
anställda en uppföljande utbildning i att
leda sig själv, andra Steget.
På grund av kommande pensionsavgångar behöver vi de närmaste åren rekrytera
nya medarbetare inom de flesta yrkeskategorier. Vi inte haft några problem att hitta
nya medarbetare vid våra senaste rekryteringar, och urvalet av sökande har varit bra.
Men för att marknadsföra bolaget och öka

attraktionskraften deltog vi under året i en
arbetsmarknadsdag, Amår-dagen. Vi har
också påbörjat ett samarbete kring en utbildning för fastighetstekniker och stödjer
en ingenjörsutbildning i Värnamo.
En viktig del i arbetsmiljön är ett fungerande chef- och ledarskap, vilket framgår
i medarbetarundersökningarna. Resultaten från dem ligger sedan till grund för
eventuella åtgärder. På bolaget finns också
en chefsgrupp, som träffas kontinuerligt
och cheferna fortbildas i ledarskap och
arbetsmiljö.
Vöfab har flera kommunikationsvägar där mycket sker genom olika möten,
exempelvis arbetsplatsträffar. Tavelmöten
har implementerats i hela företaget och
utvecklats ytterligare under året. En viktig
kommunikationsplats är intranätet, där alla
anställda kan söka och sprida arbetsrelaterad information.

Satsning på ungdomar
Vi är positiva till att ta emot praoelever och
praktikanter. För praoelever finns ett färdigt koncept för att visa bredden på yrken
inom bolaget och under året har vi haft tre
praoelever. För praktikanter utformar vi
praktiken efter personens utbildning och
behov. Under året har vi haft en praktikant.
Vi handleder även examensarbeten som
görs av studenter på Linnéuniversitetet.
Vöfab har ett sommarjobbsprogram
där ungdomarna får utvecklas genom att
de ges möjlighet att bli arbetsledare för
ett sommarjobbslag. Ett flertal ungdomar
har använt Vöfab som referens till sina
första jobb. Under sommaren 2018 har 26
ungdomar haft sysselsättning hos Vöfab
varav sex var från Växjö kommuns projekt
Feriearbete för unga.
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Friskare medarbetare
På grund av byte av personal- och lönesystem under 2018 kan vi inte redovisa någon
statistik på sjukfrånvaro och frisknärvaro.
Men vi ser att sjukfrånvaron har en positiv
trend, frånvaron minskar. De högre sjuktalen kan härledas till enskilda personers
längre sjukskrivningar, vilka i första hand
inte varit arbetsrelaterade. De flesta har nu
helt eller delvis återgått i arbete.
Vöfab stöttar och uppmuntrar personalen
att ta ett aktivt ansvar för sin hälsa genom
att erbjuda gemensamma aktiviteter och ett
friskvårdsbidrag. Under 2018 utnyttjade 57
procent bidraget. Inom företaget har vi en
trivselgrupp som ofta är delaktig i att ordna
olika aktiviteter.
Vöfab har ett avtal med företagshälsovård med bland annat möjlighet till
samtalsstöd vid behov. Under året erbjöd vi
personalen en friskvårdsprofil (hälsoundersökning och enkätfrågor), vilken genomfördes av 75 procent. Resultatet visar att
personalens hälsa är som riksgenomsnittet
och vissa delar bättre.
Under hösten har vi implementerat ett
nytt system för att bättre följa upp skyddsronder, tillbud och olycksfall samt för att
stödja den anställde och dess chef. Under
2018 genomfördes ett antal skyddsronder
i personalens servicebilar för att säkra
lastning, få bort lösa föremål i förarhytten
med mera. Riskbedömningar av kemiska
produkter genomfördes i augusti månad,
vilket var starten på ett mer aktivt kemikaliearbete på Vöfab.

Mångfald berikar
Vöfab är mångfaldscertifierat enligt
EVOLVEs certifieringsmetod sedan 2014
och blev omcertifierade i juni månad.
Vi ser certifieringen som ett betyg på att
vi arbetar på rätt sätt, och har även vid
rekryteringar under året fått bekräftat av
sökande att certifieringen är en anledning
till att söka sig till Vöfab.
Inom företaget har vi olika grupper
där vi vid rekryteringar aktivt försöker
förbättra mångfalden och rätta till snedfördelningar, framförallt könsfördelningen.
Även åldersstrukturen är något vi beaktar
då antalet personer i den äldre åldersgruppen ökar, och vi står inför ett flertal
rekryteringar de närmaste åren till följd av
pensionsavgångar.

Tillgängliga för hyresgästerna

Personalens åldersstruktur
20-29 år
7%
30-39 år
9%

60-66 år
30%

Vi jobbar ständigt med att de som vistas i
våra lokaler ska trivas, och en viktig del är
att vara lätta att nå. Många av våra medarbetare har en daglig kontakt med brukarna,
och i den senaste hyresgästundersökningen
fick vår personal överlag mycket goda
omdömen både för bemötande och service.
Men bra kan bli bättre och ett ständigt
arbete pågår. En ny undersökning kommer
att genomföras våren 2019.

40-49 år
18%

50-59 år
36%

Anställda fördelat per funktion och kön
Sammanlagt
Fastighetsservice
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5
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Vöfabs strategi kring personal och arbetsmiljö
Vi arbetar med systematisk arbetsmiljö och har en samverkansgrupp där fackliga representanter och Vöfabs chefer behandlar frågor som
rör personal och arbetsmiljö. Cheferna har även gemensamma möten vars syfte är att lyfta personal- och arbetsmiljöfrågor. Till grund för
det systematiska arbetsmiljöarbetet ligger vår nya uppförandekod med vår värdegrund. Vi har också instruktioner för systematiskt arbetsmiljöarbete samt vid diskriminering eller trakasserier.

Vöfabs strategi kring mångfald och jämställdhet

Vöfab är mångfaldscertifierade enligt EVOLVEs certifieringsmetod sedan 2014 och blev omcertifierade i juni månad 2018. Årligen beslutas också om en mångfaldsplan med åtgärder och aktiviteter för att uppfylla våra målsättningar. Den följs sedan upp under året. För att
följa upp hur personalen har det på jobbet använder vi kommunkoncernens enkät Temperaturmätaren. Vi har även rutiner kring lönekartläggning samt utvecklings- och lönesamtal.
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Ekonomi i balans
Vöfabs verksamhet ska bedrivas på ett sätt som främjar långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. En
ekonomi i balans handlar bland annat om att leva upp till de finansiella mål som ställs på bolaget av
dess ägare, men det handlar också om att tillhandahålla lokaler till Växjö kommun till så låg kostnad
som möjligt, utan att äventyra fastigheternas långsiktiga värde.
En hållbar ekonomi
Vöfabs ägare ställer finansiella krav på
bolaget. I ägardirektivet står det att för perioden 2017–2020 ska Vöfabs avkastning
på totalt kapital och soliditet i genomsnitt
lägst uppgå till 2,5 procent under varje
given treårsperiod.
För år 2018 hade Vöfab en avkastning på
totalt kapital på 4,7 procent och en soliditet
på 5,8 procent. Den höga avkastningen,
i förhållande till kravet, beror främst på
en utdelning på 70 miljoner kronor från
dotterbolaget Vöfab Fastigheter. Det gör att
avkastningen inte ger en rättvisande bild.
Skulle resultatet rensas från jämförelsestörande poster är avkastningen på totalt
kapital 2,7 procent.
Vöfab uppfyller de finansiella krav
som ägarna ställer och skapar en hållbar
ekonomi.

Ekonomisk utveckling
Nettoomsättningen för år 2018 blev
390 039 (362 445) kkr. Resultat efter finansiella poster blev 76 977 (28 741) kkr. Balansomslutningen blev 2 680 (2 513) kkr.
Under de senaste fem åren har balansomslutningen ökat med hela 52 procent och
utsikterna framåt är att balansomslutningen
kommer fortsätta öka då bolaget står inför
stora investeringar bland annat i Växjö
station och kommunhus. Det gör att det
krävs högre resultat efter finansiella poster
för att uppfylla soliditetskravet framöver.
Samtidigt har kravet på avkastningen
sänkts för att möta detta. I övrigt hänvisas
till resultat- och balansräkningen.

Hyran
Vöfabs kunder ska vara insatta och nöjda
med de tjänster som levereras utifrån den
hyra de betalar. Vår största hyresgäst är
Växjö kommuns förvaltningar och det
utgör cirka 92 procent av hyresintäkten. Vi
hyr endast ut på öppna marknaden när det
inte finns någon kommunal hyresgäst.
Med ett vikande skatteunderlag i
förhållande till kostnadsökningarna i de
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kommunala förvaltningarna finns det
en strävan från Växjö kommun att hålla
hyresökningarna under kontroll, och förstå
påverkan in i framtiden. Under 2017 togs
en ny budgetprocess fram där vi reviderar
och tidigarelägger hyresberäkningen för
att kunden ska kunna få besked om sina
hyreskostnader tidigare.
Då nästan 50 procent av fastighetskostnaden är kapitalkostnad så har finansiering av bolagets lån en stor påverkan på
hyresnivån.

Finansiering
Per balansdagen hade Vöfab upptagna lån
till ett värde av 2 244 kkr, för att finansiera
investeringar. Upplåningen som sker via
moderbolaget, har inte ökat under året, vilket har gjort att belåningsgraden har sjunkit
med 3,9 procent till 90,9 procent. Att ingen
nyupplåning skett under 2018 beror framför allt på att det finns ett politiskt beslut att
under byggnationen av Växjö station och
kommunhus, så långt det är möjligt, låna
av kommunens överlikviditet.
De lån som är omsatta under året har
inneburit lägre räntekostnader, men med
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framtidsutsikter med stigande räntor och
stora investeringar framöver exponeras
bolaget för stigande räntekostnader. För att
försöka minska effekten av stigande räntor
kommer det krävas ett aktivt arbete med
lånestocken, med utgångspunkt i Vöfabs
finanspolicy,
Vöfabs finanspolicy har som övergripande mål att bolagets upplåning på lång
sikt ska ske till så låg kostnad som möjligt,
men också ske med betryggande säkerhet
och utan spekulativa inslag. Finanspolicyn
behandlar bland annat finansierings- och
ränterisk.
Genom att låneportföljens förfallotider
och räntebindningstider för olika lån sprids
jämnt över tiden minskar finansierings- och
ränterisken. Enligt finanspolicyn ska därför
lånestrukturen i bolagets låneportfölj styras
till en jämn fördelning över en tioårsperiod, medan den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara 4 år -2 år/+ 1 år.
Vöfabs förfallostruktur per 31 december
2018 återfinns i diagrammet å nästa sida,
medan den genomsnittliga räntebindningstiden var 2,9 år.

Fastighetskostnder 2018 i procent

Då nästan 50 procent av fastighetskostnaden är kapitalkostnad så har finansiering av bolagets lån en stor påverkan på hyresnivån. I diagrammet intill
syns hur kostnaderna fördelas på våra fastigheter, vilket sedan ligger till grund för hyran.
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Gröna lån är Kommuninvests satsning på
ett mer hållbart samhälle, och efter ett godkännande kan både befintliga och nya lån
kopplas till projektet och märkas gröna. På
löptider över tre år är det billigare att låna
grönt jämfört med vanliga lån.
Vöfab har tre byggnationer som blivit
godkända som gröna projekt: Pär Lagerkvistskolan, Vikaholms förskola samt
förskolan Saga. Totalt är en lånesumma på
370 miljoner kronor märkta som gröna lån.
Märkningen säkerställer att huset är bra
för människor och miljön genom att noggranna kontroller av energianvändning,
innemiljö och material har gjorts.

Risk och kontroll
Vöfab har ett systematiskt arbete kring riskhantering som hanteras och behandlas i ett antal styrande
dokument i form av riktlinjer, instruktioner och handlingsplaner.
Internkontroll

Arbetsmiljö

Finansiella risker

Vöfab samarbetar med Växjö kommun
kring internkontroll. Det pågår ett arbete
att ta fram bättre verktyg och mallar kring
internkontrollen som bygger på COSOramverket. Vöfab upprättar årligen en
intern kontrollplan som innehåller de
kontrollaktiviteter som ska genomföras
under året. Uppföljning sker två gånger per
år och redovisas för ledningsgrupp och styrelse samt delmoment för Växjö kommun.
Senaste internkontrollen visade vissa
förbättringsmöjligheter, vilka kommer ses
över under kommande år. Arbetet kring
internkontroll genomgår en utvecklingsprocess tillsammans med kommunkoncernen.

Vöfab arbetar systematiskt med den
fysiska och psykosociala arbetsmiljön,
genom att följa upp den i skyddsronder, ha
samverkansmöten med personal/fackliga
representanter, system för uppföljning
av tillbud och olyckor. Arbetet hålls ihop
genom återkommande chefsmöten där
frågor som gäller personal och arbetsmiljö
tas upp.
Vöfabs arbete med personal och arbetsmiljö bedöms vara god.

Vöfab har som nämnts tidigare en finanspolicy som behandlar finansierings- och
ränterisken. Upplåningen ska ske på lång
sikt och till så låg kostnad som möjligt,
men också med tillförlitlig säkerhet och
utan spekulativa inslag. Bolaget har en hög
belåningsgrad och vi är därför observanta
på risken för framtida stigande räntekostnader. Låneportföljens förfallotider och
räntebindningstider sprids jämnt över tiden
och därmed minskar finansierings- och
ränterisken.
Vöfabs finansiella risk bedöms vara låg.

Krishantering
Vöfab har i en utsedd krisstab, där VD
är sammankallande och övriga utgörs
av medlemmar i ledningsgruppen. Inom
kommunkoncernen finns en större krisorganisation där Vöfab ingår. Risk- och
sårbarhetsanalys har genomförts på kommunkoncernsnivå och på bolagsnivå. En
uppdaterad lista med identifierade risker
och dess påverkan finns.
Vöfabs krishantering bedöms vara god,
men behöver utvecklas.

Miljörisker
Sedan 2007 är Vöfab miljödiplomerat vilket innebär att vårt miljöarbete kontrolleras
av en extern part årligen. Fokus i miljödiplomeringen är att ständigt och systematiskt
arbeta med våra miljöfrågor och framförallt minska vår negativa miljöpåverkan.
I bolaget finns tre anmälningspliktiga
verksamheter, bassängbad, där Vöfab
ansvarar för vattenrening och leverans av
bassängvattnet. För respektive verksamhet
finns egenkontrollsplaner. Riskanalyser
inom miljö är gjorda för hela företaget
samt specifikt för bassängbaden.
Vöfabs miljörisker bedöms vara låga.

Brandskyddsarbete
Vöfab lägger stor vikt på sitt systematiska
brandskyddsarbete och vi för kontinuerligt
en dialog med våra verksamhetsansvariga och försäkringsbolag. På grund av
verksamheternas art (barnomsorg och
utbildning) har huvuddelen av alla våra
fastigheter automatlarm som är kopplade
direkt till SOS med utryckning. Vöfabs
personal genomgår med jämna mellanrum
brandskyddsutbildning.
Vöfabs brandskydd bedöms vara bra.

Försäkringsskydd
Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade. Maskiner och inventarier är försäkrade
till anskaffningsvärdet. Bilar och övriga
motorfordon är försäkrade enligt för Växjö
kommuns gällande bestämmelser.
Vi har flera försäkringar för vår personal
bland annat för arbetsskada, tjänsteresa,
olycksfall, egendom med mera under
arbetstid och till och från arbetsplatsen.
Vöfabs försäkringsskydd bedöms som gott.
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Mutor och korruption
Vöfab har inarbetade rutiner och riktlinjer
kring hur personalen ska hantera inköp,
upphandling samt representation och
gåvor.
Risken för mutor och korruption bedöms
som låg.

Byggen som ger dig utrymme att växa

Byggnationen av förskolan Vallviken stoppades
hösten 2018, eftersom vi tillfälligt saknade bygglov.
Arbetet startade upp igen vid årskiftet och förskolan
kommer att bli klar till sommaren 2019.

23

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
Hållbarhetsrapport
Hållbarhetsrapporten går att finna i Årsoch hållbarhetsredovisningen 2018 på sida
4–23 och i denna del återfinns upplysningar om miljö- och personalfrågor.

Vöfab

Ägar- och bolagsstruktur
Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB
med säte i Växjö, är ett dotterbolag till
Växjö Kommunföretag AB, som är helägt
av Växjö kommun.
Vöfab-koncernen består av moderbolaget Vöfab och två helägda dotterbolag:
Vöfab Parkering AB och Vöfab Fastigheter
AB. Dotterdotterbolag i Vöfab Fastigheter
är Vöfab Station AB. Vöfab Parkering
bildades för att det ska innehålla garagebyggnader och fastighetsbolaget för att ge
möjlighet till att köpa och sälja fastigheter.

Vöfab Parkering AB

Vöfab Station AB

Året som gått
•

Affärsidé
Vöfab ska på ett hållbart sätt förvärva,
äga, bebygga samt förvalta fastigheter
och tomträtter för skola, idrott, kultur och
kontor i första hand för Växjö kommuns
verksamhet.

Vöfab blev ägare till fastigheten Kampagården från och med januari 2018,
och har påbörjat en utredning för att
bygga om lokalerna till en förskola.

•

Vi började bygga en ny förskola, Vallviken, på Välludden i januari månad.
Förskolan beräknas stå klar senvåren
2019.

•

Den 28 februari invigdes förskolan
Saga, som blev klar i november 2017.
Den inrymmer tio avdelningar med
plats för 160 barn. Förskolan är byggd
med trästomme och certifierad enligt
Miljöbyggnad, nivå silver.

Myndighetskrav
Vår huvudsakliga verksamhet är inte
anmälnings- eller tillståndspliktig enligt
miljöbalken. Dock har vi flera delar
som har olika myndighetskrav. Genom
årsplanering, serviceavtal och uppföljande
kontroller säkerställer vi att vi uppfyller
kraven.
Vid våra tre simhallar bedriver vi anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken,
eftersom vi levererar badvatten till verksamheten. Vid två mindre fastigheter har vi
enskilt vatten och avlopp, där dricksvattnet
är registrerat som en livsmedelsanläggning.

Vöfab Fastigheter AB

•

I mars månad utmynnade vårt miljöarbete för tolfte året i rad i en miljödiplomering.

•

Till- och ombyggnationen av Ljungfälleskolan blev klar i mars 2018, och
de nya lokalerna invigdes den 20 april.

•

Den 5 april togs de första spadtaget för
bygget av Växjös nya station och kommunhus. Byggnationen, som är Vöfabs
största och mest komplexa hittills, fick
stor uppmärksamhet från media under
året. Huset beräknas stå klart i början
av 2021.

•

Vöfabs fastighet på Hammargatan,
som används av vår egen personal, har
delvis byggts om under året. I maj var
ombyggnaden av entrésolplan klar,
med bland annat plats för tavelmöten.
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•

I maj månad tog vi beslut om en uppförandekod, som gäller för Vöfabs anställda och förtroendevalda. En version
finns även för Vöfabs avtalspartners.

•

I juni månad blev det klart att Vöfab
blivit mångfaldscertifierade igen.

•

För att hjälpa ungdomar med arbete har
vi under flera år satsat på sommarjobb.
Så även i år då 26 ungdomar främst
arbetade med den yttre miljön på våra
fastigheter.

•

Efter sommaren blev den stora ombyggnaden av Storgatan 50 och 52
för Elin Wägnerskolan klar. Samtidigt
påbörjade vi en ombyggnad för en flytt
av restaurangskolans utbildning från
Ringsberg till Kungsmadskolan. Enligt
planen blir det inflyttningsklart ett år
senare. Vid samma tid startade vi även
upp en om- och tillbyggnationen av
Torparskolan, som beräknas bli klar i
november 2019.

•

I september månad gick alla anställda
en utbildning, andra Steget – en uppföljande utbildning i att leda sig själv.

•

I december månad köpte vi Idrottshuset
och en planering pågår för om- och
tillbyggnation för ny klätterhall.

Utsikter inför framtiden
Vår övertygelse är att digitaliseringen
kommer revolutionera möjligheterna inom
fastighetsdrift, men även inom andra områden. Här gäller att ständigt omvärldsbevaka
och ta till sig vad som händer och vilka
möjligheter som skapas. Vöfab har tillsammans med föreningen Goda Hus lämnat i
en ansökan inom ramen för EU-projektet
Digiväx. Ansökan avser digitalisering av
värmesystem. Om vi får framgång i ansökan kan vi effektivisera våra värmesystem
med resultatet att kostnaderna sjunker för
uppvärmning samt att VEAB får tillbaka
kallare vatten, vilket gör att de kan producera mera el.

En utmaning är den äldre delen av
fastighetsbeståndet där vi ständigt måste
vara uppmärksamma på förändringar, och
ligga före oönskade händelser. Vi har nu
kartlagt alla äldre fastigheter och har en
plan för hur vi över tid kan säkerställa
deras långsiktighet. Att i samarbete med
hyresgästerna göra åtgärdsplaner är viktigt
för deras och vår planering. Detta kan även
skapa möjligheten att riva dåliga hus eller
delar av dem, och sedan bygga nytt och
större på samma plats.
Konkurrens om personal är nog den
största utmaningen in i framtiden. För
att bemöta detta är vi övertygade om
att samarbete med lärosäten är en del

av lösningen, samtidigt som det är både
stimulerande och utvecklande. Att alltid
arbeta med intern utveckling av personal är
också mycket viktigt, där erfaren personal
utbildar mera oerfaren. Då vi dessutom
går in i en generationsväxling är detta för
Vöfab extra betydelsefullt.
Att arbeta med processtyrning av verksamheten för att både leverera ännu bättre
och effektivisera kommer alltid vinna
fördelar. Det är också ett måste att skapa
ett Vöfab som på ett affärsmässigt sätt
driver sin verksamhet. Genom en stabil och
kunnig projektavdelning och en ekonomi
i kontroll kommer vi ge Vöfab och Växjö
kommun trygghet i kommande lokalbehov.

Ekonomisk översikt
2018

2017

2016

2015

2014

Nettoomsättning

Kkr

390 039

362 445

327 428

322 339

303 771

Balansomslutning

Kkr

2 680 176

2 513 307

2 335 919

2 045 953

1 806 919

Avkastning eget kapital

%

49,4

28,3

6,7

19,4

14,0

Avkastning totalt kapital

%

4,7

3,1

2,3

3,2

3,5

Soliditet

%

5,8

3,1

2,6

2,9

2,9

Definitioner: se not 36

Försäljning

Resultat efter finansiella poster för 2018
uppgick till 77,0 mnkr (28,7 mnkr). Resultatet inkluderar anteciperad utdelning
på 70 mnkr som kommer att erhållas från
dotterbolaget Vöfab Fastigheter AB samt
en avsättning på 15,7 mnkr i samband med
försäljningen av kvarteret Ansgarius. Den
anteciperade utdelningen kommer delas ut
via vinstdisposition till Växjö Kommunföretag AB.
Omsättningen blev 390,0 mnkr (362,5
mnkr) och fastighetskostnaderna uppgick
till 309,2 mnkr (274,0 mnkr), varav 43,6
mnkr (34,5 mnkr) avser planerat underhåll.
Vöfabs största hyresgäst är Växjö kommuns förvaltningar och de utgör cirka 92
procent av hyresintäkten.

planerna är byggnaden inflyttningsklar i
början av 2021. Investeringen beräknas till
713 mnkr.
Under året har byggverksamheten totalt
uppgått till 279,1 mnkr (246,3 mnkr) och
vid årsskiftet fanns det 224,8 mnkr (60,9
mnkr) investerat i ännu ej färdigställda
projekt.

Fastighetsbestånd

Investeringar

Under året har följande fastigheter förvärvats:
• Kampagården 1, den 1 januari

Resultat och ställning

För att möta Växjö kommuns behov av lokaler har vi flera byggnationer som pågår,
och håller på att planeras. Den mest omfattade byggnationen som pågår är Växjö
station och kommunhus. Om allt går enligt

Under året har följande fastigheter sålts:
• Ansgarius 15, Växjö kommunhus och
Vöfab-huset, den 1 oktober
•

Snöflingan 10 & 14, Bergundaskolan,
den 1 oktober

Pågående investeringar
•

Växjös nya station och kommunhus

Vid årsskiftet ägde Vöfab 307 126 kvadratmeter BRA, inhyrda lokaler var 28 923
kvadratmeter BRA och den åt Växjö kommun förvaltade ytan 4 910 kvadratmeter
BRA. Fastighetsinnehavet finns specificerat i not 37.

•

Kungsmadskolan, restaurangskola

•

Förskolan Vallviken på Välludden

•

Förvärv

Kungsmadskolan – nytt produktionskök och matsal

•

Ulriksbergskolan – om- och tillbyggnad

•

Östra Vikaholm – ny förskola

•

Stommen 1, den 11 oktober

•

Värendsvallen 3, Idrottshuset, den 10
december
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Planerade investeringar

Finansiering

Fastighetsvärdering

Upplåning sker via moderbolaget. De lån
som omsatts under året har inneburit lägre
räntekostnader och lägre genomsnittlig
ränta i låneportföljen. På balansdagen var
den genomsnittliga räntan 2,12 procent
(2,31) procent) medan den genomsnittliga
räntebindningstiden var 3,1 år (3,1 år).

Under året har en värdering av fastighetsbeståndet genomförts. Värderingen är
utförd internt genom en framtagen modell
av moderbolaget. Fastigheternas värde på
balansdagen har bedömts uppgå till 3 186
mnkr (2 907 mnkr).

Disposition av vinstmedel
Till årstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat

43 421 579,66

Årets resultat

72 715 934,88

Kronor

116 137 514,54

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att:
Utdelning till ägarna

80 000 000,00

Till ny räkning överförs

36 137 514,54

Kronor

Förändring av eget kapital

116 137 514,54

2018

2017

Aktiekapital
Belopp vid årets ingång

6 400

6 400

Belopp vid årets utgång

6 400

6 400

Belopp vid årets ingång

1 280

1 280

Belopp vid årets utgång

1 280

1 280

Reservfond

Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång

43 421

42 038

0

- 4 385

Utdelning

0

0

Fusionsresultat

0

0

72 716

5 768

Belopp vid årets utgång

116 137

43 421

Totalt eget kapital

123 817

51 101

Återfört överavskrivning byggnader
Vinstdisposition enligt beslut av bolagsstämma

Årets resultat
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Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning till ägarna
Den föreslagna utdelningen minskar
soliditeten till 2,7 procent. Trots den låga
soliditeten finner styrelsen den betryggade
mot bakgrund av de risker som bolagets
verksamhet möter. Det är också styrelsens
uppfattning att den föreslagna utdelningen
inte äventyrar bolagets förpliktelser på
kort eller lång sikt, inte heller att fullgöra
kommande investeringar. Den föreslagna
utdelningen kan därmed försvaras med
hänsyn till vad som anförs i Aktiebolagslagen 17 kapitel 3 § 2 stycket.

Resultaträkning
Kkr
2018

2017

3
4

378 157
11 882
390 039

351 502
10 943
362 445

5

-148 594
-43 570
-1 058
-115 948
-309 170

-131 641
-34 500
-1 753
-106 109
-274 003

80 869

88 442

6

0
-10 493

-12
-10 690

7
8

70 133
-16 009

0
-458

Not
Nettoomsättning:
Hyresintäkter
Övriga intäkter
Summa nettoomsättning
Fastighetskostnader:
Driftskostnader
Underhållskostnader
Fastighetsskatt
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

6

Bruttoresultat
Centr administrations- och försäljningskostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

9

124 500

77 282

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

10
10

2 039
-49 561

1 675
-50 216

Resultat efter finansiella poster

76 978

28 741

Koncernbidrag
Bokslutsdispositioner, övriga
Resultat före skatt

11

-96
204
77 086

-33
-21 168
7 540

Skatt på årets resultat

12

-4 370

-1 772

72 716

5 768

Årets resultat
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Balansräkning

Kkr

TILLGÅNGAR

Not

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Mark
Markanläggningar
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnad
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotterbolag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostn och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

2018-12-31

2017-12-31

13
14
15
16
17
18

1 834 416
199 824
123 942
86 968
224 816
2 469 966

1 903 503
187 060
123 252
91 613
60 922
2 366 350

19
20
21

21 416
92 584
40
114 040
2 584 006

21 216
92 584
40
113 840
2 480 190

5 103
78 241
5 885
6 941
96 170

2 791
14 312
9 396
6 618
33 117

0
96 170

0
33 117

2 680 176

2 513 307

22
23

24

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
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Balansräkning
Kkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital
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Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

2018-12-31

2017-12-31

6 400
1 280
7 680

6 400
1 280
7 680

43 421
72 716
116 137

37 653
5 768
43 421

Summa eget kapital
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123 817

51 101

OBESKATTADE RESERVER
Ackumulerade överavskrivn, inventarier
Summa obeskattade reserver

16

35 075
35 075

35 280
35 280

27
28

15 704
18 415
34 119

0
16 836
16 836

1 804 000
1 804 000

1 836 000
1 836 000

144 984
52 111
466 841
3 184
16 045
683 165

70 208
51 076
436 053
556
16 197
574 090

2 680 176

2 513 307

AVSÄTTNINGAR
Övriga avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

29

KORTFRISTIGA SKULDER
Skuld, koncernkonto
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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31

Summa eget kapital och skulder

29

Kassaflödesanalys
Kkr

2018

2017

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

76 978
61 958
138 936
-961
137 975

28 741
106 464
135 205
-1 048
134 157

Förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

5 779
1 541
145 295

6 590
-18 213
122 534

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-311 235
91 364
-200
-220 071

-265 847
0
-24 595
-290 442

0
74 776
0
74 776

258 000
-90 082
-10
167 908

Årets kassaflöde

0

0

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid årets slut

0

0

Not

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet:
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FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna långfristiga lån
Nettoförändring koncernkonto
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Noter
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Offentliga bidrag
relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar tillgångens
redovisade värde. Alla belopp i kkr om inget annat anges.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Materiella anläggningstillgångar
Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark
vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter
vars nyttjandeperiod varierar.
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader:
Stomme inkl grund
Utvändigt, fasad, yttertak mm
Installationer, VVS, El
Installationer, styr-o övervakning
Installationer, hiss, lyftar
Stomkomplettering, innerväggar mm
Restpost, inre ytskikt mm

60-100
25-50
20-40
15
20-40
30-50
30-60

år
år
år
år
år
år
år

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspris även utgifter som är direkt
hänförliga till förvärvet.
Låneutgifter som kan hänföras till inköp, konstruktion eller produktion av materiell anläggningstillgång som tar betydande tid att färdigställa innan den kan användas inkluderas
i tillgångens anskaffningsvärde.
Inventarier har värderats till anskaffningsvärdet. Avskrivningar på anskaffningsvärdet
har skett enligt plan, utom på konst där ingen avskrivning sker.
Byggnadsinventarier, markinventarier
5-10 år
Övriga inventarier
5 år
Nedskrivningar- materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre
än dess redovisade värde.
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Redovisning av intäkter och kostnader
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyror redovisas därmed
som förutbetalda hyresintäkter.
Administrationskostnader är uppdelade på fastighetsförvaltningens administrationskostnader,
som ingår i bruttoresultatet, samt centrala administrationskostnader, som ingår i rörelseresultatet.
Operationell leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Avgifterna som avser leasing av
paviljonger och inhyrda lokaler exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll,
redovisas som linjär kostnad över leasingperioden. Samtliga paviljonger och inhyrda lokaler
hyrs ut i andra hand.
Varulager
Något lager fanns ej vid årsskiftet, då byggserviceenheten köper material för direkt
leverans till varje projekt.
Pågående ny- och ombyggnader
Pågående ny- och ombyggnader har värderats till nedlagda, direkta kostnader.
Koncernuppgifter
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB, org nr 556602-4641,
med säte i Växjö. Vöfabs balans- och resultaträkning ingår i koncernredovisning som
upprättats av Växjö Kommunföretag AB. Bolaget ingår i Växjö kommunkoncern.
Fordringar och skulder till Växjö kommun, eller till andra av kommunen ägda bolag, har i
denna årsredovisning ej betraktats som koncernmellanhavanden eller koncerntransaktioner.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när
den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts
till annan part och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningatillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
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Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt
till det belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfälet till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterbolag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag det finns ägarintresse i redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar (med
tillägg för uppskrivningar). I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet.
Ersättningar till anställda
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som avgiftsbestämd. Företaget
betalar fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning
är beroende av avgifter som betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Avgifterna redovisas som kostnad.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten
skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av
tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver
redovisas som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld föväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser
och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Not 2
Upplysning avseende uppställningsform för resultaträkningen
Bolaget har valt att tillämpa FastBAS uppställningsform för resultaträkningen. FastBAS utarbetas i samarbete mellan SABO och Fastighetsägarna.
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Not 3

Upplysning om framtida hyreskontrakt.
Kontraktsförfallostruktur för lokaler

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än 5 år
Bostadskontrakt
Parkering
Övrigt, arrende ej hyra

78

311

Kontraktsvärde
(årsvärde)
34 206
103 491
243 685

Antal
kontrakt
58
82
47

390
835
1 198

6
2
9

202
966
1 332
146
9 236
11 882

474
1 116
3 655
238
5 460
10 943

40 139
17 915
29 511
21 614
11 829
27 586
148 594

39 168
16 141
26 730
21 168
9 217
19 217
131 641

989
19 367
3 742

1 419
6 904
3 333

Övriga intäkter
Försäljning till bolag inom VKAB-koncernen
Förvaltningsuppdrag
Sålda tjänster, byggnadsarbeten
Värmeförsäljning
Övrigt

Not 5

2017

Hyresintäkter
I posten ingår hyresintäkter från
bolag inom VKAB-koncernen.

Not 4

2018

Driftskostnader
Driftskostnader fördelas enligt följande
Fastighetsskötsel
Reparationer
Taxebundna kostnader
Uppvärmning
Fastighetsanknuten administration
Övriga driftskostnader

Operationell leasing
Summan av framtida leasingavgifter avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal.
Inom ett år
Mellan ett och fem år
Längre än fem år
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Not 6

Planenliga avskrivningar per funktion
Fastighetskostnader
Byggnader
Markanläggningar
Inventarier
Byggnadsinventarier
Markinventarier
Summa avskrivningar
Centrala adm- och försäljningskostnader
Inventarier
Summa avskrivningar
Summa avskrivningar totalt

Not 7

Not 9

2017

84 286
8 279
888
17 829
4 666
115 948

75 634
7 164
519
18 996
3 796
106 109

0
0

12
12

115 948

106 121

133
70 000
70 133

0
0
0

0
306
15 703
16 009

93
365
0
458

20
48
68

20
49
69

52,0

51,0

4
8

4
8

Övriga rörelseintäkter
Ersättning försäkringskassan för höga sjuklönekostn.
Intäkter från andelar koncernföretag

Not 8

2018

Övriga rörelsekostnader
Förgävesprojektering
Förlust vid utrangering anläggningstillgångar
Avsättning i samband med försäljning av fastighet
Personal och styrelse
Medeltalet anställda fördelat på kvinnor och män,
samtliga är anställda i Växjö, omräknat till årsanställda
inkl. sommarjobbare.
Kvinnor
Män
Totalt
Medelålder
Styrelse och VD, redovisning av könsfördelning
Kvinnor
Män
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2018

2017

1 187
26 927
28 114

1 151
25 034
26 185

885
472
10 665
2 100
11 550

872
497
9 878
1 970
10 750

140
13
41
194

53
174
32
259

1 921

1 600

118

75

2 039

1 675

49 882
271
-592
49 561

51 502
520
-1 806
50 216

0
204
204

-21 168
0
-21 168

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
VD har vid uppsägning från företagets sida, rätt
till oförändrade anställningsförmånder i tolv månader.
Lön
Styrelse och VD
Övriga
Sociala avgifter
Styrelse och VD
- varav pensioner
Övriga
- varav pensioner
Ersättning till revisorer
KPMG
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

Not 10

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkt från koncernbolag
Övriga ränteintäkter

Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntekostnader till moderbolag
Övriga räntekostnader
Under året aktiverad ränta

Not 11

Bokslutsdispositioner
Avskrivning utöver plan
Återföring avskrivning utöver plan
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Not 12

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Justering av skatt föregående år
Uppskjuten skatt

Avstämmning av effektiv skatt 2017
Resultat före skatt

2017

2 791
0
1 579
4 370

964
84
724
1 772

%
7 540

Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare år
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

22,0
1,4
0,0
1,1
-1,0
23,5

Avstämmning av effektiv skatt 2018
Resultat före skatt

1 659
104
0
84
-75
1 772

%
77 086

Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Utdelning näringsbetingade andelar
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

Not 13

2018

22,0
4,6
0,0
-20,0
-0,9
5,7

16 959
3 525
0
-15 400
-714
4 370

2 532 624
6 247
84 750
-116 253
2 507 368

2 079 664
0
455 174
-2 214
2 532 624

-629 121
0
40 455
-84 286
-672 952

-555 359
0
1 872
-75 634
-629 121

1 834 416

1 903 503

Byggnader
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar under året
Omklassificering
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar övertagna vid fusion
Försäljningar/utrangeringar/omklassificering
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivn enl plan
Redovisat värde vid årets slut
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2018

2017

187 060
22 674
-9 910
199 824

171 561
15 499
0
187 060

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar under året
Omklassificering
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

165 954
0
13 491
-6 641
172 804

128 790
0
37 164
0
165 954

Ingående ackumulerade avskrivningar
Ackumulerade avskrivningar övertagna vid fusion
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificering
Årets avskrivningar enligt plan
Ugående ackumulerade avskrivn enl plan

-42 702
0
2 099
0
-8 259
-48 862

-35 538
0
0
0
-7 164
-42 702

Redovisat värde vid årets slut

123 942

123 252

Inventarier
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar under året
Omklassificeringar
Försäljning/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

236 625
3 172
17 007
-20 451
236 353

190 790
4 079
45 018
-3 262
236 625

Ingående ackumulerade avskrivningar enl plan
Försäljning/utrangeringar/omklassificeringar
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivn enl plan

-145 012
19 011
-23 383
-149 384

-124 926
3 238
-23 324
-145 012

86 969

91 613

-35 280
0
205
-35 075

-14 112
-21 168
-35 280

51 894

56 333

60 922
279 142
-115 248
224 816

351 985
246 293
-537 356
60 922

Not 14

Mark
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar under året
Försäljningar
Redovisat värde vid årets slut

Not 15

Markanläggningar

Not 16

Redovisat värde vid årets slut
Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan
Ackumulerade avskrivningar utöver plan övertagna
Årets förändring av avskrivningar utöver plan
Utgående ackumulerade avskrivn utöver plan
Skattemässigt värde vid årets slut

Not 17

Pågående ny- och ombyggnader

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut
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Not 18

Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter
Verkliga värdet har fastställts utifrån en kombinerad tillämpning av ortsprismetod
och avkastningsbaserad metod. Den avkastningsbaserade metoden består i en
evighetskapitalisering av bedömt marknadsmässigt driftnetto vilket dividerats
med ett bedömt marknadsmässigt direktavkastningskrav varefter korrektion
sker för avvikelser när det föreligger skillnad mellan värderingsobjektet och vad
som kan anses normalt på marknaden, exempelvis skillnader mellan marknadsmässig hyra och kontrakterad hyra, när den aktuella vakansen för värderingsobjektet avviker från en långsiktigt bedömd normaliserad vakansgrad samt om
det aktuella värderingsobjektets tekniska skick avviker från vad som är normalt
för jämförelseobjekten på marknaden. Korrektioner kan vara såväl tilläggsposter
som avdragsposter beroende på om skillnaderna bedöms vara till fördel eller
nackdel för värderingsobjektet i jämförelse med vad som anses normalt på
marknaden. Driftnettot har beräknats som hyresvärde med avdrag för marknadsmässig vakans minus normaliserade utbetalningar för drift, underhåll, fastighetsskatt och administration. Driftnettot divideras med direktavkastningskravet för
fastigheten.
Beräknat marknadsvärde justeras för värde på byggrätter. Byggrätter på detaljplanerad mark värderas till ortens marknadsvärde med tillämpning av ortsprismetod.
Direktavkastningskravet är olika för olika fastigheter beroende på användning
och läge. Direktavkastningskravet bestäms som det avkastningskrav som härletts ur transaktioner för jämförbara fastigheter på marknaden. Analyser och
jämförelser görs mot allmänt tillgänglig statistik för motsvarande fastighetsbestånd. Vid dessa analyser beaktas såväl direkta fastighetstransaktioner samt
transaktioner där fastigheter överlåtits i form av bolagstransaktioner. Vid
värderingen har följande direktavkastningskrav och beräknade normaliserade
driftnetton använts:

2018

2017

6,43%

6,58%

648

466

Ackumulerade verkliga värden
Lokaler

2018-12-31
3 186 200

2017-12-31
2 907 200

Redovisade värden
Lokaler

2018-12-31
2 002 712

2017-12-31
1 982 812

Direktavkastningskrav
För lokaler (vägt snitt)
Driftnetto kronor per kvadratmeter
Av tabellen nedan framgår beräknade verkliga värden:
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Not 19

2018

2017

21 116

21 116

300

100

21 416

21 216

92 584

92 584

40

40

792

1 214

Skattefordran

0

-46

Momsfordran

4 406

7 386

Växjö kommun, klientredovisning

409

120

Övrig kortfristig fordran

278

722

Summa

5 885

9 396

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna hyror
Förutbetalda hyror paviljonger
Förutbetalda hyror lokaler
Övriga poster
Summa

13
2 622
3 066
1 240
6 941

0
2 093
821
3 704
6 618

Aktier och andelar i dotterföretag
Vöfab Parkering AB org nr 556941-6380
med säte i Växjö Kommun
Antal andelar 1 000
Andel 100%
Vöfab Fastigheter AB org nr 559117-5921
med säte i Växjö Kommun
Antal andelar 1 000
Andel 100%

Not 20

Not 21

Fordringar hos koncernföretag
Fordran avser utlåning till dotterbolag

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andelar i HBV

Not 22

Övriga fordringar
Skattekontot

Not 23
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Not 24

Kassa och bank
Kassa och bank
Fordran koncernkonto, Växjö kommun
Summa

2018

2017

0
0
0

0
0
0

Fordran/skuld koncernkonto
Växjö kommun står som avtalspart gentemot banken.
fordran är därför att jämställa med en fordran på
Växjö kommun.
Avser koncernkonto hos Växjö kommun
Limit: 330 000 kkr (180 000)

Not 25

Eget kapital
Aktiekapital
Antal aktier 640 à 10 000 kr

Not 26

Disposition av vinst
Förslag till disposition av företagets vinst
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital,
kronor 116 137 514,54 disponeras enligt följande:
Utdelning 640 aktier á 125 000 kr
Balanseras i ny räkning
Summa

Not 27

Not 28

80 000 000
36 137 514
116 137 514

Övriga avsättningar
Miljörelaterade avsättningar
Övriga avsättningar

Avsättningar för skatter
Redovisat värde, byggnader
Skattemässigt värde, byggnader
Temporär skillnad, byggnader
Uppskjuten skatteskuld

Not 29

13 500
2 204
15 704

0
0
0

1 834 415
1 745 020
89 395

1 903 503
1 826 974
76 529

18 415

16 836

2 244 000

2 244 000

440 000
1 654 000
150 000

408 000
1 426 000
410 000

Skulder till koncernföretag
Totalt till koncernföretag
Varav skulder som förfaller:
inom 1 år efter balansdagen
mellan 2 och 5 år efter balansdagen
senare än 5 år efter balansdagen
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Not 30

Not 31

Not 32

Övriga kortfristiga skulder
Arbetsgivaravgift december
Personalens källskatt
Skatteskuld
Summa
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöner, löner
Sociala avgifter
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga poster
Summa
Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Avskrivningar
Resultat försäljning/utrangering av anläggningstillgångar
Anteciperad utdelning
Förändring övriga avsättningar

Upplysning om betalda räntor
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Not 33

Not 34

Koncernkonto
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

2018

2017

695
613
1 876
3 184

0
556
0
556

1 998
2 223
6 630
5 194
16 045

1 525
2 416
9 988
2 268
16 197

115 948
306
-70 000
15 704
61 958

106 121
343
0
0
106 464

1 981
53 248

1 438
52 058

330 000
-185 016
144 984

180 000
-109 792
70 208

Koncernuppgifter
Vöfab, Växjö Fastighetsförvaltning AB är ett helägt dotterföretag till
Växjö kommunföretag AB, org nr 556602-4641, med säte i Växjö. Moderbolaget
ingår i en koncern där Växjö kommun, org nr 212000-0662, upprättar koncernredovisning för den större koncernen.
Inköp och försäljning inom koncernen
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 94 procent (93 procent)
av försäljningen och 25 procent (26 procent) av inköpen andra företag inom hela den
företagsgrupp som koncernen tillhör.
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Fem år i sammandrag
Not 35
Resultaträkning (kkr)

2018

2017

2016

2015

2014

Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
Underhåll
Driftkostnader
Fastighetsskatt
Avskrivningar
Bruttoresultat

378 157
11 882
-43 570
-148 594
-1 058
-115 948
80 869

351 502
10 943
-34 500
-131 641
-1 753
-106 109
88 442

312 669
14 759
-38 768
-123 470
-1 692
-99 752
63 746

309 640
12 699
-40 285
-116 665
-1 445
-89 402
74 542

288 241
15 530
-43 443
-112 349
-1 537
-74 640
71 802

-10 493

-10 702

-11 400

-8 283

-8 309

70 133
-16 009
2 039
-49 561
76 978

-458
1 675
-50 216
28 741

2 275
-800
788
-50 544
4 065

-1 322
45
-53 398
11 584

973
-1 093
65
-54 902
8 536

108
-4 370
72 716

-21 201
-1 772
5 768

1 513
-1 248
4 330

-2 644
-2 186
6 754

-3 664
-668
4 204

Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

2 469 966
114 040
96 170
0
2 680 176

2 366 350
113 840
33 117
0
2 513 307

2 206 967
89 245
39 707
0
2 335 919

1 984 592
40
13 799
47 504
2 045 935

1 793 433
40
13 445
1
1 806 919

Eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

123 817
35 075
34 119
2 244 000
243 165
2 680 176

51 101
35 280
16 836
2 244 000
166 090
2 513 307

49 718
14 112
11 428
1 986 000
274 361
2 335 619

45 388
15 635
10 480
1 801 000
173 432
2 045 935

21 517
50 340
300
1 573 000
161 762
1 806 919

Centrala administrations- och
försäljningskostnader
Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelsekostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat
Balansräkning (kkr)
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Nyckeltal
Not 36
Lönsamhet
Avkastning på eget kapital
Avkastning på totalt kapital
Fastigheternas direktavkastning

2018

2017

2016

2015

2014

%
%
%

50,8
4,7
2,8

28,3
3,1
3,3

6,7
2,3
2,2

19,4
3,2
3,1

14,0
3,5
3,1

Finansiering
Soliditet
Genomsnittlig skuldränta brutto
Belåningsgrad
Räntetäckningsgrad

%
%
%
%

5,8
2,1
90,9
262,0

3,1
2,1
94,8
164,6

2,6
2,2
90,1
108,2

2,9
2,6
90,8
121,7

2,9
3,4
87,8
115,6

6
716
543,4
187
336 049
1 005,76
129,38
418,34
31,16

6
716
534,94
188
338 581
1 037,03
101,68
367,96
31,54

6
716
527,46
188
316 492
986,73
122,22
359,62
35,94

6
716
525,86
199
312 473
989,73
128,63
349,35
26,45

6
716
557,02
209
283 051
1 016,93
154,15
362,89
29,29

1,3

0,7

0

0,1

0,1

97,3
56,4
135,1
100
0,0
0,46

106,2
55,9
139,2
100
0,0
0,46

108,0
59,8
155,6
100,0
0,0
0,49

107,4
59,0
145,0
100
0,0
0,47

112,8
62,0
143,0
100
0,6
0,49

Förvaltning
Antal bostäder
Yta bostäder
Hyra bostäder
Antal lokaler
Yta lokaler
Hyra lokaler
Underhållskostnader
Driftkostnader
Centrala adm- och förs. kostnader
Marknad
Vakansgrad lokaler
Miljö
Fjärrvärmeförbrukning, normalårskorr
Fastighetsel
El för uppvärmning
Andel grön el av total elförbrukning
Oljeförbrukning
Vattenförbrukning

st
m2
2
kr/m
st
m2
2
kr/m
2
kr/m
2
kr/m
2
kr/m
%
2

kwh/m
2
kwh/m
2
kwh/m
%
m3
3
2
m /m

Definitioner
Avkastning eget kapital
Avkastning totalt kapital
Fastigheternas direktavkastning
Soliditet
Genomsnittlig skuldränta, brutto
Belåningsgrad
Räntetäckningsgrad
Vakansgrad lokaler

Resultat efter finansiella poster / eget kapital + obesk. reserver * (1-skatt)
Resultat efter finansiella poster + räntekostnader - räntebidrag/balansomslutning
Bruttoresultat- övriga intäkter / fastigheternas bokförda värde
Eget kapital + obeskattade reserver*(1-skatt) / balansomslutning
Räntekostnader / totala skulder + obeskattade reserver*skatt
Fastighetslån / bokfört värde på fastigheter
Resultat efter finansiella poster + finansiellet netto / finasiellt netto
Kostnad för outhyrda lokaler / hyra lokaler
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Fastighetsinnehav per 2018-12-31
Not 37
Aktern 10
Astronomen 1
Baldersbrået 16
Berlin 1
Biblioteket 1
Björnen 9
Bondegårdsslänten 1
Bredvik 1
Burspråket 1
Diabasen 1
Drängen 5
Eken 7
Fagrabäck 1
Fatburen 1 o 2
Fritjof 2
Furutå 1
Försvargården 1 (ofri grund)
Grimman 1
Gustavslund 1
Gustavslund 4
Hamburg 54
Hjorten 1
Hovsberg 1
Hov Norregård 2
Hovs skola 4
Hållplatsen 1
Jungfrun 6
Kampagården 1
Kometen 1
Korgen 1
Korpen 4
Kronhjorten 1
Kronoberg 2:29
Krubban 1
Kungsmaden 10
Ling 1
Ljungfällan 1
Lågan 19
Läroverket 1
Museet 4
Norrastugan 1
Norrastugan 2
Nyadal 1
Nötväckan 2
Paris 2
Pilbäcken 1

Skeppets förskola
Östra Lugnets skola
Högstorps förskola
Torpet Berlin
Biblioteket
Bergendalska gården
Enbart mark
Pär Lagerkvistskola
Vikaholm förskola
Palettens förskola
Drängen
Ulriksbergsskolan
Fagrabäckskolan
Borggårdens förskola
Fagrabäck förskola
Furutåskolan
Linnéparkens förskola
Grimmans förskola
Gustavslundskolan
Villekulla förskola
Torpet Hamburg
Hamplyckan
Hovsberg
Norregårdskolan
Hovs förskola
Gullvivans förskola
Mark till bussdepå
Kampagården
Kometen förskola
Teleborgshallen
Björkens förskola
Kronhjorten
Stora Pene
Regnbågens förskola
Kungsmadskolan
Norrtullskolan
Ljungfälleskolan
Räddningstjänsten
Katedralskolan
Utvandrarnas hus, Muséet
Norrastugan
Äventyret
Nyadal
Centrumskolan
Torpet Paris
Pilbäckstorget
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Bruksarea m2
774
5 537
2 136
57
6 253
2 224
13 337
2 277
3 361
3 192
6 348
8 321
318
946
5 878
647
784
6 787
830
65
1 377
603
8 661
574
1 377
1 213
1 431
4 524
981
1 079
57
709
29 378
3 491
7 236
5 412
13 689
7 425
3 590
266
615
7 385
59
6 471

Förvärvstidpunkt
1992
2007
1992
1999
1992
2004
1994
2017
2013
1992
2011
1993
1992
1994
1992
1992
2014
1993
1993
1994
1999
1996
1996
1992
1993
1992
2012
2018
2008
1993
1993
2011
1999
1993
1991
1993
1992
1991
1991
2010
2015
2017
2013
1992
1999
1992

Pinnmon 1
Portalen 1
Rektorn 1
Rom 2
Romalyckan 2
Ryssjan 3
Saga 1
Saturnus 10
Saturnus 13
Silen 4
Simhallen 2
Sjötorpet 24
Sjötorpet 45
Skatan 4
Skogsstjärnan 20
Skrindan 2
Slottet 1
Slånbäret 5
Släden 1
Sländan 19
Snörmakaren
Solvändan 2
Stadshuset 1
Stommen 1
Städet 2
Torparen 1
Tullen 17
Vallhagen 2
Valhalla 1
Välludden 2
Värendsvallen 3
Värendsvallen 11
Växjö 6:50 (ofri grund)
Växjö 6:61
Växjö 6:65
Växjö 6:66
Växjö 6:67
Växjö 6:68
Växjö 7:103
Växjö 8:30
Växjö 9:1 (ofri grund)
Växjö 10:14 (ofri grund)
Växjö 10:29 (ofri grund)
Växjö 12:13
Växjö 12:14
Växjö 12:17
Växjö 13:38
Zebran 1
Summa

Kulturarvcentrum
Hovshagaskolan
Teknikum
Torpet Rom
Ryttargården
Pilbäckstorget
Förskolan Saga
Elin Wägnerskolan, Storgatan 52
Elin Wägnerskolan, Storgatan 50
Biskopshagens förskola
Simhallen
Sjötorpet Teleborg
Torpet Stockholm
Sigfridshemmet
Älmåsvägens förskola
Skrindan
Slottets förskola
Lillestadskolan
Förskola
Östregårdskolan
Hammargatan 4
Högstorpskolan
Enbart mark
Enbart mark
Teleborg Centrum skola
Torparskolan
Växjö Teater
Vallhagen
Bäckaslövskolan
Välludden
Värendsvallen
Enbart mark
Kiosk Arabyparken
Bokelunds förskola
Karlslund
Ryttartorpet
Enbart mark
Araby Park Arena
Skogslund
Ringsberg, Kristineberg
Klubbstuga
Stortorgets toalett m m
Allmogestugan
Teleborgs sportfält
Torpet London
Teleborgshallen m.fl., parkering
Torpet Petersburg
Bävervägen
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Bruksarea m2
6 627
3 812
17 551
61
983
2 230
5 831
5 102
658
9 292
226
65
1 331
167
432
666
4 837
799
4 979
1 850
9 059
7 325
1 910
1 502
1 617
3 724
540
20 015
37
1 089
224
261
2 431
91
9 641
202
42
84
900
149
64
1 045
307 126

Förvärvstidpunkt
2010
1992
1991
1999
2016
1992
2016
1994
1994
2006
1996
1999
1999
1992
1994
1992
1993
1992
2015
1992
2008
2005
2017
2018
2013
1992
2011
1996
1993
2015
2015
2012
2011
1993
1999
1999
2009
2010
1999
1994
2016
2000
2000
2001
1999
2010
1999
2009

Växjö den 13 mars 2019
Patrik Åkesson (ordförande)

Ann-Kristin Lindquist
Björn Svensson
Stefan Bergström
Mikael Svensson
Kjell Olsson
Olja Pekusic
Christer Carlsson (VD)

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-03-22
Michael Johansson (auktoriserad revisor)
Revisionsberättelsen avser års- och hållbarhetsredovisningen på sidorna 24-47 i detta
dokument och är en kopia av den revisionsberättelse som avlämnades 2019-03-22. Vid denna
tidpunkt fanns inte någon slutlig version av annan information upprättad utöver den andra
information som består av hållbarhetsrapport varför revisionsberättelsen inte innehåller någon
kommentar om annan information än årsredovisningen utöver den information som gäller
hållbarhetsrapporten.
Revisonsberättelsen finns på nästa sida
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Till bolagsstämman i VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning AB, org. nr 556087-6038

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning AB för år 2018 med undantag för hållbarhetsrapporten
på sidorna 2-22.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Mina uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten på sidorna 2-22. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av
hållbarhetsrapport och återfinns på sidorna 2-22 men innefattar inte årsredovisningen och min revisionsberättelse avseende denna.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 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
Mina 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 mina 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 jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:





identifierar och bedömer jag 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 mina
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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.







utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för VÖFAB,
Växjö Fastighetsförvaltning AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till VÖFAB, Växjö Fastighetsförvaltning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

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.

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 medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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
ersättningsskyldighet 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
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen
för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 2-22 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Min granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär
att min 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. Jag anser att denna granskning ger
mig tillräcklig grund för mitt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Växjö den 22 mars 2019

Michael Johansson
Auktoriserad revisor
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Till årsstämman i
Växjö Fastighetsförvaltning AB
Org. nr 556087-6038
Till fullmäktige i Växjö kommun

Vi, av fullmäktige i Växjö kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat Växjö
Fastighetsförvaltning AB:s verksamhet.
Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorernas
ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten har bedrivits i enlighet
med fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i
kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som
behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.
Vi har granskat VÖFAB Fastigheter AB:s hantering av nybyggnation av kommunhus med avseende
på upprättade beslutsunderlag, fattade beslut, upphandling och projektorganisation utifrån det
uppdrag som erhållits från ägaren. Granskningen visar att det finns ett antal områden som bör ses
över i syfte att förbättra framtida beredningsprocesser samt förstärka styrelsens kontroll över
investeringsprocesserna.
Viktiga iakttagelser och synpunkter är att riskanalyser inte har skett i tillräcklig grad, vilket borde
ha skett i ett projekt av denna omfattning och komplexitet. Vidare borde valet av
upphandlingsform, partnering, ha lyfts till styrelsen. Det är viktigt att se över arbetsordningen för
styrelsen och VD-instruktionen vad avser eventuella beloppsgränser och hur frågor av särskild vikt
eller principiell karaktär ska avgöras. En tydligare kontroll behöver etableras över de beställningar
som sker avseende finansiering och fatta beslut över de kalkyler som ligger till grund för arbetet
med förberedelser innan projektet underställs fullmäktige. Utveckling behöver göras av struktur för
redovisning till styrelsen av större projekt.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi åberopar bifogade rapport.
Växjö 2019-02-28
___________
Bertil Olsson
Lekmannarevisor

___________
Eva R Ericsson
Lekmannarevisor

Bilagor:
Till granskningsrapporten hör bilagan:
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kommunhus
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Vi följer en tidslinje som korsas av andra tidslinjer. Längs tidslinjerna dyker det upp människor – stora, små, många
och få. Fler människor tillkommer vilket skapar utrymmen för möten och synergier – som sker i Vöfabs lokaler.
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