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Jönköpings Rådhus AB

J

önköpings Rådhus AB är moderbolag till tio hel- eller delägda dotterbolag samt ett antal dotterdotterbolag. Ändamålet med verksamheten
är att utgöra en effektiv organisation för
styrning, uppföljning och förvaltning av
kommunens bolag.
Rådhus ABs uppgift är, förutom att
äga och förvalta aktier i de kommunala
bolagen, även att ombesörja koncernens
finansförvaltning och att bedriva konsultverksamhet mot bolagen vad avser ekonomisk administration och juridik. Bolaget
bedriver dessutom uthyrningsverksamhet av personbilar till förvaltningar och
dotterbolag. En viktig uppgift för bolaget
är att upprätthålla och utveckla en helhetssyn i koncernen och för koncernen i
relation till kommunen.
Dotterbolagens resultat och skatter
samlas i Rådhus AB och den avkastning
som dotterbolagen genererar används
huvudsakligen i koncernen. Rådhus AB
ger en utdelning till kommunen som
regleras i enlighet verksamhet- och
investeringsplanen.
För att effektivisera organisationen
har bolaget ingen egen personal utan
tjänster köps i sin helhet av kommunen.

JÖNKÖPINGS RÅDHUS AB
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Destination Jönköping AB

P

å Destination Jönköping
AB har vi till uppgift att
marknadsföra och medverka till utvecklingen av Jönköpings
kommun som turist-, evenemangs-,
och mötesplats. Hos oss arbetar 22
engagerade medarbetare. För att
skapa framgångsrika och hållbara
evenemang och möten krävs god
planering, ett starkt lokalt nätverk och professionella partners.
I samarbete med lokala värdar
samt förenings- och näringslivet
har vi utarbetade strategier för att
tillsammans visa att Jönköpings står
redo med ett genuint värdskap!

Vi har verksamhetsansvar för
Jönköpings Teater och Jönköpings
Konserthus; två scener som vi fyller
med ett brett kulturutbud – allt från
barnföreställningar till sing- and
songwriters och kända namn. Den
moderna resenären ställer högre
krav och reser mer. Vi som destination behöver utvecklas och ligga i
framkant och arbetar därför aktivt
med aktörer inom besöksnäringen
för att möta trender och förväntningar från dagens resenärer. Vi
arbetar med ett gästanpassat
värdskap för att få fler besökare
att upptäcka mer!

5

Vätterhem AB

V

ätterhem är Jönköpings
kommuns största bostadsbolag
som äger, förvaltar och utvecklar
attraktiva bostäder för alla i kommunen. Vi har över 8750 lägenheter
och 92 000m² verksamhetslokaler.
På Vätterhem är vi närmare 195
engaerade medarbetare som arbetar
inom 27 olika yrkeskategorier.
Vätterhem har ett unikt fastighetsbestånd bestående av fyra egna stadsdelar; Råslätt, Österängen, Öxnehaga
och Strandängen. Men vi har även
fastigheter i centrala Jönköping samt i
Fagerslätt.
På Vätterhem sätter vi alltid hyresgästerna i fokus och erbjuder trygga
och hållbara boendemiljöer. Detta
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belönades under 2021 med Kundkristall för Bästa Nyproduktion avseende
våra nya lägenheter på Samset men
även pris för bästa nyproduktion från
Aktivbo samt att vi belönades med
”Vita Älgen” för vårt digitaliseringsarbete.
Vätterhems vision är att utveckla
stadsdelarna, skapa fler bostäder och
renovera befintliga hus. Därigenom
även stärka integrationen och sysselsättningen, samt skapa attraktiva
centrumanläggningar och arbetsplatser. Vi driver och utvecklar framtidens
stadsdelar och år 2023 är vi det
ledande bostadsföretaget i Sverige
med flest nöjda hyresgäster.

Södra Munksjön Utvecklings AB

S

ödra Munksjön Utvecklings
AB, SMUAB, ska leda stora
delar av Jönköpings stadsutveckling in i framtiden. I ett område
på 300 hektar förbereds plats för
25 000 boende, 11 500 arbetsplatser och stora ytor för kommersiell
verksamhet.
På SMUAB har vi två huvuduppdrag, varav ett är att leda
utvecklingen av området Södra
Munksjön. Genom innovativa och
framåtriktade idéer ska vi skapa
flera nya stadsdelar med god
arkitektur, nytänkande lösningar,
bekväma boenden och attraktiva
möjligheter för näringslivet.
Vårt andra uppdrag är att fortsatt bidra till att utveckla det expan-

siva industri- och logistikintensiva
området LogPoint South Sweden.
Förutom att ta fram och skapa mer
attraktiva ytor för etableringar,
arbetar vi med att hitta lösningar
och förutsättningar att skapa service, kommunikationer och innovativa lösningar av hög klass.
Uppdragen är viktiga grundstenar
i att få Jönköping att fortsätta växa
och tillsammans kommer de bygga
knutpunkten i framtidens Jönköping.
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Elmia AB

E

lmia AB är ett av Nordens ledande
mässföretag och arrangerar årligen
runt 30 mässor, event, kongresser
och konferenser inom en rad olika affärsområden. Elmias vackra, strategiska läge,
mitt i Norden, gör Elmia till en självklar
mötesplats med generösa ytor, både
inomhus och utomhus.
Målet med Elmias verksamhet är att

genom det mänskliga mötet skapa upplevelser som genererar innovationer
och affärsutveckling. Genom långsiktigt
lönsam tillväxt främjar Elmia näringslivet
och besöksnäringen i Jönköpings kommun
med omnejd.
Elmias första mässa – Europeiska Lantbruks- och Industrimässan år 1961 – var
en mötesplats för dåtidens ”green-tech”.

Framtidens ”green-tech”, det vill säga
hur mänskligheten genom nya tekniker
bättre kan hushålla med jordens ändliga
resurser, är i allra högsta grad central i
Elmias varumärke och utvecklingsresa
under 2020-talet.

June Avfall & Miljö AB
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J

une Avfall & Miljö är ett kommnal
-ägt bolag som ägs gemensamt
av de tre kommunerna Jönköping,
Habo och Mullsjö. Vi hjälper över
163 000 kommuninvånare med sophämtning, slamtömning och sortergårdsverksamhet.
Vi ansvarar för 11 sortergårdar. På
sex av gårdarna finns en prylbod där
invånarna kan lämna in det avfall som
de vill bli av med, men som kan ha ett
värde för någon annan. På Jönköpings
sortergård finns en byggbod för återbruk av överblivet byggmaterial.
Vi tömmer 1,5 miljoner sopkärl och
7 500 slambrunnar om året och
hanterar 100.000 ton avfall från
kommunens invånare.

June Avfall & Miljö består av drygt
100 engagerade medarbetare, som
genom kvalitet och gott kundbemötande vill göra det enkelt för våra
kunder att värna om miljön. Vi har en
spännande och omväxlande vardag
där våra värdeord; engagemang,
respekt och ansvar präglar vårt arbete.
Genom vår vision ”Från avfall till resurs
för ett hållbart samhälle” tar vi tillsammans hand om kommunernas
avfall och slam på ett miljöriktigt sätt.
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Jönköping Airport AB

J

önköping Airport AB driver och
utvecklar flygplatsen i Jönköping.
Verksamheten indelas i tre huvudområden. Reguljärtrafik, chartertrafik och
fraktflyg, där målet är att aktivt utveckla
samtliga. För närvarande saknas reguljärtrafik på flygplatsen, medan charterflyg till medelhavet och Kanarieöarna
erbjuds. Sommartid förekommer även
inkommande charter från Tyskland.
Fraktflyg förekommer nattetid året
runt. Här binds Bryssel, Karlsruhe,
Oslo, Billund samt Helsingfors ihop, där
Jönköping är navet.
Utöver den kommersiella flygtrafiken
fyller Jönköping Airport en viktig samhällsfunktion. Regelbundet trafikeras
flygplatsen av t ex brandflyg, ambulansflyg, organtransporter och polisflyg
samt militära transporter.
Jönköping Airport är nominerade till
att bli en av Sveriges beredskapsflygplatser och har sedan december 2020
också varit tillfällig beredskapsflygplats.
Sedan tidigare är Jönköping Airport även
en av landets fem karantänsflygplatser.
Vår satsning på miljö och hållbarhet
har pågått under flera år och här kommer flera spännande projekt under de
kommande åren.
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Junehem AB

J

unehem AB är ett bostadsbolag som bildades 2019
genom en sammanslagning av de
tidigare bostadsbolagen AB Bankerydshem, Grännahus AB, Norrahammars Kommunala Bostäder AB
(nkBo), Bottnaryds Bostads AB och
Visingsöbostäder AB.
Junehem äger och förvaltar cirka
2 500 bostäder i kommundelarna
Bankeryd, Bottnaryd, Gränna,
Hovslätt, Kaxholmen, Norrahammar, Månsarp, Skärstad,
Taberg, Visingsö, Ölmstad, Tenhult
och Ödestugu. Vi har dessutom 200
lokaler uthyrda till verksamheter.
Just nu pågår spännande och
naturnära byggnationer av flera
boenden med tydlig miljöprofil i

närheten av Sörsjön i Taberg. Det
blir ett unikt boende med bland
annat solpaneler på taken och återvinning av gråvatten och regnvatten.
På Junehem är vi 49 engagerade
medarbetare som genom kvalitet
och gott kundbemötande vill skapa
trygga och hållbara boendemiljöer.
För oss är den lokala förankringen
viktig och vår ambition är att bli en
av Sveriges bästa hyresvärdar och
arbetsgivare.
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Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB

J

önköpings kommuns Fastighetsutveckling AB (JKPG Fast) äger,
förvaltar, utvecklar & nyproducerar
fastigheter. Vårt mål är att tillgodose
kommunens, kommuninvånarnas
och näringslivets behov av mark och
kommersiella lokaler. Genom att uppnå
målen ska vår verksamhet också främja
näringslivet, skapa sysselsättning och
arbetstillfällen. Verksamheten ska bidra
till fortsatt positiv utveckling av nybildande av bolag, mäss-, arrangemang-,
konferens och kulturverksamheten i
kommunen.
Värdeorden omtanke, initiativ och
långsiktighet skall genomsyra bolaget.
Bolaget är sedan 2020 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. För oss är
det viktigt att vara en långsiktigt hållbar
fastighetsägare. Vi eftersträvar att göra
verklighet av visioner och projekt som
ger mervärden för både bolaget och
kommunen.
JKPG Fast äger och förvaltar cirka
100 000 m² uppvärmd yta fördelat
på bland annat fastigheterna Elmia,
Science Park House, samt dotterbolaget
Jönköpings kommuns Fastighetsförvalt-
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ning ABs industrilokaler på Industribyn
Ljungarum samt Ätteläggen. Utöver
detta så äger bolaget parkeringshusen
Sesam, Per Brahe, Atollen, Smedjan
och Biblioteket med totalt cirka 1 900
platser.
Vi har flera pågående projekt, så
som Science Park Towers (färdigt 2023),
P-hus Övertaget med träningslokal vid
Södra Munksjön (2022), samt ett P-hus
under Quality Hotel Match på Tändsticksområdet (2022).
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Jönköping Energi AB

J

önköping Energi ägs av
Jönköpings kommun och ingår i en
koncern som omfattar fyra bolag.
Förutom Jönköping Energi AB som är
moderbolaget, ingår dotterbolagen
Jönköping Energi Nät AB och Huskvarnaåns Kraft AB. I koncernen ingår även
bolaget NETSAM AB som ägs tillsammans med Habo Energi AB.
Jönköping Energi förser 55 000
kunder med ljus, kraft, värme, kyla
ochstadsnät. Vi producerar dessutom
lokal energi från sol, vind, vatten och
kraftvärme. Vi omsätter cirka 1,3
miljarder kronor per år och är drygt
300 anställda.

En god kraft för ett gott samhälle är
Jönköping Energis vision. Vi vill bidra till
att driva regionens utveckling framåt
och det gör vi genom att erbjuda hållbara och innovativa tjänster, nu och i
framtiden.
Vi är inne i en spännande resa som
utmanar oss att vara en självklar
partner för våra kunder i framtidens
nya affärer. Genom bland annat IoT,
sensorer för styrning, elbilsladdning
och solcellslösningar kommer vi att
kunna leverera hållbara lösningar
för våra kunder. Vi är en god kraft för
Jönköping.
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Högskolefastigheter i Jönköping AB

H

ögskolefastigheter i Jönköping
AB ägs till 85,7% av Jönköpings
Rådhus AB och 14,3% av
Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
Högskolefastigheter i Jönköping AB
(HÖFAB) har som uppdrag att tillhandahålla och effektivt förvalta
ändamålsenliga och attraktiva lokaler
och därigenom bidra till en fortsatt
positiv utveckling av högskoleverksamheten i Jönköpings kommun. Bolagets
fastighetsförvaltning bedrivs både i
Jönköping och i Gränna (Campus
Gränna).
 På HÖFAB ansvarar vi för en lokalyta
om 98 000 m² och en markyta på
78 000 m² och vi har byggt kontinuerligt
sedan 1994 för att hålla jämna steg med
JU:s utveckling.
 Renovering och ombyggnationer av
JU:s lokaler pågår hela tiden då verksamhetsförändringar är verksamhetens
vardag. Vi arbetar i nära samarbete med
JU för att hitta bra och rätt lösningar för
både studenter och personal.
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JÖNKÖPINGS KOMMUN
Jönköpings Rådhus AB

Arrangemangsbolag

Destination Jönköping, Elmia

Bostadsbolag

Junehem, Vätterhem

Energi- och avfallsbolag

June Avfall, Jönköping Energi

Förvaltningsbolag

Högskolefastigheter, JKPG Fast

Övriga bolag

Jönköping Airport, SMUAB
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