Års- och
hållbarhetsredovisning

2017

Innehållsförteckning
Året i korthet

5

VD-ord

7

Om Sbo
Samhällsuppdraget
Kunder och intressenter
Marknad
Strategisk affärsmodell
Ägare och organisationsstruktur

9
9
10
11
11
13

Verksamheten
Sbo:s fastighetsbestånd
Att skapa samhällsnytta
Måluppfyllelse
Äldre ville bo kvar i Hofors
Positiva rörelser på bostadsmarknaden i Grums

15
15
17
20
22
23

Förvaltningsberättelse
Resultat och ställning
Finansiella rapporter
Noter
Revisionsberättelse

25
25
27
30
38

GRI-index
Redovisningsprofil
Strategi och profil
GRI-resultatindikatorer
Bestyrkanderapport

41
41
41
43
46

Statens Bostadsomvandling AB Sbo
Org nr 556329-2977
Styrelsen och verkställande direktören avger följande års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Hållbarhetsredovisningen följer principerna i GRI G4, nivå Core. Styrelse och ledning har arbetat fram och presenterar
redovisningen utifrån bolagets samhällsuppdrag där fokus lagts på de områden som bedöms vara mest väsentliga.
Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år. Värden i Tkr om inget annat anges.
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Bilden är tagen i Hofors.

Vårt samhällsuppdrag är att praktiskt
medverka till att bostadsmarknaden
kommer i balans på orter med svag
bostadsmarknad.

Året i korthet
Statens Bostadsomvandling AB förvärvar, äger, förvaltar, utvecklar och avvecklar fastigheter
som övertas från kommuner eller kommunala bostadsbolag. Vi har ett samhällsuppdrag
att praktiskt medverka till att bostadsmarknaden kommer i balans på orter med svag
bostadsmarknad. Våra insatser underlättar för mindre kommuner att ordna en god
bostadsförsörjning. Vi förstärker marknaden där utbud och marknadsförutsättningar för
bostadsproduktion inte räcker till. Fokus är främst på trygghets- och seniorboenden.
Under 2017 har bolaget skapat värde genom att investera i
ombyggnationer av fastigheter. Det bidrar till att våra kunder
kan erbjuda fler äldre ett gott seniorliv i en boendemiljö med
gemensamma mötesplatser och närhet till välfärdstjänster.
VERKSAMHET UNDER 2017
Bolagets verksamhet och resultat påverkas i hög grad av hur
många investeringar som genomförs under ett år. Därmed
kan resultatet skilja sig åt mellan åren, beroende av hur
många ombyggnationer av befintliga fastigheter som pågått
och färdigställts under ett verksamhetsår. Arbetet följs upp
inom tre målområden: bostadsmarknadsmål, ekonomiska
mål och förvaltningsmål.
Under 2017 har bolaget:
• färdigställt tre ombyggnadsprojekt och invigt tre
omvandlade fastigheter i Hofors, Grums och Hällefors
• omvandlat en befintlig gammal fastighet till moderna,
funktionella verksamhetslokaler med sex avdelningar för
en förskola i Hällefors
• arbetat med förberedelser för förvärv av tre fastigheter
genom programarbete/förstudie i tre kommuner
• invigt 50 lägenheter
• minskat miljöbelastningen i de förvärvade och
ombyggda fastigheterna
• reducerat beräknad energiförbrukning i kWh i de
ombyggda fastigheterna med i genomsnitt 40 procent
• inlett försäljning av tre fastigheter i två kommuner
• haft en uthyrningsgrad på 100 procent
• träffat kommunledning, vd:ar på kommunala bostadsbolag
och andra intressenter i kommuner som visat intresse av
att skapa förändring på sin ort
• underlättat för nya flyttkedjor lokalt
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EKONOMISKT RESULTAT 2017
Sbo:s verksamhet under året, värden i Tkr om inget annat anges:
• Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, under
perioden uppgick till 21 606 (18 925)
• Rörelsens kostnader, inklusive nedskrivning, uppgick till
-38 921 (-41 199)
• Rörelsens driftnetto 14 167 (11 267)
• Resultat efter skatt uppgick till -17 767 (-20 595)
• Årets förvärv av nya fastigheter och investeringar i befintliga
fastigheter upp gick till 23 929 (65 257)
• Antalet uthyrningsbara lägenheter vid årsskiftet uppgick
till 459 (459) st
• Kortfristiga placeringar vid årsskiftet uppgick till 218 434
(227 548)
• Eget kapital vid årets slut var 458 438 (476 206)
• Balansomslutningen vid årsskiftet upp gick till 488 343
(509 158)
VÅRA KUNDER BERÄTTAR
• Grums 20 nya lägenheter: ”Det går att bo längre i trygghetsboendet jämfört med att bo i vanlig lägenhet. Samvaron
och gemenskapen är en annan och det finns personal
där som håller igång verksamheten”, Annika Lomarker,
kommunchef Grums kommun berättar.
• Hofors 24 nya lägenheter: ”När studiecirklarna startade
kunde vi konstatera att andelen äldre i befolkningen var
hög, över 30 procent. Det visade sig att många äldre ville bo
kvar och leva i Hofors, många bodde i villa och var osäkra
på hur det skulle fungera”, intervju med Kjell Höglin.

Sbo 2017
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Vi underlättar för mindre kommuner
att ordna en god bostadsförsörjning.
Våra kunder kan erbjuda fler äldre
ett anpassat modernt boende.

När du blir äldre vill vi att du ska kunna flytta till en bra bostad när det passar dig. Du ska
kunna göra det oavsett var i Sverige du lever. Du ska kunna välja bostad med rimliga avstånd
till vardagsservice, närhet till utemiljöer och möjlighet till social gemenskap. Vi vill främja god
rörlighet i vardagslivet för seniorer. Vi vill att det på den lokala bostadsmarknaden finns en
balanserad tillgång av olika bostäder som gör det möjligt att flytta utifrån nya behov.
SENIORER SKA KUNNA VÄLJA SITT BOENDE
Men idag råder det obalans på bostadsmarknaden i många
mindre kommuner. Seniorer kan inte alltid fortsätta göra
en bostadskarriär. Det får konsekvenser att många inte har
möjlighet att kunna välja ett enkelt, friskt liv i rörelse utan
trappor med närhet tillgång till välfärdstjänster och social
samvaro. För det finns inte tillräckligt med tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre att välja mellan.
DET ÄR BRIST PÅ RÄTT LÄGENHETER
Det här leder till bland annat till låg rörlighet på bostadsmarknaden. Småhus kommer inte ut till försäljning. Det här
är en förenklad bild av de siffror och den statistik som du kan
ta del av här i Sbo:s års- och hållbarhetsredovisning. I korthet:
• allt fler blir äldre i Sverige och efterfrågar moderna
boendeformer
• en stor andel seniorer i Sverige bor idag i bostäder 		
med trappor
• många vill bo mer tillgängligt för att kunna förbli friska
och aktiva
• det är brist på tillgänglighetsanpassade lägenheter i
många kommuner
• kommuner med svagare bostadsmarknad har svårt att
själva göra nödvändiga fastighetsinvesteringar
• flera kommuner önskar effektivisering av befintligt
fastighetsbestånd

som på kommunal nivå, men också för individen och familjen.
Att stärka en positiv utveckling som pågår runt om i Sverige
skulle vi inte kunna bidra till, utan många fantastiska människors insatser. Goda resultat bygger på ett gott samarbete. Vi ser
goda utvecklingsmöjligheter i de tre nya samarbeten vi inlett.
Tack Annika i Grums, Kjell i Hofors och Tina i Hällefors
och alla andra engagerade i era hemkommuner för det
samarbete vi tog i mål i år!
Ann Eriksson, VD

EN HÅLLBAR BOSTADSFÖRSÖRJNING
Sbo hjälper till att omvandla befintliga fastighetsbestånd för
att stödja positiva trender för kommunens utveckling.
Fastigheter blir ett medel att skapa flyttkedjor och underlätta
för kommuner att erbjuda hållbar bostadsförsörjning.
Vi prioriterar modernt boende för seniorer, men kan även
utveckla samhällsfastigheter. Utifrån hållbar utveckling och
hållbart företagande vill vi skapa nytta på såväl samhällsnivå
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Bilden är tagen i Hofors.
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Om Sbo

Sbo förstärker marknaden
där utbud och marknadsförutsättningar för bostadsproduktion inte räcker till.

Samhällsuppdraget
Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta fastigheter från kommunen1 för att bygga om till efterfrågad användning. I huvudsak handlar
arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter blir fullt nyttjade,
tillgänglighetsanpassade, moderna lägenheter för äldre. När marknaden är i bättre balans
säljer Sbo den utvecklade fastigheten på marknadsmässiga villkor på den öppna marknaden.
Statens Bostadsomvandling AB ägs till 100 procent av
Svenska staten. Bolaget startades 2003 och tillfördes då 500
mkr för att arbeta med tilldelat samhällsuppdrag. Sbo:s
första verksamhetsår var 2004. Bolaget bildades för att bland
annat bidra till att uppnå regeringens bostadspolitiska mål att
långsiktigt skapa väl fungerande bostadsmarknader. Sbo har ett
samhällsuppdrag2, d.v.s. ett uppdrag som syftar till att generera
andra effekter än ekonomisk avkastning. Bolaget har inget
vinstutdelningskrav. Inom ramen för uppdraget ska verksamheten bedrivas med långsiktighet och ekonomisk effektivitet.

HISTORIKEN SBO:S FASTIGHETSBESTÅND
Sbo har från första verksamhetsåret 2004 och
fram till idag förvärvat fastigheter och genomfört fastighetsomvandling i ett 30-tal kommuner.
I huvudsak har samarbetet med kommuner resulterat i ombyggnationer av fastigheter till ny användning. Utvecklingsarbetet har skapat omkring 1000
nya bostäder samt lokaler för bl. a. förskoleverksamhet. Bolaget har på den öppna marknaden
sålt/avvecklat fastigheter i åtta kommuner,
sammantaget drygt 400 lägenheter samt lokaler.

Ett övergripande mål för statens företagande är att skapa
värde, och i förekommande fall, att de särskilt beslutade
samhällsuppdragen utförs väl. Regeringens bostadspolitiska
mål är bland annat långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av
bostäder som svarar mot behoven. Uppföljningen av
bolagets verksamhet sker därför på tre målområden:
• bostadsmarknadsmål
• ekonomiska mål
• förvaltningsmål
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Bilden är tagen i Hultsfred.

HÅLLBAR UTVECKLING
Sbo står för hållbar utveckling och hållbart företagande med
långsiktiga resultat i kundernas verksamheter. Vi hjälper
kommuner att bygga om fastigheter för att medverka till positiv
utveckling på marknaden. I Sbo:s verksamhet är fastigheter
ett medel - en funktion - som stöder och underlättar för
kommunerna att erbjuda hållbar bostadsförsörjning. Sbo:s
verksamhet är ett praktiskt exempel på samarbete mellan
stat och kommun. Våra insatser har påverkan på social och
ekonomisk hållbarhet och miljöområdet.
Sbo prioriterar omvandling till seniorlägenheter för att:
• möta ökade behov
• öka andelen attraktiva lägenheter med närhet till
samhällsservice
• skapa fler efterfrågade moderna lägenheter för äldre
• effektivisera befintligt fastighetsbestånd
Insatserna gör skillnad på såväl samhällsnivå som på
kommunal nivå, men också för individen/familjen.

1

i denna årsredovisning används begreppet kommun för såväl
kommun som dess bostadsbolag eller stiftelse

2

Hur tillförda medel använts framgår av bolagets ekonomiska
redovisning sidan 25 och måluppfyllelse på sidan 20.
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STRATEGISKA MÅL FÖR HÅLLBART FÖRETAGANDE
Styrelsen har beslutat strategiska mål för hållbart företagande.
De 17 globala målen för hållbar utveckling och Agenda 20303
är vägledande4. Bolaget utgår från mål 11 (Göra städer och
bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara) och 7 (Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig,
tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla). Sbo ska i
samarbete med aktuell kommun erbjuda fler en god boendemiljö i moderna och tillgänglighetsanpassade bostäder
genom att:
• omvandla fastigheter och tillföra svaga bostadsmarknader
minst 300 moderna bostäder för seniorer senast år 2022
• efter ombyggnation uppnå en beräknad genomsnittlig
årsenegiförbrukning om 85 kWh/m2 och år för bostäder
och 80 kWh/m2 och år för lokaler
• bolaget uppnår en driftnettomarginal på lägst 62 procent

Kunder och intressenter
Sbo:s kunder är kommuner och deras helägda bostadsbolag.
De är representerade av både politiker och tjänstemän.
Kommuner och bostadsbolagen identifierar och förmedlar
sina kommuninvånares behov och synpunkter till Sbo.
De viktigaste intressenterna är den växande gruppen seniorer.
Fram till år 2040 är Statistiska Centralbyråns prognos att
befolkningen ökar med cirka 1,7 miljoner invånare.
Omkring 700 000 av dem är över 65 år. Det motsvarar en
ökning av andelen 65 och äldre med cirka tre procent jämfört
med 2017. På svaga bostadsmarknader är det svårt för
aktörerna att i tillräcklig omfattning finansiera nödvändig
bostadsomvandling till lägenheter anpassade för seniorer.
UTVECKLA BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND
Alla kommuner efterfrågar idag attraktiva och anpassade
bostäder för äldre. 95 procent av alla som är 65 år och äldre

3

www.regeringen.se. Genom FN:s Agenda 2030 – de 17 globala
målen - har Sverige åtagit sig att till år 2030 uppnå en hållbar
utveckling i världen.

4

www.regeringen.se/hallbartforetagande

5

SOU 2017:21 Nationell kvalitetsplan om vård och omsorg för
äldre personer. sammanfattning
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bor i det ordinära bostadsbeståndet. Tre fjärdedelar uppskattas
bo i hus där de behöver gå i trappor för att komma ut eller
förflytta sig inom bostaden5. Sbo jobbar med kommuner som
själva är aktiva och vill ha hjälp och stöd. För att underlätta
en positiv utveckling med ett mer varierat utbud av boende
genom flyttkedjor och ökad rörlighet förutsätts ett nära
samarbete mellan alla inblandade aktörer.
SENIORER HAR MODERNA BOENDEKRAV
Vår största intressentgrupp seniorerna är också en växande grupp
som ställer nya krav på attraktiva lägenheter. Nyproduktionskick, hissar, balkong eller uteplats. Genomtänkt och
smart modernisering samt tillgång till gemensamma mötesplatser ökar de boendes trivsel och välmående. Det bidrar
samtidigt till en bra arbetsmiljö för hemtjänst och hemsjukvård.
Andra betydelsefulla intressenter och kontakter i samarbetet
med utveckling och ombyggnation av fastigheter, identifierade
i intern process, är entreprenörer, arkitekter, konsulter samt
bolagets egen personal.
VÄSENTLIGA FRÅGOR
I den dagliga verksamheten befinner sig Sbo i ständig dialog
med kunder och intressenter. Vårt värdeskapande arbete och
framgångar är helt beroende av att ett fungerande, nära samarbete med kommunen. Väsentliga frågor är bland annat:
• ett nära och efterfrågestyrt samarbete med kommunen
vid ombyggnation av fastigheter
• ett öppet, pålitligt och ansvarsfullt samarbete
• att underlätta för mindre orter att kunna erbjuda fler en
god boendemiljö i tillgänglighetsanpassade lägenheter
och tillgång till välfärdstjänster
• ett utökat och mer tillgängligt, effektivt och hållbart
befintligt fastighetsbestånd
• ett helhetsgrepp vid ombyggnationen för att uppnå
nyproduktionskick i utvald fastighet
De är en sammanvägning av de frågor som Sbo bedömer
som strategiskt betydelsefulla för verksamheten.
Sbo mäter regelbundet kundnöjdheten genom muntliga
kontakter och enkäter. Extern kommunikation sker i enlighet
med riktlinjerna i statens ägarpolicy och genom personliga
kontakter. Intern kommunikation sker kontinuerligt genom
utvecklingssamtal, kontorsmöten och verksamhetsrelaterade möten.

Marknad

Strategisk affärsmodell

Bolagets resurser används till att bygga om befintliga
fastigheter till efterfrågad användning när lokala marknadsförutsättningar inte medger det i tillräcklig omfattning.

Sbo tar tillvara på erfarenheter, möjligheter och reducerar
risker genom att arbeta i en strukturerad affärsmodell utvecklingsprocessen. En av många fördelar med arbetssättet
är att insatserna är ”flödesbaserade”. Såväl Sbo i rollen som
fastighetsägare/investerare och kommunen i rollen som
hyresgäst är engagerad och delansvarig i utvecklingsarbetet
steg för steg.

Sbo verkar på lokala marknader där det av olika anledningar
inte finns acceptabel lönsamhet och privata aktörer är försiktiga
att göra större investeringar. Innan insatser utreds prövar
bolaget om aktuell lokal bostadsmarknad kan bedömas
utgöra en svag bostadsmarknad6 och att konkurrensen inte
väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv. I Sbo:s bedömningar ingår bland annat sammanvägda överväganden av kommunens olika behov7 och
ekonomiska risker på fastighetsmarknaden.

På bolagets webbplats www.sbo.se finns information om
bolagets strukturerade arbetsmodell vid planering och
genomförande och berättelser från våra kunder, som berättar
om samarbetet med Sbo.

HÖG RISK OCH SVAG EFTERFRÅGAN
Kombinationen av hög risk och låga fastighetsvärden på en
fastighetsmarknad ökar investerares avkastningskrav och
påverkar en fastighets marknadsvärde negativt. Även hyresmarknaden bedöms svagare vid osäkerhet om långsiktig svag
befolkningsutveckling, lägre tillgänglighet till arbetsplatser
och svagare utveckling av hushållens inkomster. Enligt
SCB:s beräkningar av befolkningsutvecklingen kommer
cirka 87 procent av befolkningstillväxten fram till 2040 ske
i storstadsregionerna. De övriga fördelas på funktionella
arbetsmarknadsregioner som har nära till en ort med minst
50 000 invånare. Det innebär att bolagets kunder förväntas
ha problem med sin bostadsförsörjning även i framtiden.
EN UTMANING ATT FÅ IGÅNG FLYTTKEDJOR
När ett nytt attraktivt boendealternativ erbjuds på orten
bidrar det till förändringar och positiva flyttrörelser bildas.
Den rörelse som en förnyelse av bostadsutbudet skapar lokalt
har inneburit att flera villor och lägenheter kommer ut på
marknaden och får nya ägare och hyresgäster. De ombyggda
fastigheterna är anpassade till äldres behov och är därför
efterfrågade och lättare att hyra ut. Flyttkedjorna innebär
bland annat att fler hushåll, yngre och barnfamiljer kan hitta
ett passande boende på orten. Det kan också skapa förutsättningar för inflyttning.
6

SOU 2015:58 EU och kommunernas bostadspolitik bl a kap 7
och 11. ESO-rapport 2017:2 Bygg mer för fler, kap 8.

7

Ekonomirapporten okt 2017, SKL, sammanfattning och slutsatser.
Svensk Fastighetsmarknad av NAISvefa, hösten 2017
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EXIT
FÖRVALTNING
GENOMFÖRANDE
Ja
BESLUT
Ja
AVSIKTSFÖRKLARING

Ja

Nej

INTRESSENT
Nej
Dokumentation

2. Avsiktsförklaring: om båda parter bedömer att förutsättningar är intressanta att pröva görs en avsiktsförklaring,
en överenskommelse om att gemensamt utsedd projektgrupp ska arbeta för att hitta anpassade lösningar och
förslag till ombyggnation av utvald fastighet. Vi ansvarar
gemensamt för framtagande av förstudier/programhandlingar, ekonomiska kalkyler, avtal mm.
3. Beslut: först efter att programunderlag, avtal med mera
gemensamt är utredda, analyserade och framtagna. 		
Beslutet tas av respektive part och omfattar genomförande,
investering, förhyrning och fastighetsöverlåtelse.
4. Genomförande: Avtalen tecknas. Ombyggnationer
upphandlas i form av totalentreprenader enligt ABT06.
För upphandlingen gäller lagen om offentlig upphandling.
I framtaget förfrågningsunderlag ställs de krav på leverantörer
som vi förväntar oss de ska leva upp till såsom arbetsvillkor,
miljö och säkerhet.
5. Förvaltning: efter färdigställandet av fastigheten hyr
kommunen hela fastigheten av Sbo på ett blockhyresavtal.
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Sbo är ett statligt ägt aktiebolag och förvaltas genom Näringsdepartementet. Verksamheten har inget vinstutdelningskrav.
Sbo är ett av statens bolag som har ett särskilt samhällsuppdrag.
Bolaget säte och huvudkontor finns i Örebro med två anställda.
Bolaget bedriver all sin verksamhet i Sverige.
STYRELSE
Styrelsen har under 2017 bestått av följande personer,
ordförande Christel Wiman, Björn Sundström, Brita Saxton,
Leif Ljungqvist och Håkan Steinbüchel. Under året har 9
(8) protokollförda möten hållits. Styrelsen har varit fulltalig
vid 8 av 9 möten. Vid ett av mötena hade en ledamot anmält
förhinder. VD har deltagit i samtliga styrelsemöten.

Nej

SAMARBETET STEG FÖR STEG
1. Personligt möte: arbetet inleds i aktuell kommun, 		
Sbo och kommunledningen pratar om kommunens
utmaningar och behov och Sbo:s erbjudande förtydligas.

Ägare och organisationsstruktur

Normalt är avtalstiden 15-25 år och kommunen ansvarar
för uthyrning av lägenheterna och all förvaltning.

STYRNING OCH ÅTAGANDEN
Ingen av styrelsens ledamöter ingår i bolagsledningen och
samtliga är oberoende, det vill säga saknar finansiellt intresse i
Sbo:s verksamhet. Sbo:s organisation är liten och arbetet präglas
av korta beslutsvägar som ger organisationen transparens

och flexibilitet. Styrelsen har det övergripande ansvaret för
bolagets verksamhet och för den interna kontrollen. Genom
att svara för en god intern kontroll tillgodoser styrelsen att
verksamhetsmässig såväl som ekonomisk- och hållbarhetsstyrning och uppföljning kan ske på ett betryggande sätt.
Sbo har mål, uppdrag och verksamhet som är genomgångna
och godkända av styrelsen.
Kommunikation med ägaren
Sbo genomför uppdragen i enlighet med ägarens direktiv.
Till ägaren återrapporteras resultat och måluppfyllelse.
Kommunikationen mellan ägaren och företaget sker främst
på två sätt:
• Årsstämma där bolagsordning och styrelse beslutas
utifrån ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med
statligt ägande”.
• Vid påkallade tillfällen har styrelsen, VD och ägaren kontakt.
Någon gång per år träffar också styrelseordförande och VD
mer formellt ägarrepresentanter vid så kallade ägardialoger.

6. Försäljning av fastigheten: när bostadsmarknaden är i
bättre balans säljer Sbo fastigheten på marknadsmässiga
villkor på den öppna marknaden. Sbo räknar i normalfallet
med att vara fastighetsägare i minst åtta år.
INTERNT ARBETE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
I Sbo:s verksamhet finns riktlinjer, gemensamma värderingar
och policies som ger vägledning i det dagliga arbetet och i hur
bolaget ska agera korrekt i affärsmässiga relationer. Som statligt
bolag är det betydelsefullt att Sbo:s anställda inte missbrukar
sin ställning eller medverkar i någon form av prissamverkan
eller kartellbildning. Sbo:s styrelse följer upp beslutade
policies, regler och riktlinjer för etik och värderingar, hållbar
utveckling, miljö, medarbetare, mångfald, jämställdhet samt
alkohol och droger.
Årligen genomför styrelse och ledning ett strategiseminarium
där det ges möjlighet att diskutera och överväga områden
som har strategisk betydelse för värdeskapande. Till grund
för vår bedömning av verksamhet och dess påverkan på
samhälle, ekonomi och miljö ligger, förutom ägarens uppdrag och mål, våra intressentdialoger och egna erfarenheter.
Under året har bl a hållbart företagande diskuterats.

Styrelsen från vänster: Leif Ljungqvist, Brita Saxton, Håkan Steinbüchel, Christel Wiman, Björn Sundström.
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Verksamheten

Vi bidrar till att flyttkedjor skapas.
Fler yngre hushåll och barnfamiljer
kan hitta hus på orten. Och äldre
kan förlänga sin bostadskarriär.

Sbo har även i år genomfört allt arbete med strävan att tillgodoses dagens behov av
förändring på svaga bostadsmarknader utan att väsentligt äventyra framtida generationers
behov. Den huvudsakliga inriktningen har varit ombyggnationer av befintliga fastigheter
till fler efterfrågade hyresrätter för äldre.
I bolagets sammanhang är fastigheten en funktion som
underlättar utveckling inom andra verksamheter, så som
exempelvis äldreomsorgen i kommunen eller ett mer öppet
och rörligt centrum.

Sbo:s fastighetsbestånd

Porjus
Överkalix
Kalix

Sbo bedriver per 2017-12-31 verksamhet i 26 (23) kommuner
från Norrbottens län i norr till Småland i söder.
Huvuddelen av bolagets fastighetsbestånd är bostadslägenheter
för seniorer. I mindre omfattning har bolaget samhällsfastigheter,
exempelvis lokaler för förskoleverksamhet. Uthyrningsgraden
är 100 (100) procent Hyresintäkterna från uthyrning av
bostadsfastigheter stod 2017 för cirka 93 (94) procent.
Bolaget har vid årsskiftet hyresavtal omfattande knappt 459
(459) bostadslägenheter samt lokaler för förskoleverksamhet.
De ombyggda fastigheterna hyrs ut till kommun på blockhyresavtal där hyresgästen har ansvaret för och bekostar
fastighetens drift- och underhåll.
Sbo äger fastigheter
i orterna:
Överkalix, Sorsele, Dorotea,
Åsele, Hammarstrand,
Bispgården, Bräcke, Timrå,
Söråker, Ilsbo, Vansbro,
Munkfors, Grums, Degerfors,
Laxå, Norberg, Kopparberg,
Bjurholm, Ljusne, Hällefors,
Virserum, Hultsfred och
Hofors.

Bostadslägenheter:

Återanvänds till:

459

boende för
äldre, trygghetsboende,
förskola mm

Tabellen redovisar orter där Sbo är fastighetsägare per 201712-31, exklusive pågående utvecklingsprojekt.

Sorsele
Dorotea
Åsele
Bjurholm
Hammarstrand
Bispgården
Söråker

Bräcke
Åsarna

Timrå
Hassela
Ilsbo

orter där Sbo
bedriver verksamhet

Ljusne
Vansbro
Hofors
Hällefors
Norberg
Munkfors
Grythyttan
Kopparberg
Filipstad
Degerfors
Grums
Laxå

orter där Sbo
tidigare har
genomfört projekt
men nu sålt
fastigheten

Hultsfred
Virserum
Högsby
Lenhovda

Sbo bedriver verksamhet
från Norrbottens län i
norr till Småland i söder.
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Bilden är tagen i Munkfors.
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FASTIGHETSFÖRTECKNING – VÅRT FASTIGHETSBESTÅND 2017-12-31
Huvuddelen av fastighetsbeståndet utgörs av moderna
tillgänglighetsanpassade bostadslägenheter för äldre. Ut-

Antal bostadslägenheter efter ombyggnation *

hyrningsgraden är 100 (100) procent. Hyresintäkterna från
uthyrning av bostäder stod för 93 (94) procent.

Kommun

Ort

Fastighetsbeteckning

Senaste ombyggnadsår

BOA + LOA
kvm

Antal
lägenheter

Bjurholm

Bjurholm

Svalan 1

2015

762

12

Bräcke

Bräcke

Lokatten 11

2011

2 170

33

Degerfors

Degerfors

Agen 17:8

2012

1 196

18

Dorotea

Dorotea

Korpen 2

2011

1 100

18

Grums

Grums

Grums 1:303

2012

2 600

39

Grums

Grums

Grums 1:304

2017

1 152

20

Hofors

Hofors

Hofors 6:83

2017

1 824

24

Hultsfred

Hultsfred

Mimer 6

2016

850

13

Hultsfred

Virserum

Länsmannen 15

2016

812

14

Hällefors

Hällefors

Gillershöjden 15:4

2017

2 131

6

Laxå

Laxå

Laxå Bjursnäs 1:169

2008

673

12

Laxå

Laxå

Laxå Bjursnäs 2:4

2010

636

12

Laxå

Laxå

Laxå Bjursnäs 2:2

2011

540

8

Laxå

Laxå

Laxå Bjursnäs 2:3

2011

540

8

Ljusnarsberg

Kopparberg

Åparken 1

2009

998

12

Ljusnarsberg

Kopparberg

Nyrågen 7

2015

1 098

18

Munkfors

Munkfors

Munkfors 9:65

2012

1 720

26

Norberg

Norberg

Resedan 2

2012

1 592

24

Nordanstig

Ilsbo

Ilsbo-Berge 10:2

2012

734

12

Ragunda

Hammarstrand

Hammaren 1:285

2008

1 120

18

Ragunda

Bispgården

Oppåsen 1:330

2008

1 122

14

Sorsele

Sorsele

Tranan 13

2011

585

4

Sorsele

Sorsele

Lappmesen 7

2012

926

0

Söderhamn

Ljusne

Ljusne 29:91

2016

1 372

22

Timrå

Söråker

Söråker 30:42

2011

624

8

Timrå

Timrå

Tallnäs 4:1

2011

1 884

24

Vansbro

Vansbro

Tre Länkar 10

2014

1 174

18

Åsele

Åsele

Alen 8

2010

380

6

Överkalix

Överkalix

Grelsbyn 3:71

2007

544

8

Överkalix

Överkalix

Grelsbyn 3:72

2007

512

8

33 371

459

Summa

800
600
400
200
0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

* diagrammet omfattar totalt ackumulerat antal lägenheter efter ombyggnad under perioden
2004-2017, exklusive lokaler.

Antal bostadslägenheter avvecklade genom försäljning

-150
-100
-50
0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

* diagrammet omfattar avveckling genom försäljning av utvecklade fastigheter inklusive ett mindre
antal rivningar. Lokaler ingår ej i grafen.

Att skapa samhällsnytta
Sbo:s insatser har skapat värden genom att ha ökat andelen
attraktiva lägenheter med närhet till samhällsservice, skapat
fler efterfrågade moderna lägenheter för äldre och effektiviserat
befintligt fastighetsbestånd. Genomförda ombyggnationer
har gjort skillnad på såväl samhällsnivå som på kommunal
nivå och för individen/familjen.
MÖTA FLERA GENERATIONERS
EFTERFRÅGAN PÅ BOSTÄDER
Av Sveriges befolkning bor omkring 50 procent i småhus med
äganderätt och 50 procent i flerbostadshus. I de kommuner
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Sbo samarbetat med ser fördelningen ibland likvärdig ut
men det är flera kommuner som har en något större andel
boende i småhus, uppåt 60-70 procent.
Erfarenhetsutbytet med våra kunder belyser följande behov:
• Enfamiljsbostäder, i vilka det sitter seniorhushåll som
omfattar en eller två personer, har planer för sin fortsatta
boendekarriär.
• Det som efterfrågas är en modern bostad, till en skälig
kostnad, med god tillgänglighet.

Sbo 2017
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Sbo har medverkat till att det skapas fler attraktiva seniorbostäder till en lägre hyresnivå än affärsmässig nyproduktion,
vilket attraherar hushåll i åldrarna 65 -90 år och det har
bidragit till att sätta fart på omflyttningen.
Vår gedigna förstudier lägger grunden för en långsiktig
utveckling. Ett bra resultat skapas genom att utgå från behov
och efterfrågan för att identifiera fastighetens nya rätta
användning. Arbetet styrs bland annat av mål, uppdrag och
av lokala marknadsmässiga förutsättningar.
Centrala lägen med närhet till
samhällsservice viktiga för uthyrning
Fastighetens läge på orten är viktigt, särskilt om fastigheten är
tänkt att användas som bostäder för äldre eller trygghetsboende.
I dialogen med kunderna har framkommit att med rimliga
avstånd från bostaden till mataffär, butik, kollektivtrafik och
vårdcentral ökar intresset för fastigheten. Därför har Sbo även
i år utvecklat centralt belägna fastigheter. En långsiktigt hög
uthyrningsgrad i fastigheten gynnar även underlaget för service,
handel och kollektivtrafik i orten. I ett samhällsekonomiskt
perspektiv kan Sbo:s investeringar räknas hem inom ett par
år och inom 8-10 år sett ur ett statsfinansiellt perspektiv8.
Strävan är energi- och miljöprestanda
som för nyproduktion
Sbo:s beslut baseras på balanserade avvägningar med syfte
att skapa rätt förutsättningar för ombyggnation, uthyrning
och förvaltning. I praktiken innebär ombyggnation av
befintlig fastighet bland annat följande:
• Alla fastigheter energideklareras
• Vid större ombyggnad görs insatser för att minska den
totala årsenergiförbrukningen
• Lösningar söks som i möjligaste mån sänker fastighetens
årsenergiförbrukning i kWh/m2 efter ombyggnad.
• I planeringen samverkar Sbo med kunderna för att även
skapa lösningar för god förvaltningsekonomi. Ofta går de
tekniska lösningarna i de gamla fastigheterna inte längre
att förvalta effektivt.
• Miljöriktiga material och produkter används
• Sbo arbetar för en god inomhusmiljö och att de ombyggda
fastigheternas boarea lyfts till dagens krav på tillgänglighet
och användbarhet
8

SKL 2015-08-16 Statens Bostadsomvandling AB Ett företag som
genererar samhällsnytta
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• Fastigheten saneras vid behov från miljöbelastningar, så
som olja, asbest, PCB och radon.
• Eventuella fukt- och vattenskador åtgärdas
• El- och VVS-installationer byts ut och uppgraderas till
dagens krav
• Vid behov tilläggsisoleras vindar
• Fönster byts vid behov ut

Hyresgästens tidigare bostad

I och med ombyggnationen förlängs fastighetens ekonomiska
och tekniska livslängd. Efter ombyggnad har beräknad
årsenergiförbrukning i kWh per m2 hittills reducerats med
i snitt 40 procent. En aktivt nyttjad fastighet medverkar till
en mer stimulerande kvarters- och stadsmiljö.
Kartläggning av flyttkedjor efter
genomförda investeringar
I våra dialoger med kommuner har de uttryckt efterfrågan att
seniorer vill bo kvar i egen bostad, men vill flytta till någon
form av senior- eller trygghetsboende med hög tillgänglighet
på sin ort. Att det byggs fler sådana bostäder är därför en
betydelsefull pusselbit som Sbo kan bidra med. När ett nytt
boendealternativ erbjudits på orten bildas positiva flyttrörelser.
Det märks bland annat genom att andra hushåll har hittat
ett passande boende på orten. Denna rörelse har även skapat
förutsättningar för inflyttning till kommunerna.
Sbo har översiktligt kartlagt flyttkedjor från fastigheter förvärvade år 2012 och framåt. Nedan redovisas kartläggningen
av bostadslägenheter, lokaler ingår inte i kartläggningen.
Vi har tittat på vad som händer när Sbo:s objekt är klara.
Under 2012-2017 har vi färdigställt cirka 240 tillgänglighetsanpassade lägenheter i de ombyggda fastigheterna.
• Cirka 60 (60) procent av lägenheterna i de ombyggda fastigheterna beboddes vid mättillfället av hyresgäster som flyttat
från villa/egna hem och från annan hyresvärd än kommunen.
• Omkring 36 (36) procent av lägenheterna i de ombyggda
fastigheterna beboddes vid mättillfället av hyresgäster
som bytt hyreslägenhet inom hemkommunen.
• Kartläggningen visade även att cirka 11 (12) procent av
lägenheterna i de ombyggda fastigheterna vid mättillfället beboddes av hyresgäster som har flyttat in från annan kommun.
• Hyresgästerna har främst valt att byta boende med anledning
av svårigheter att klara trappor samt en önskan att bo mer
centralt. Även den ökade sociala tryggheten är en starkt
bidragande orsak till flytt.

Egna hem 38 (37) procent

seniorer bor i hus som saknar hiss. En stor andel av bostäderna
har exempelvis trappsteg både innanför och utanför entréer
och lägenheterna har trånga badrum och smala dörrar vilket
försvårar framkomligheten. Kombinationen av en växande andel
äldre och även många egnahem som inte är anpassade gör att
kostnaderna för vård och omsorg riskerar att öka väsentligt.
Tillgänglighetsanpassade lägenheter underlättar således i
nte bara i vardagslivet för de äldre, utan förbättrar också arbetsmiljön och underlättar för personalen inom äldreomsorg.
Tillräcklig tillgång på vård- och omsorgspersonal samt en
effektiv organisation är en framtidsfråga. Mer tid kan läggas
på omsorg och vård istället för resor mellan enskilda bostäder.
Utredning9 belyser att flytt till särskilt boende kan skjutas upp
flera år vilket bland annat underlättar för kommunens ekonomi.

Lägenhet ägd av annan än kommunen 22 (23) procent
Lägenhet ägd av kommunen 36 (36) procent

KONKRET EXEMPEL

Uppgift saknas 4 (5) procent

Kostnaden per brukare är tre gånger så hög i
särskilt boende som i eget boende med hemtjänst.
Räkneexempel:
• Hemtjänst för en person kostar cirka 		
268 000 kr/år
• En plats i särskilt vård- och omsorgsboende
kostar mer än 898 200 kr/år

Omflyttning/inflyttning

INVESTERINGEN FÖR OMBYGGNATION
LÄGRE ÄN FÖR NYPRODUKTION

Omflyttning inom kommunen 87 (86) procent
Inflyttning från annan kommun 11 (12) procent
Uppgift saknas 2 (2) procent

Investeringen för ombyggnation är lägre än investeringskostnader för nyproduktion. Befintlig infrastruktur i kvarteret
är en tillgång och återanvänds så långt möjligt. Hyran efter
ombyggnad för en normalstor tvåa på cirka 60-65 kvm är
lägre än för motsvarande affärsmässigt baserad hyresnivå i
nyproduktion. Den ekonomiska nyttan för en kommunen,
att kunna erbjuda fler äldreanpassade lägenheter med ökad
standard, bedöms uppgå till cirka 100 000 kr per lägenhet
och år10. Huvuddelen beräknas bero på förväntade besparingar inom äldreomsorgen.

PRAKTISKA LÄGENHETER FÖRENKLAR
FÖR ÄLDREOMSORGEN
Insatserna att omvandla fastigheter har på de berörda
orterna bidragit till att underlätta för kommunal ekonomi,
boendemiljö och arbetsmiljö. Våra kunder vittnar om att många

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i. Betänkande av utredningen
om bostäder för äldre.
10
SKL 2015-08-16 Statens Bostadsomvandling AB Ett företag som
genererar samhällsnytta
9
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TILLGÄNGLIGT BOENDE
KONKRET NYTTA FÖR INDIVIDEN
De omfattande åtgärder som Sbo i nära samarbete med
kommunen planerar och utför i hela fastigheten har betydelse
för investeringskalkylen såväl som för ökad trivsel, trygghet och
möjlighet för hushållet att bo kvar på sin ort. Väl anpassade
bostäder ökar trivsel och de boendes välmående. Hissar
installeras i samtliga fastigheter och servar alla lägenheter.
Lägenheter förses med balkong eller uteplats. Men för att
lägenheterna ska bli attraktiva för seniorer att vilja flytta till
krävs även andra moderniseringar.
Det som kännetecknar de praktiska lägenheter som Sbo
bygger om är att rullatorer får plats och kan ta sig fram
i hela huset, god framkomlighet underlättas av breda
dörröppningar, ljusa trapphus, att det är enkelt att gå ut,
tillgång till mötesplatser i huset, att det går att klara sig själv
efter förmåga, att det är lätt att känna sig trygg, att kök
blir funktionella, att badrum byggs om, förnyas och förses
med till exempel tvättpelare samt att, där så är möjligt, att
gästlägenhet finns att tillgå och gemensamhetslokal för olika
aktiviteter. Resultatet hittills har varit att det är god efterfrågan
från hushållen på de bostäder som Sbo byggt om.

Måluppfyllelse
För att bidra till regeringens bostadspolitiska mål att långsiktigt
skapa väl fungerande bostadsmarknader har verksamheten
följts upp inom tre målområden:
• bostadsmarknadsmål
• ekonomiska mål
• förvaltningsmål
RESULTAT FÖR BOSTADSMARKNADSMÅLEN
Bolaget har mätt hur många lägenheter som förvärvats,
omvandlats, återanvänts och därmed hur många rivningar
som har undvikits. Det övergripande målet konkretiseras
och följs upp genom:
• antalet lägenheter som får ny användning
• antalet lägenheter som äldreanpassats med avseende på
tillgänglighet och ökad standard
• kartläggning av flyttkedjor vid investeringar
• att 100 procent av utvecklade fastigheter är uthyrda 		
vid färdigställandet
• att minst 80 procent av lägenheterna i fastigheter anpassade
för äldre är uthyrda
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• att 100 procent av fastighetens lägenheter och gemensamma
ytor är tillgängliga för till exempel rullator och rullstol
• att öka andelen attraktiva lägenheter i orten som har tillgång
till samhällsservice (så som matbutik, vård, kollektivtrafik)
inom 5-10 minuters promenadavstånd eller 300-500
meter från utvecklad fastighet
Uthyrning i omvandlade fastigheter lyckas
100 (100) procent av de omvandlade fastigheterna var uthyrda
när de var klara. 100 (100) procent av fastigheternas lägenheter och gemensamma ytor går att använda även med till
exempel rullator och rullstol. I kunddialog framkommer att
vid underuthyrning har 85-100 (80) procent av lägenheterna
varit uthyrda. Andelen tillgängliga och attraktiva lägenheter
med tillgång till samhällsservice inom 5-10 minuters promenadavstånd, eller 300-500 meter från bostaden, har ökat.
Översiktlig kartläggning av flyttkedjor belyses på sidan 18.
Fler lägenheter som får ny användning
Under 2017 har verksamheten förstärkt marknaden med
ombyggda och tillgänglighetsanpassade fastigheter med 50
nya bostadslägenheter för äldre, efterfrågade lägenheter där
ortens tidigare utbud inte har räckt till, samt fastighet med
lokaler för förskoleverksamhet. Dialog och planering för fler
nya boendealternativ har inletts. Omkring 100 hyreslägenheter
uppskattas inom ett par år kunna erbjudas för specifika
målgrupper för att skapa bättre balans på bostadsmarknaden.
Lägenheter anpassade för äldre ökar
Av det fastighetsbestånd Sbo förvaltar idag utgör boende
för äldre och trygghetsboenden 91 (90) procent. Under året
har bolaget investerat i pågående utvecklingsprojekt och tre
ombyggnationer har färdigställt, vilket har gett 50 äldreanpassade lägenheter.
RESULTAT FÖR EKONOMISKA MÅL
Bolagets medel används till att genomföra utveckling och
ombyggnation av fastigheter.
Sbo:s ekonomiska mål är att:
• minst 37 procent av de samlade projektkostnaderna ska
ha återvunnits när ett projekt har avslutats.
• för minst 80 procent av projekten genomföra omstrukturering av fastigheterna och inom cirka åtta år sälja fastigheterna
på marknadsmässiga villkor på den öppna marknaden.

Uppföljning sker genom att göra en marknadsvärdering av
fastigheten när den är färdigställd. Beroende på de lokala
marknadsförutsättningarna vid värdetidpunkten, eller försäljningstidpunkten, motsvarar inte värdet av Sbo:s investeringar.
För fastigheter färdigutvecklade under 2017 var bedömningen
att i genomsnitt 67 procent av kostnaderna återvunnits.
Potentialen för fortsatt mycket låga direktavkastningskrav,
vilket setts under en period nu, bedöms vara begränsad.
Sbo äger och förvaltar idag fastigheter ombyggda år 2010 eller
senare vilket för närvarande motsvarar 87 procent av beståndet.
Bolaget äger de färdigutvecklade fastigheterna till dess försäljning
bedöms vara aktuell. Fastighetsinnehavet utvärderas löpande
för att pröva om en fastighet kan vara aktuell för avveckling
genom försäljning. Sbo har under 2017 inlett försäljning av tre
fastigheter på två orter, vilka förvärvades perioden 2009 - 2011.
RESULTAT FÖR FÖRVALTNINGSMÅL
I princip genomgår fastigheten en totalrenovering och
utvecklingsprojekten från 2010 och framåt kan på många
sätt liknas ha nyproduktionsskick efter färdigställandet.
Sbo:s förvaltningsmål är att:
• minska energikostnaderna i de förvärvade fastigheterna.
Målet följs upp genom beräkning av årsenergiförbrukning
uttryckt i kWh/m2 före ombyggnad och efter åtgärder
och ombyggnad.
• nå 80 procent nöjda samarbetspartners och hyresgäster.
Bolaget arbetar med att mäta och följa upp kundnöjdheten
hos samarbetspartners och hyresgäster. Undersökningar
genomförs regelbundet genom bland annat enkätundersökningar och telefonintervjuer.
För de tre senast färdigställda fastigheterna beräknas reducering med i genomsnitt 50 procent. Årsenergiförbrukning
beräknades i snitt till 156 kWh/m2 före ombyggnad. Efter
åtgärder och ombyggnad beräknas årsenergiförbrukningen i
snitt till cirka 78 kWh/m2.
Sammantaget för de fastigheter som färdigställts sedan 2014
beräknades en genomsnittlig reducering med 40 procent.
Årsenergiförbrukning beräknas i snitt till 157 kWh/m2 före ombyggnad, men värdena före ombyggnad av fastigheterna varierar
från 83 upp till 210 kWh/m2. Efter åtgärder och ombyggnad
beräknades årsenergiförbrukningen till i snitt 95 kWh/m2.

Sbo har under perioden oktober-november 2017 genomfört
en uppföljning på de kundundersökningar som genomfördes
2015 och 2016. Resultatet från undersökningen baseras på
svaren från de respondenter som valde att delta i undersökningen (frivilligt). Svarsfrekvensen var 58 procent. Frågorna
är av typen skalfråga 1 till 5 och i resultatet klassificeras
betyg 4 och 5 som positiva betyg.
• Resultaten visar att respondenterna är nöjda med resultatet
av ombyggnaden av fastigheten, med uthyrningen och
samarbetet med Sbo.
• Totalt uppger 93 procent att man kan tänka sig att rekommendera Sbo:s erbjudande till andra kommuner.
• I pågående projekt svarar samtliga att vår gemensamma
utvecklingsprocess hittills motsvarat deras förväntningar.
• I avslutade projekt uppger 89 procent respondenterna
att man upplever att samarbetet med Sbo bidragit till
att stärka balansen på bostadsmarknaden och en positiv
utveckling i kommunen.
Tre citat från respondenter i 2017 års enkät visar på betydelsen att Sbo och kommunen fångar upp rätt behov, och att
insatserna faktiskt resulterar i attraktiva lägenheter:

”
”
”

Det möjliggör fler valmöjligheter
i boendekedjan för äldre och frigör
förhoppningsvis andra bostäder för grupper
på väg in på bostadsmarknaden.”
Balansen tror vi kommer att bli
bättre för att flyttkedjan kommer
att påverkas i och med att äldre lämnar sina
hus till förmån för yngre bostadssökande.”
De här investeringarna/ombyggnationerna hade aldrig varit möjliga
för oss själva i kommunen att genomföra.”
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Positiva rörelser på bostadsmarknaden i Grums
I februari invigdes ett andra trygghetsboende i Grums tack vare ett samarbete mellan Sbo,
Grums kommun och kommunens bostadsbolag. Sedan 2012 har samarbetet bidragit till
60 moderna anpassade boendealternativ för äldre över 70 år i Grums.
Det behövdes fler tillgängliga hus i Grums, behovet var
stort. Barnfamiljer ville lämna sina lägenheter, men det
fanns också en efterfrågan på lägenheter. Dels i attraktiva
lägen för att öka inflyttning, dels för äldre som ville hitta rätt
boende för nästa fas i livet. Ett samarbete med Sbo inleddes.

Äldre ville bo kvar i Hofors
Hofors kommun bestämde sig för att utveckla och förändra samhället. De tog bland annat
hjälp av en grupp engagerade pensionärer som startade studiecirklar. Därefter inledde
kommunen ett samarbete med Sbo.
Kontakten med Sbo resulterade i att en fastighet från 60-talet
med butiker i bottenplan byggdes om helt. Butikerna erbjöds
lokaler i centrum och 18 gamla lägenheter kunde omvandlas
till 24 nya. Fastigheten invigdes i slutet på augusti.

som bidrar till att flyttkedjor kommer igång på riktigt och gör
att det kan bildas ny rörelse på den lokala bostadsmarknaden.

Pensionärerna diskuterade och definierade vad som var
viktigt, hur ett boende borde se ut, vilka önskemål som
fanns. Tillsammans konstaterade de att närhet till service
och affärer, gemensamma ytor med möjlighet att göra saker
tillsammans och ett läge centralt är viktigt.
”Idag sprudlar det av liv i huset. PRO är verksamma i en
lokal och det finns gemensamma ytor och de boende är
aktiva och ordnar bland annat musikunderhållning och
matlagning tillsammans.”
En viktig del i samarbetet och arbetsprocessen för Sbo är att
utgå från riktiga behov hos äldre lokalt, för att säkerställa att
människor verkligen vill flytta. Det är bara en genomförd flytt
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”I första projektet tittade vi noga på flyttkedjor. Då trygghetsboendet var klart såg vi att flera av våra egna hyresgäster
flyttade in, sen flyttade husägare in i deras lägenheter. På sikt
blev det märkbar skillnad på flyttkedjor med inflytt från
andra kommuner och inom kommunen.”
Positiva rörelser på bostadsmarknaden var en av effekterna i
det första projektet. Det senaste projektet genomfördes för
att det fortfarande fanns en efterfrågan bland äldre i Grums.
Närhet till service, trygghet och aktiviteter är viktigt. I trygghetsboenden är det lättare att ses och göra saker tillsammans.
”De boende verkar trivas eftersom ingen flyttar ut såvida
man inte måste bo i särskilt boende. Det går att bo längre
i trygghetsboendet jämfört med att bo i vanlig lägenhet.

”Jag har arbetat med den kommunala utvecklingen i många år
och sett hur befolkningen i Hofors stadigt har minskat. Vi har
haft en situation i kommunen där vi fått riva lägenheter.”

Samvaron och gemenskapen är en annan och det finns
personal där som håller igång verksamheten.”

”

Just nu byggs det en stor fabrik i Grums
som kommer att ge cirka 1500 arbetstillfällen, så nu är det efterfrågan på lediga hus.”

Annika Lomarker, kommunchef Grums kommun

”

När studiecirklarna startade kunde vi
konstatera att andelen äldre i befolkningen
var hög, över 30 procent. Det visade sig att många
äldre ville bo kvar och leva i Hofors, många bodde
i villa och var osäkra på hur det skulle fungera.”

Kjell Höglin, styrelseordförande i Hoforshus AB,
tidigare kommunalråd i Hofors
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Bilden är tagen i Munkfors.

Vi omvandlar underutnyttjade,
gamla fastigheter till fullt nyttjade,
tillgänglighetsanpassade, moderna
lägenheter för äldre.

Förvaltningsberättelse
Årets resultat påverkas av bolagets uppdrag på svaga bostadsmarknader och, på samma
sätt som tidigare år, belastas resultatet av nedskrivning av bokförda värden på fastigheter på
under året avslutade projekt. Bolagets resultat varierar mellan åren vilket till stor del härleds
från hur många ombyggnationer av fastigheter som pågår och som färdigställs respektive år.
Antalet fastighetstransaktioner varierar mellan åren, vilket i huvudsak är en följd av beslut om
genomförande och försäljning när marknadsmässiga förutsättningar råder.

Resultat och ställning
Det kapital som Statens bostadsomvandling AB, org. nr.
556329-2977, har tillförts har bidragit till samhällsekonomisk
nytta, att underlätta för kommunens ekonomi och utvecklingsmöjligheter samt att förbättra boendemiljön för individen.
Bolagets ombyggnationer av fastigheter skapar mer effektivt
nyttjande av befintligt fastighetsbestånd. Bolagets verksamhet
bidrar till hållbarhet inom ekonomiska, miljömässiga och
sociala frågor.
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EKONOMISK UTVECKLING FÖR SBO
Den ekonomiska utvecklingen påverkas av hur stora investeringarna är. Marknadsrisker med mera som bolaget hanterar
beror främst på att byggkostnaden överstiger marknadsvärdet
i uppfört skick, vilket är en följd av sämre marknadsförutsättningar på svaga marknader jämfört med marknader i
storstäder och på tillväxtorter.
Nettoomsättning
Nettoomsättning 21 606 (18 925), huvudsakligen hyresintäkter, ökar med 2 681 jämfört med samma period föregående år. Ökningen förklaras huvudsakligen av hyresintäkter
från färdigställda ombyggnationer av fastigheter. Normalt
ingås blockhyresavtal om 20-25 år vid större investeringar.
Bolagets hyresportfölj består av avtal tecknade med kommuner
eller med deras helägda kommunala bostadsbolag. Cirka 86
(85) procent av årshyrorna omfattas av avtal med förfallotid
längre bort än fem år, det vill säga år 2023 och senare, med
en genomsnittlig återstående kontraktstid om cirka 13 år.
Uthyrningsgraden är 100 (100) procent. Hyresintäkterna
från uthyrning av bostadsfastigheter stod 2017 för cirka 93
(94) procent.
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2018–
2022

2023–
2027

2028–
2032

2033–
2037

2038–
2042

Diagrammet visar blockhyresavtalens förfallostruktur för
kontrakterad hyra redovisat i femårsperioder och uttryckt i
årshyra, exklusive indexuppräkning, vid avtalstidens slut.

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader, rensade för årets nedskrivningar,
har jämfört med föregående år ökat med 813. Förändringen
förklaras främst av att de fastigheter som förädlats under
föregående år och i år belastar resultatet med planenliga
avskrivningar (-1 032). Personalkostnader och Övriga externa
kostnader minskar något jämfört med föregående år (+219).
Driftnetto
Driftnettot (resultat före av- och nedskrivningar och realisationsresultat) har under perioden ökat med 2 900 till 14 167
jämfört med 11 267 föregående år.
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Totalt sett har resultatet från finansiella poster minskat med
-1 879. Detta förklaras främst av att marknadsvärdet på bolagets
placering hos Kammarkollegiet gått ner. Marknadsvärdet
på denna placering i förhållande till att anskaffningsvärdet
uppgår till 96,25 (97,42) procent.

Nedskrivningar
Årets nedskrivningar av förvaltningsfastigheter uppgår till
25 900 (28 700).
Rörelseresultat
Ovanstående medför att rörelseresultatet under perioden
förbättras med 4 959 till -17 315 (-22 274).
Resultatet efter finansiella poster
Resultat från finansiella poster uppgår till 1 268 (3 143).
Ingående nedskrivningar av kortfristiga placeringar har justerats
med totalt -1 923 (-1 638). Bokförda värden på kortfristiga
placeringar matchar därmed marknadsvärden per bokslutsdagen.

Vid jämförelse mellan åren, exklusive resultat från fastighetsförsäljningar och nedskrivningar, har resultatet efter finansiella
poster minskat med - 11 vilket förklaras av ovanstående poster.
Det vill säga ett stärkt driftnetto (+2 900), ökade planenliga
avskrivningar (-1 032) samt ett svagare finansnetto (-1 879).

EKONOMISK UTVECKLING I SAMMANDRAG*
Sbo
2016

Sbo
2015

Koncern
2014

Koncern
2013

Eget kapital

458 438

476 206

496 801

508 802

534 248

Balansomslutning

488 343

509 158

534 159

540 672

551 201

Nettoomsättning

21 606

18 925

17 507

16 885

17 639

Resultat efter finansiella poster

-16 052

-19 132

-8 119

-5 076

-5 649

*Sbo övertog dotterbolagen Norecic AB och Studentbostäder i Grythyttan Hällefors AB genom fusion 1 juli 2014. För att ge
en rättvisande bild mellan åren har den gjorts mot koncernens utfall 2013.

KÖP OCH FÖRSÄLJNING
Bolaget har tecknat Avsiktsförklaring och inlett nya
förstudier/programarbete, för att pröva förutsättningar att
utveckla fastigheter, bland annat i kommunerna Kalix,
Högsby och Ljusnarsberg. Bolaget har inlett försäljning
av sex fastigheter, varav tre i Sorsele och Åsele kommuner
annonserades sista kvartalet 2017.
INVESTERINGAR I FASTIGHETER
Under perioden har 23 929 (65 257) investerats i utvecklingsprojekt. Förändringen är en följd av att ett tre ombyggnadsprojekt har färdigställts under året. Pågående investeringar varierar mellan åren vilket till stor del härleds från hur
många ombyggnationer av fastigheter som pågår och som
färdigställs respektive period. I bolaget pågår förberedande
arbete inför utvecklingsinsatser av fastigheter som beräknas
generera omkring 100 nya lägenheter inom cirka två år.
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkning

Not

2017

2016

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

3

Summa rörelsens intäkter

21 606

18 925

21 606

18 925

-3 611

-3 709

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

4,5

Personalkostnader

6

-3 828

-3 949

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar

7

-31 482

-33 250

Övriga rörelsekostnader

8

Summa rörelsens kostnader

-38 921

-41 199

Rörelseresultat

-17 315

-22 274

-291

Resultat efter finansiella poster
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Finansiella rapporter

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

1 268

3 143

Räntekostnader och liknande resultatposter

9

-5

-1

Summa resultat efter finansiella poster

1 263

3 142

-16 052

-19 132

833

730

Resultat från finansiella poster
Bokslutsdispositioner

10

Skatt på årets resultat

11

Årets resultat

-2 548

-2 193

-17 767

-20 595

VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
Verksamhetens kassaflöde påverkas framförallt av investeringar i fastighetsombyggnadsprojekt. Under året har 23 929
(65 257) investerats i pågående utvecklingsprojekt.
FÖRSLAG TILL VINSTDEPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr):
Balanserade vinstmedel

476 085 402

Årets resultat

-17 767 224
458 318 178

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att:
i ny räkning överförs

458 318 178
458 318 178
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BALANSRÄKNING
Balansräkning

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Not

2017-12-31

2016-12-31
Förändringar i eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget
kapital

Eget kapital

100

20

516 838

516 958

Tillgångar

Eget kapital 2013-12-31

Anläggningstillgångar

Fusionsdifferens

–

–

494

494

Materiella anläggningstillgångar

Årets resultat

–

–

-8 649

-8 649

100

20

508 683

508 803

–

–

-12 002

-12 002

100

20

496 681

496 801

-20 595

-20 595

476 086

476 206

-17 767

-17 767

458 318

458 438

2017

2016

-17 315

-22 274

31 487

33 281

Förvaltningsbyggnader (inkl. mark)

12

256 398

208 588

Inventarier

13

3

8

Pågående projekt

14

15

55 379

Summa materiella anläggningstillgångar

256 416

263 975

Summa anläggningstillgångar

256 416

263 975

Omsättningstillgångar

Eget kapital 2014-12-31
Årets resultat
Eget kapital 2015-12-31
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

100

20

Årets resultat
Eget kapital 2017-12-31

100

20

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

655

525

Aktuella skattefordringar

476

817

Övriga kortfristiga fordringar

97

187

467

541

1 695

2 070

218 434

227 548

11 798

15 565

Summa omsättningstillgångar

231 927

245 183

Summa tillgångar

488 343

509 158

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

16

Kassa och bank

Bundet eget kapital
100

Reservfond

100

20

20

120

120

Balanserad vinst

476 085

496 681

Årets resultat

-17 767

-20 595

Summa fritt eget kapital

458 318

476 086

Summa eget kapital

458 438

476 206

22 015

22 848

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

17

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

415

Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Ökning/minskning av rörelsefordringar

Aktiekapital

18

Not

Den löpande verksamheten

Betald inkomstskatt

Eget kapital

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Kassaflödesanalys

Erhållen ränta

Eget kapital och skulder

Obeskattade reserver

KASSAFLÖDESANALYS

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

19

3 187

4 781

-2 207

-3 289

34

1 003

-2 214

-3 396

12 972

10 105

-23 929

-65 257

0

5 200

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar

7 190

52 356

-16 739

-7 701

Årets kassaflöde

-3 767

2 404

Likvida medel vid årets början

15 565

13 161

Likvida medel vid årets slut

11 798

15 565

Kassaflöde från investeringsverksamheten

2 816

205

195

7 270

7 093

7 890

10 104

488 343

509 158
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Noter
NOT 1 – REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Års- och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna
är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Intäkter
Hyresintäkter resultatförs i den period de avser. Vid eventuell
förtidslösen av hyreskontrakt periodiseras intäkten över det
ursprungliga kontraktets löptid, såvida inte ett nytt kontrakt
tecknats då inlösenbeloppet resultatförs i sin helhet.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns
en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring
i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte
skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som
redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som
redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är
hänförlig till obeskattade reserver
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras
eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
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Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde
vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation
och underhåll redovisas som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten
väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och
återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och
anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realisationsvinst
respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive
Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod
används för övriga typer av materiella tillgångar.

Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som
omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som
efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och fordringar. Bolagets likvida medel
kan, från tid till annan, placeras i aktier och räntebärande
värdepapper vilka redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet
och marknadsvärdet.
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal).
Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasing perioden.
Ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda omfattar bland annat,
löner, sociala kostnader och semesterersättning.

IFRS
Av regeringens riktlinjer om ekonomisk rapportering för
bolag med statligt ägande framgår att bolagets ekonomiska
rapportering bör ske med utgångspunkt från de krav som
ställs på de noterade bolagen. Statens Bostadsomvandling AB,
Sbo har dock, mot bakgrund av verksamhetens omfattning
och bolagets specifika karaktär, beslutat att inte införa
redovisning enligt IFRS.
NOT 2 – UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
I samband att utvecklingsprojekt avlutas anlitar bolaget extern
auktoriserad värderare som med hänsyn till fastighetens geografiska placering och byggnadens standard samt analyser av
framtida kassaflöden gör en marknadsvärdering. Denna värdering är vägledande för behovet av nedskrivningar. Efter ca tre
år görs i regel en ny extern marknadsvärdering och om den visar
på ett högre marknadsvärde kan återläggning av bokförda
nedskrivningar ske. Någon sådan värdering genomförs inte
på investeringar bokförda som pågående ej avslutade projekt.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Bostadsbyggnader
Stommar och grund
Stomkompletteringar / innerväggar
Yttertak
Fönster
Ventilation, värme och sanitet, VVS
El
Hiss
Inre ytskikt köksinredning och vitvaror
Restpost
Inventarier, verktyg och installationer

100 år
50 år
50 år
35 år
50 år
30 år
40 år
25 år
50 år
5 år

Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat,
görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången
ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. För tillgångar, andra än
goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag
en prövning av om återföring bör göras.
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NOT 3 – HYRESAVTAL

NOT 6 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
2017

2016

0

569

Hyresavtal som förfaller senare än ett år men inom fem år
Hyresavtal som förfaller senare än fem år
Summa

3 004

2 798

18 397

18 612

21 401

21 979

NOT 4 – ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
2017

2016

75

95

58

21

133

121

Revision
Deloitte AB
Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Deloitte AB
Summa

2016

1

1

Medelantalet anställda

I nettoomsättningen ingår variabla avgifter med
Hyresavtal som förfaller inom ett år

2017
Kvinnor
Män

1

1

Totalt

2

2

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören

1 070

1 083

Löner och ersättningar till övriga anställda

1 116

1 136

Summa löner och ersättningar

2 186

2 219

Sociala avgifter enligt lag och avtal

887

898

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören

331

350

Pensionskostnader för övriga anställda

321

311

Summa sociala avgifter och pensionskostnader

1 539

1 559

Totalt

3 725

3 778

Kvinnor

2

2

Män

3

3

Totalt

5

5

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

NOT 5 – EXTERNA KOSTNADER

Kvinnor

1

1

Totalt

1

1

Ordförande Christel Wiman

80

74

Ledamot Björn Sundström

40

37

Ledamot Håkan Steinbüchel

40

37

60

57

–

–

1 209

1 097

331

320

2017

2016

Fastighetsskötsel

–

–

Fjärrvärme, el och vatten

–

-140

Reparationskostnader

–

–

Fastighetsskatt

-214

-127

Ledamot Brita Saxton

Övriga fastighetskostnader

-499

-336

Ledamot Leif Ljungqvist

Övriga externa kostnader

-2 898

-3 106

VD Ann Eriksson

Summa

-3 611

-3 709

Pensionskostnad för VD

Ersättningar till styrelse och verkställande direktören

För VD gäller pensionsåldern 65 år. Parterna har en ömsesidig
uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från företagets
sida utgår utöver ovannämnda sex månaders ersättning även
ett avgångsvederlag (avräkningsbart) i 12 månader.
För pension utgår 30 procent av den fasta lönen 92,5 per
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månad i 2017 års löneläge. Härutöver äger VD rätt till
kostnadsersättning för resor i tjänsten enligt statens resereglemente. VD äger rätt till fri sjukvård upp till 9 per år.
Principen för ersättning till den verkställande direktören är
att den skall vara marknadsmässig. Beslut om ersättning till
den verkställande direktören fattas årligen av styrelsen.
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NOT 7 – AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 12 – FÖRVALTNINGSFASTIGHETER (INKL. MARK)
2017

Förvaltningsfastigheter, avskrivning enligt plan
Förvaltningsfastigheter, nedskrivningar
Inventarier, avskrivning enligt plan
Summa

2016

-8 416

-6 760

-23 060

-26 473

-5

-17

-31 482

-33 250

Ingående anskaffningsvärden (från fusion)
Nyanskaffningar

2017-12-31

2016-12-31

371 924

311 435

79 287

68 328

451 211

371 924

-29 788

-24 105

Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar (från fusion)

-7 839

Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

NOT 8 – ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER
2017

2016

Realisationsförluster

–

-291

Övrigt

–

–

Summa

–

-291

Ränteintäkter
Avkastning på ränteplaceringar

-8 417

-6 760

Utgående ackumulerade avskrivningar

-38 205

-29 788

Ingående nedskrivningar

-133 548

-108 607

–

1 532

2 840

2 227

Försäljningar och utrangeringar
Återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar

-25 900

-28 700

-156 608

-133 548

Utgående restvärde enligt plan

256 398

208 588

Bokfört värde byggnader i Sverige

256 003

208 193

395

395

Utgående ackumulerade nedskrivningar

Bokfört värde mark i Sverige

NOT 9 – ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
2017

2016

30

21

3 162

4 760

Nedskrivning av placeringar

-1 924

-1 638

Summa

1 268

3 143

2017

2016

1

4

832

726

1 076

Verkligt värde
I samband att utvecklingsprojekt avlutas anlitar bolaget
extern auktoriserad värderare som med hänsyn till fastighetens
geografiska placering och byggnadens standard samt analyser
av framtida kassaflöden gör en marknadsvärdering. Denna
värdering är vägledande för behovet av nedskrivningar.

Efter ca tre år görs i regel en ny extern marknadsvärdering och
om den visar på ett högre marknadsvärde kan återläggning av
bokförda nedskrivningar ske. Bedömt verkligt värde uppgår
till 299 800 (242 100).

NOT 10 – BOKSLUTSDISPOSITIONER

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
Förändring av periodiseringsfond
Summa

833

730

NOT 13 – INVENTARIER
2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

129

129

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

129

129

Ingående avskrivningar

-121

-105

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

NOT 11 – SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Aktuell skatt för året
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Summa

34

2017

2016

-2 536

-2 193

-17
-121

3

7

-12
-2 548
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Utgående restvärde enligt plan

-5
-126

-2 193
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NOT 18 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 14 – PÅGÅENDE PROJEKT

2017-12-31

2016-12-31

Upplupna personalkostnader

849

957

Fastighetskostnader

200

185

5 689

5 291

376

504

2017-12-31

2016-12-31

Ingående nedlagda kostnader (från fusion)

55 379

58 450

Under året nedlagda kostnader

23 929

65 257

-79 293

-68 328

Förutbetalda hyresintäkter

15

55 379

Upplupna räntekostnader

Under året genomförda omfördelningar
Utgående nedlagda kostnader

Övriga poster

156

156

7 270

7 093

2017-12-31

2016-12-31

Summa

NOT 15 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Försäkring
Övriga poster
Upplupna ränteintäkter
Utgående nedlagda kostnader

2017-12-31

2016-12-31

443

437

24

23

–

82

467

542

NOT 19 – JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Avskrivningar
Nedskrivningar och utrangeringar

8 422

6 777

23 065

26 473

Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar

31

Summa

31 487

33 281

NOT 16 – KORTFRISTIGA PLACERINGAR
2017-12-31

2016-12-31

45 134

44 933

173 300

182 615

218 434

227 548

44 821

44 274

NOT 20. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Redovisat värde
Räntepappersportfölj *
Räntekonsortie Kammarkollegiet
Summa redovisat värde
Börsvärde eller motsvarande
Räntepappersportfölj
Räntekonsortie Kammarkollegiet
Summa börsvärde

173 300

182 615

218 121

226 889

* Beakta reserverad ränta.

Med beslutsdatum 2018-02-12 fattade Skatteverket beslut
om att sänka bolagets skattepliktiga inkomst av näringsverksamhet i enlighet med av bolaget inlämnad begäran
om omprövning av tidigare beslut om årlig beskattning för

beskattningsåren 2011 - 2016. Skatteverkets beslut innebär att
bolagets kostnader för inkomstskatt minskar för dessa år och det
gäller även för räkenskapsåret 2017. För räkenskapsåren 2011
- 2017 beräknas en återbetalning av skatt ske med ca 12 Mkr.

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2018-04-27 för fastställelse.
Örebro 2018-03-15

NOT 17 – OBESKATTADE RESERVER

Christel Wiman

Ann Eriksson

Brita Saxton

Björn Sundström

Leif Ljungqvist

Håkan Steinbüchel

Ordförande
2017-12-31

Verkställande direktör

2016-12-31

Ackumulerade avskrivningar över plan
Periodiseringsfonder
Avsatt vid beskattningsår 2011

4 632

Avsatt vid beskattningsår 2012

5 350

5 350

Avsatt vid beskattningsår 2013

1 760

1 760

Avsatt vid beskattningsår 2014

3 580

3 580

Avsatt vid beskattningsår 2015

4 225

4 225

Avsatt vid beskattningsår 2016

3 300

3 300

Avsatt vid beskattningsår 2017

3 800

Summa
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22 848

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-04-04
Deloitte AB

Lars Magnusson

Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Statens Bostadsomvandling AB
organisationsnummer 556329-2977
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Statens
Bostadsomvandling AB för räkenskapsåret 2017-01-01 –
2017-12-31. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 25–37
i detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Statens Bostadsomvandling ABs finansiella ställning per den 31 december 2017
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Statens Bostadsomvandling AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att
de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för den andra informationen. Den andra informationen består
av sidorna 1–24 och 40–45 men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna. Vårt uttalande
avseende årsredovisningen omfattar inte denna information
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
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väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som
har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet,
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av
årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Statens Bostadsomvandling AB för räkenskapsåret
2017-01-01– 2017-12-31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att
bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Statens
Bostadsomvandling AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen
är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta 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. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta
de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring
ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed

vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en
hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
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 vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Östersund den 4 april 2018
Deloitte AB
Lars Magnusson

Auktoriserad revisor
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GRI-index

Att skapa boendemiljöer för äldre
med gemensamma mötesplatser
och närhet till välfärdstjänster är
Sbo bidrag till samhällsnyttan.

Sbo gör en integrerad års- och hållbarhetsredovisning för år 2017. Information om uppdrag,
verksamhet och måluppfyllelse sidorna 4-24. Redovisas utifrån bolagets samhällsuppdrag
där fokus lagts på de områden som bedöms vara mest väsentliga. Hållbarhetsredovisningen
redovisas på sidorna 41-45.

Redovisningsprofil
Hållbarhetsredovisning avgränsas till att omfatta denna
juridiska person, Statens Bostadsomvandling AB, Sbo,
organisationsnummer 556329-2977. Bolaget bedömer inte att
det har ett väsentligt inflytande över någon annan organisation
som, om så varit fallet, borde omfattas av hållbarhetsredovisningen. Några övriga engagemang i joint ventures, utlokaliserade verksamheter eller liknande finns inte. Rapporten upprättas
kalenderårsvis samtidigt med övrig helårs-rapportering.
Senaste rapporten publicerades i mars 2016.
Sbo har upprättat hållbarhetsredovisning under åren 2008-2014
enligt principerna i GRI G3, nivå C+. Från 2013 är företagets

hållbarhetsredovisning en integrerad del av årsredovisningen.
Från 2016 upprättas hållbarhetsredovisningen enligt Global
Reporting Inititatives, GRI, ramverk version G4, nivå core.
Förändringen från GRI G3 till GRI G4 nivå core innebär
något färre resultatindikatorer. Redovisningen följer väsentliga
områden och avgränsningar för social, ekonomisk och
miljömässig påverkan utifrån bolagets uppdrag, förmåga
och resultat att möta behov på svaga bostadsmarknader.
Hållbarhetsredovisningen granskas av Deloitte AB.
Kontaktperson för hållbarhetsredovisningen är Ann Eriksson,
ann.eriksson@ sbo.se.

Strategi och profil
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Bilden är tagen i Hofors.

G4

BESKRIVNING

SIDA

G4-1

Strategi och analys
Uttalande från VD

s7

G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10

Organisationsprofil
Organisationens 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 anställningsform, kön och region

KOMMENTAR

s2
s 5, 9, 15-23
s 13
s 13
s 13
s 11, 13
s 5, 13, 15
Not 6 beskriver bolagets
s 33
personalstyrka, heltidsanställda tjänstemän, alla
anställda i Örebro.
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G4

BESKRIVNING

SIDA

KOMMENTAR

GRI-resultatindikatorer

G4-11

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal

–

50 procent av personalen
tjänstemannaavtalet

G4-12
G4-13

Organisationens leverantörskedja
Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek,
struktur och ägande
Beskrivning av om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen
Externa ekonomiska, miljömässiga och sociala principer samt standarder
som organisationen anslutit sig till eller stödjer
Medlemskap i organisationer

s 12
s 25-26

För 2017 redovisar Sbo nedanstående indikatorer kopplade
till väsentliga områden och avgränsningar utifrån bolagets
uppdrag, förmåga och resultat att möta behov på svaga
bostadsmarknader.

G4-14
G4-15
G4-16

G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22

G4-23

Väsentliga områden och avgränsningar
Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag, och
joint ventures
Process för innehållet i redovisningen
Identifierade väsentliga aspekter
Avgränsning på aspektnivå inom organisationen
Avgränsning på aspektnivå utom organisationen
Förklaring till effekten av och skälen för förändring av information som
lämnats i tidigare redovisningar
Väsentliga förändringar i omfattning eller avgränsning jämfört med
tidigare års redovisningar

Normal verksamhet

s 11
–

Inga

–

Inga

EKONOMISK PÅVERKAN
Sbo:s årsredovisning för 2017 har bolagets finansiella ställning
och utfallet för 2017 presenterats baserat på bolagets
verksamhet på svaga bostadsmarknader. Bolagets vill bidra
till en mer positiv samhällsutveckling genom att bolagets
verksamhet och insatser ska underlätta för kommunernas

möjligheter att skapa fler hållbara boendemiljöer, bra bostäder
med god tillgänglighet som man vill flytta till och kan förenkla
för hyresgästerna att få närmare till välfärdstjänster.
I ett samhällsekonomiskt perspektiv kan Sbo:s investeringar
räknas hem inom ett par år. I tabellen nedan, EC1 Kapitalflöde
till intressenter, redogörs för det ekonomiska värde som Sbo
genom verksamheten bidragit med till intressenter och till
samhället. Fördjupad text och resultat sidan 9, 15-24 (kapitel
Verksamhet och måluppfyllelse).

s 41
s 10
s 10
s 41
s 41
–

EC 1 KAPITALFLÖDE TILL INTRESSENTER

Det har inte skett några
förändringar av tidigare
publicerad data

s 41

Skapat och fördelat direkt
ekonomiskt värde
Skapat värde

Intressenter

Hyresintäkter

Hyresgäster

Finansiella intäkter

Finansmarknaden

Försäljning

Kunder

2017

2016

21 606

18 925

1 268

3 143

–

–

Fördelat värde

G4-24
G4-25
G4-26
G4-27

Intressentdialog
Intressentgrupper
Identifiering och urval av intressenter
Metoder för samarbete med intressenter
Viktiga frågor som framkommit i dialog med intressenter

s 10
s 10-11
s 12, 17-20
s 15-23, 10

G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33

Information om redovisningen
Redovisningsperiod
Datum för publiceringen av den senaste redovisningen
Redovisningscykel
Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll
GRI Index
Policy och praxis för extern granskning

s 2, 41
s 41
s 41
s 41
s 41-46
s 41

G4-34

Styrning
Redogörelse för organisationens bolagsstyrning

s 13, 9

Etik och integritet
G4-56
Redogörelse för organisationens värderingar och normer
G4-DMA Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter
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Rörelsekostnader

Leverantörer

-3 397

-3 582

Löner och ersättningar till anställda

Medarbetare

-3 828

-3 949

Betalningar till den offentliga sektorn

Myndigheter

-2 762

-2 320

12 887

12 217

Kvar i Sbo

Indikator PR5, SO1 och
företagsspecifik indikator

s 9-10, 12
s 9-10, 12-13, 17-23, 41-44

MILJÖPÅVERKAN
Sbo:s arbete med att bland annat medverka till mer effektivt
nyttjande av befintligt fastighetsbestånd styrs av ägarens
mål och uppdrag och påverkas av bolagets resurser samt
av lokala förutsättningar. Nedan, i G4-EN7 Minskning av
energiförbrukning från produkter och tjänster, redogörs för
de beräknade värden som Sbo genom verksamhetens insatser
i ombyggnation av fastigheter bidrar till. Fördjupad text och
resultat sidan 15-21 (kapitel Verksamhet och måluppfyllelse).

G4-EN7 Minskning av energiförbrukning
från produkter och tjänster
Sbo:s insatser medverkar till att skapa energibesparingar genom
ombyggnad av gamla omoderna fastigheter. Sammantaget
för de 12 fastigheter som färdigställts under 2014 - 2017 där
bolaget och kommunen gemensamt planerat och genomfört
större ombyggnationer har årsenergiförbrukning beräknas i
snitt till 157 kWh/m2 före ombyggnad Efter åtgärder och
ombyggnad beräknades årsenergiförbrukningen till i snitt 95
kWh/m2, en reducering med i genomsnitt cirka 40 procent.
Fördjupad text och resultat sidan 18-21.
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SOCIAL PÅVERKAN
Det är bolagets erfarenhet att den växande andelen äldre
människor i Sverige eftertraktar attraktiva lägenheter som
tillgodoser individens behov av trygghet, tillgänglighet och
trivsel. Sbo:s insatser medverkar till att åstadkomma ett mer
varierat utbud av bostäder genom att bygga om fastigheter i
så stor omfattning att lägenheterna betraktas som attraktiva
och tillgängliga vilka kan locka hushållen att vilja flytta till en
ny bostad som det går att åldras i. I de för kommunen positiva
flyttkedjor frigörs samtidigt egnahem och andra bostäder till
yngre hushåll. Vi vill genom våra insatser på svaga bostadsmarknader bidra till en hållbar utveckling och ett sammanhållet
Sverige. Sbo:s sociala påverkan för en mer hållbar utveckling sker
främst genom kontakter med kunder, konsulter och anställda.
Nedan presenteras indikatorer på verksamhetens påverkan
på samhället och kundnöjdhet. Fördjupad text och resultat
sidan 10, 15-24 (kapitel Verksamhet och måluppfyllelse).
G4-SO1 Verksamhetens påverkan på samhället
Bolaget har sedan beslut år 2014 ett mål som formulerats som
att 100 procent av de ombyggda fastigheternas boarea har
lyfts till dagens högre krav på tillgänglighet och användbarhet
i plan- och bygglagen. Måluppfyllelsen redovisas för fastighetsombyggnationer som färdigställts under år 2014 - 201711.
Mätningen visa att målet har uppnåtts för berörda utvecklingsprojekt, det vill säga fastigheternas boarea har lyfts till
dagens högre krav på tillgänglighet och användbarhet i
plan- och bygglagen. Fördjupad text och resultat sidan 17-21.

11

G4-PR5 Rutiner för kundnöjdhet
Sbo arbetar med att mäta och följa upp kundnöjdheten hos
kunder och samarbetspartners. Resultaten visar att respondenterna är mycket nöjda med ombyggnationen av fastigheten,
uthyrningen, stödet och samarbetet med Sbo.
Majoritet av respondenterna anser att de nya, moderna och
tillgänglighetsanpassade bostäderna har bidragit till en bättre
balans på bostadsmarknaden och en positiv utveckling i
kommunen. Fördjupad text och resultat sidan 21.
Företagsspecifik indikator:
Utveckling av fastigheter skapar flyttkedjor
Sbo:s insatser leder till att äldre kan välja att flytta till en
attraktiv modern bostad, något som det är god efterfrågan på
i många kommuner. När ett nytt boendealternativ erbjudits
på orten bildas positiva flyttrörelser. Det märks bland annat
genom att andra hushåll har hittat ett passande boende på
orten. Denna rörelse har även skapat förutsättningar för
inflyttning till kommunerna. Årets uppföljning av flyttkedjor
visar bland annat att cirka 60 procent av lägenheterna i
de ombyggda fastigheterna beboddes vid mättillfället av
hyresgäster som flyttat från villa/egna hem och från annan
hyresvärd än kommunen. Hushållen som har flyttat till
en modern tillgänglighetsanpassad bostadslägenhet har i
huvudsak valt att byta boende på grund av svårigheter att gå
i trappor, en önskan av att bo mer centralt och ha nära till
samhällsservice. Fördjupad text och resultat sidan 18-19.
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Ordförande
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Vår granskningsrapport har lämnats 2018-04-04
Deloitte AB

Lars Magnusson

Auktoriserad revisor

Mätningen har kompletterats med uppgifter om fastigheter som
byggts om åren 2011-2013. Uppgifter saknas för fastighetsombyggnationer utförda före 2011.
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Bestyrkanderapport
Revisors rapport över kombinerad granskning av Statens
Bostadsomvandling AB:s hållbarhetsredovisning.
TILL STATENS BOSTADSOMVANDLING AB
Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Statens Bostadsomvandling
AB att granska Statens Bostadsomvandling ABs hållbarhetsredovisning för år 2017. Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens omfattning på sidan 41.
Styrelsens och företagsledningens ansvar för
hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att
upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga
kriterier, vilka framgår på sidan 41–45 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar av Sustainability Reporting Guidelines
(utgivna av The Global Reporting Initiative (GRI)) som är
tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt av företagets
egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper.
Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms
nödvändig för att upprätta en hållbarhetsredovisning som inte
innehåller väsentliga fel, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen
grundad på vår granskning.
Vi har utfört uppdraget i enlighet ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av
historisk finansiell information. Uppdraget består av översiktlig
granskning av hållbarhetsredovisningen som helhet och en
revision av viss information som specificeras nedan. En revision
syftar till att uppnå en rimlig säkerhet, för att försäkra oss
om att informationen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för
kvantitativ och kvalitativ information i hållbarhetsredovisningen.
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i
första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av
hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk granskning och
att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig
granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som
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en revision enligt IAASBs standarder för revision och god
revisionssed i övrigt har. Den uttalade slutsatsen grundad på vår
översiktliga granskning har därför inte den säkerhet som vår
uttalade slutsats grundad på vår revision har. Eftersom detta
är ett kombinerat uppdrag lämnar vi våra slutsatser avseende
revision och översiktlig granskning i separata avsnitt.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard
on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för
kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och
rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder
för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra
författningar. Vi är oberoende i förhållande till SJ AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vår revision har omfattat hållbarhetsrelaterad information
presenterad i Statens Bostadsomvandling ABs Års- och
hållbarhetsredovisning 2017, vilket framgår av sidan 41.
Vår granskning utgår från de av styrelsen och företagsledningen
valda kriterier, som definieras ovan. Vi anser att dessa kriterier
är lämpliga för upprättande av hållbarhetsredovisningen.
Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår granskning är
tillräckliga och ändamålsenliga i syfte att ge oss grund för
våra uttalanden nedan.
Uttalanden
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse
att informationen i hållbarhetsredovisningen inte, i allt
väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen
och företagsledningen angivna kriterierna. Grundat på vår
revision anser vi att den information i hållbarhetsredovisningen
som omfattas av vårt uppdrag, i allt väsentligt, har upprättats
i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen
angivna kriterierna.
Östersund den 4 april 2018
Deloitte AB
Lars Magnusson

Auktoriserad revisor
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