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Statens Bostadsomvandling AB, Sbo
Org nr 556329-2977
Styrelsen och verkställande direktören avger följande års- och hållbarhetsredovisning
för verksamhetsåret 2019. Hållbarhetsredovisningen följer GRI Standards, tillämpningsnivå Core. Styrelse och ledning har arbetat fram och presenterar redovisningen
utifrån bolagets samhällsuppdrag där fokus lagts på de områden som bedöms
vara mest väsentliga.

Förtydligande kommentar
• Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.
Värden i tkr om inget annat anges.
• I denna årsredovisning används begreppet kommun för såväl kommun som
dess helägda bolag eller bostadsstiftelse.
• Alla referenser i löpande text finns samlade under Källor på sidan 21.
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Sbo köper och bygger om fastigheter för att medverka till bättre balans på svagare
bostadsmarknader. Nya boendemiljöer gör det mer attraktivt att bo kvar. Även om
fastighetens marknadsvärde är lägre än ombyggnadskostnaden kan Sbo:s insatser
vara lönsamma för den mindre kommunens utveckling. Energiförbrukningen
halveras i fastigheten. Fler seniorer hittar ett boende att flytta till, och kan delta
i samhällslivet, och husen de lämnar blir tillgängliga drömmar för nya familjer.
Det är ett betydelsefullt samhällsuppdrag som skapar framtidstro och det sker i
samarbete med kommunen.
Antal färdiga
lägenheter

Antal kommuner
med insatser

2004–2019

2004–2019

Uthyrningsgrad

Andel lägenheter i
landsbygdskommuner9

Likvida medel inkl.
kortfristiga placeringar

Pågående uppdrag
kapitalåtgång

2019-12-31

2019-12-31

1 000
100 %

30

78 %

226 mkr 270 mkr
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2019 sammanfattat
Sbo:s samhällsuppdrag berör bostads-, äldre- och landsbygdspolitiken. Sbo skapar värde
genom att investera i ombyggnationer av fastigheter. Fokus är främst på att skapa nya
trygghets- och seniorboenden på svaga bostadsmarknader. Förnyelsen bidrar till att våra
kunder kan erbjuda fler äldre ett gott seniorliv i en boendemiljö med gemensamma
mötesplatser och närhet till välfärdstjänster. Våra insatser underlättar för mindre kommuner
att ordna en god bostadsförsörjning1.
ÅRET I KORTHET
Strategiska mål för hållbart företagande2 och Agenda 20303
vägleder. Bolagets resultat varierar mellan åren. Periodresultat
påverkas i hög grad av hur många investeringsprojekt som
pågår och hur många fastigheter som sålts.
Under 2019 har bolaget:
• Sålt fastigheter i kommunerna Degerfors och Nordanstig
omfattande 30 lägenheter.
• Avtalat om försäljning av fastigheter i Timrå kommun
omfattande 32 lägenheter.
• Förvärvat fastigheter i Robertsfors, Smedjebacken,
Hedemora och Essunga kommun.
• Bedrivit verksamhet under året i 25 kommuner och på
28 orter.
• Färdigställt omvandling av del av gymnasieskola för 		
inflyttning i 15 nya moderna lägenheter för seniorer i
Kalix kommun.
• Pågående ombyggnationer, utöver Kalix, av sex fastigheter
i fem kommuner. De sammantaget 95 nya lägenheterna
planeras inflyttningsklara inom ett till två år.
• Pågående förstudier baserat på tecknade avtal med tre
kommuner. Syftet är att tillskapa ett 70-tal nya lägenheter
för seniorer inom två år.
• Haft dialog om samarbete med ny kommun. Syftet är att
tillskapa nya lägenheter för seniorer.
• Reducerat energiförbrukningen efter ombyggnation med
40 procent (räknat i kWh/kvm).

FINANSIELL UTVECKLING (tkr)
Nettoomsättning
Rörelsens driftnetto (exkl realisationsres.)
Resultat efter finansiella poster
Likvida medel inkl. kortfristiga placeringar
Balansomslutning
Bokfört värde förvaltningsbyggnader
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EKONOMISKT RESULTAT
Sbo:s verksamhet under året, värden i tkr om inget annat anges:
• Nettoomsättning, huvudsakligen hyresintäkter, uppgick
till 21 405 (21 635).
• Rörelsens kostnader, inklusive nedskrivning, uppgick till
- 757 (-10 249).
• Rörelsens driftnetto (resultat före av- och nedskrivning
och realisationsresultat) var 13 467 (13 123).
• Resultat efter skatt uppgick till 25 406 (48 166).
• Återföring av tidigare gjorda nedskrivningar/nedskrivning
på avskrivning har påverkat resultatet med 15 879 (8 639).
• Årets förvärv av nya fastigheter och investeringar i befintliga
fastigheter uppgick till 69 133 (8 092).
• Kortfristiga placeringar vid årsskiftet uppgick till 		
217 543 (236 533).
• Balansomslutningen vid årsskiftet uppgick till 		
547 985 (517 026).
• Eget kapital vid årets slut var 532 010 (506 604).
• Belåningsgrad 0 (0) procent.
• Ett utvecklat fastighetsbestånd omfattande fastigheter
med 524 (483) lägenheter.
• Uthyrningsgraden var 100 (100) procent.
• Återstående kontraktslängd i hyresportföljen uppgick i
snitt till 15 (13) år.

2019

2018

2017

21 405
13 467
25 406
226 270
547 985
242 782

21 635
13 123
14 528
254 644
517 026
249 578

21 606
14 767
-16 052
230 232
488 343
256 398

VD-ord
Smarta lokala lösningar för mindre kommuner
Att skapa nya attraktiva bostäder för seniorer, med närhet till kommunal service, är Sbo:s
lösning för ökad samhällsnytta. Det medverkar till stärkt utvecklingskraft för kommuner
med svag bostadsmarknad. Just nu arbetar vi med fastigheter i nio kommuner. 170 nya
lägenheter är färdiga inom två år.
FRAMTIDSTRO SKAPAS NÄR FAMILJER
HAR HITTAT NY BOSTAD
När orten fått nya trygghetsanpassade lägenheter har flyttkedjor
startat. De nya bostäderna har bidragit till att unga familjer
äntligen fått tag i ett hus. Seniorer har valt att flytta från sin
villa. Hus och lägenheter har fått nya boende, en nödvändig
rotation. Uppskattningsvis har 2 000–3 000 personer i mindre
orter hittat sin nya bostad genom dessa flyttkedjor. Uthyrningsgraden i Sbo:s fastigheter var efter ombyggnad 100 procent.

ATT SKAPA VÄRDE FÖR FLER
Utmaningarna för kommuner med svag bostadsmarknad
är många; ansträngd ekonomi, högre krav från en åldrande
befolkning, låg rörlighet på bostadsmarknaden, få eller inga
aktörer som har finansiella förutsättningar att bygga för
bättre bostadsförsörjning. De satsningar Sbo genomfört i 30
kommuner har skapat viktiga värden såsom flyttkedjor, höjd
livskvalitet för seniorer i tillgänglighetsanpassade lägenheter
samt bidragit till sänkta kostnader för äldreomsorg. Ur ett
livscykelperspektiv har ombyggnationen av befintliga fastigheter
också medfört en positiv klimateffekt genom att årsenergiförbrukningen halverats.
OMSTÄLLNING I SAMVERKAN
BIDRAR TILL STÄRKT HÅLLBARHET
En tredjedel av landets kommuner kämpar med en svag bostadsmarknad och begränsade resurser. Omoderna bostadsfastigheter
med trappor och trånga badrum bromsar utvecklingen.
Då blir det svårt för seniorer att byta bostadsform. Sbo har i
10 år arbetat tillsammans med kommuner och hittat smarta
lösningar till att förstärka utveckling och ta tillvara på lokala
värden. Vi har förvärvat och investerat i ombyggnation av
äldre fastigheter och skapat 1 000 nya lägenheter för seniorer på
35 mindre orter. Det lokala utbudet har anpassats i kommuner
där uppåt 80 procent av befolkningen bor i eget hus. Fler
attraktiva lägenheter har gjort det möjligt för fler att välja sin
bostad och leva på landsbygden.

GENERERAR ÖKAD VÄLFÄRD
FÖR LANDSBYGDSKOMMUNER
Jag är glad för att vi, har gjort, och gör, skillnad på landsbygden.
Att seniorer ges möjlighet att få välja en smidig vardag i egen
bostad. Att efter egen förmåga klara sig själv så länge som
möjligt är livskvalitet. När så behövs kan hemtjänst, och även
vård i hemmet, koncentreras. Kommunens kostnader för
äldreomsorg kan reduceras och effektiviseras. Tillsammans
med kommunerna har vi bidragit till att stärka lokal utvecklingskraft och attraktivitet. Dessa insatser är betydelsefulla
för samhället, den kommunala organisationen och den
enskilda människan. De här mindre kommunerna kan inte
förlita sig på en lösningsmodell, istället behövs troligen en
kombination av ﬂera verktyg, varav Sbo kan vara ett.
Sbo kommer nu att färdigställa omvandling av fastigheter i
nio kommuner. Insatserna kommer förbruka bolagets alla
nuvarande investeringsmedel. Nya beslut under år 2020 blir
avgörande för om nya projekt ska kunna starta. Utan nya
resurser finns inte Sbo:s utvecklingsverksamhet kvar efter 2021.
Ann Eriksson, VD
070-694 86 00
ann.eriksson@sbo.se
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Sbo förstärker marknaden där utbud och marknadsförutsättningar för bostadsproduktion inte räcker till.
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Om Sbo
Samhällsuppdraget
Sbo:s roll är att bidra till bättre balans på svaga bostadsmarknader genom att överta
fastigheter från kommunen för att bygga om dem och därigenom bidra till ökad rörlighet och
ett effektivare nyttjande av bostadsbeståndet. I huvudsak handlar arbetet om att underutnyttjade, gamla eller otillgängliga fastigheter omvandlas till fullt nyttjade, tillgänglighetsanpassade,
moderna lägenheter för äldre4. 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 540 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 där hushållens efterfrågan ska generera ett utbud som svarar mot behoven.

Sbo:s värdeskapande arbete bidrar också till FN:s globala
mål för hållbar utveckling2. Huvudfokus ligger på:
• Mål 11 Hållbara städer och samhällen
• Mål 7 Hållbar energi för alla
De två målen, som identifierats i intern dialog, är de mest
relevanta för bolaget att genom sin verksamhet påverka och
bidra till.

Sbo har ett samhällsuppdrag5, d.v.s. ett uppdrag som syftar
till att generera andra effekter än ekonomisk avkastning.
Sbo bär hela risken för nedskrivningar av fastighetsvärden.
Bolaget har inget vinst- eller utdelningskrav. Inom ramen
för uppdraget ska verksamheten bedrivas med långsiktighet
och ekonomisk effektivitet.

STRATEGISKA MÅL
Sbo ska i samarbete med kommuner erbjuda fler seniorer
en god boendemiljö i moderna och tillgänglighetsanpassade
bostäder genom att:
• omvandla fastigheter och tillföra svaga bostadsmarknader
minst 300 moderna bostäder för seniorer under åren
2019–2022
• efter ombyggnation uppnå en beräknad genomsnittlig
årsenergiförbrukning om 85 kWh/kvm för bostäder och
80 kWh/kvm för lokaler
• bolaget uppnår en driftnettomarginal på lägst 62 procent

HÅLLBART FÖRETAGANDE
Ett övergripande mål för statens företagande är att skapa värde
och i förekommande fall, att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl. Sbo arbetar för hållbart företagande
med långsiktiga resultat i våra kunders verksamheter.

Uppföljning av verksamheten sker inom de tre målområdena
bostadsmarknad, ekonomi och förvaltning.

11. HÅLLBARA
STÄDER OCH
SAMHÄLLEN
Göra städer och
bosättningar inkluderande, säkra,
motståndskraftiga
och hållbara

7. HÅLLBAR
ENERGI FÖR ALLA
Säkerställa tillgång
till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig,
hållbar och modern
energi för alla

Sbo 2019
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Värdeskapande samverkan mellan stat och kommun
Genom att ställa om och förnya befintliga fastigheter i
mindre kommuner skapar Sbo värde och nytta för både stat
och kommun. I nära samverkan ökar vi rörligheten på en
svag bostadsmarknad och stöttar kommuner med en bättre
bostadsförsörjning1, 6. Insatserna stödjer bostads-, äldre- och
landsbygdspolitiken.

Förnyelsen bidrar till framtidstro på orten. Äldre lämnar
sina hus, upptäcker ofta ett mer aktivt seniorliv i närhet till
välfärdstjänster, deras villor blir tillgängliga för nya barnfamiljer.
När fler äldre bor på samma plats skapas också effekter inom
äldreomsorgen7. Vi medverkar till och förstärker en positiv
utveckling lokalt, där få andra aktörer investerar.

1. INDIVIDEN

2. SAMHÄLLET

Inga-Lisa, 75, lämnar till
slut sitt hus, där barnen
vuxit upp och maken
somnat in. En isolerad
tillvaro byts till en ljus anpassad boendemiljö med
naturliga mötesplatser.
Enklare, tryggare för
fler aktiva seniorer.

På en liten ort gör det
stor effekt när 20–30
seniorer byter bostad.
Villor frigörs på orten.
Samtidigt omvandlas en
tidigare eftersatt, ibland
tom fastighet och fylls
med liv. Närhet skapar
aktivitet och social samvaro
med nya vänner.
Storgatan 1

3. HÅLLBARHET

KOMMUNENS VINST

Caféet och frisören får
fler besök, ibland också
pizzerian. Nya barnfamiljer kan forma sin
framtid i Inga-Lisas hus.
Ökad rörlighet bidrar till
framtidstro. Fler kan stanna
på orten och flytta in.
Skatteunderlag, service,
handel och kollektivtrafik
gynnas.

Räkneexempel: kostnaden
per senior i eget boende
är en tredjedel av den för
särskilt boende.
• Hemtjänst för en
person kostar cirka
270 000 kr/år
• En plats i särskilt
boende kostar mer än
900 000 kr/år

SBO:S INSATS
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KOMMUNENS NYTTA

SAMHÄLLSUPPDRAGET

ENERGIBESPARING

Sbo bär risken för nedskrivningar av fastighetsvärden.

Förbrukningen reduceras, i snitt
40 procent efter ombyggnation.

KUNSKAPSÖVERFÖRING

FLYTTKEDJOR

Vår kompetens i samverkan med
lokalkännedom ger synergier.

Rörlighet skapas när människor
byter bostad.

INVESTERINGSKAPITAL

FRAMTIDSTRO

Eftersom få andra aktörer
bygger om eller nytt.

Inflyttning är möjlig,
drömmar får liv.

Sbo 2019

VÄSENTLIGA FRÅGOR
Sbo tar vara på erfarenheter och möjligheter genom att
arbeta i en strukturerad aﬀärsmodell, en utvecklingsprocess
i sex steg. Fördelar med arbetssättet är att eventuell risk kan
hanteras, och i möjligaste mån reduceras. Såväl Sbo i rollen
som fastighetsägare/investerare och kommunen i rollen
som upphandlingsansvarig och sedermera som hyresgäst är
engagerad och ansvarig i utvecklingsarbetet. Affärsmodellen
beskrivs på www.sbo.se. Läs mer om att skapa samhällsnytta
på sidan 13–15.
Andra väsentliga frågor som omhändertas i processen:
• bedriva ett öppet och ansvarsfullt samarbete
• underlätta för mindre orter att kunna erbjuda fler seniorer
en god boendemiljö med tillgång till välfärdstjänster
• tillskapa ett mer tillgängligt, effektivt och hållbart
fastighetsbestånd
• ta ett helhetsgrepp vid ombyggnationen för att uppnå
nyproduktionskick till rimlig kostnad i utvald fastighet
• återanvända centrala befintliga fastigheter

Kunder och intressenter
Sbo:s kunder är kommuner och deras helägda bostadsbolag.
Kunderna är representerade av politiker och tjänstemän.
Kommunen anger mål för utveckling av bostadsbeståndet och
förmedlar uppgifter om demografisk utveckling, bostadsbehov
för särskilda grupper och marknadsförutsättningar till Sbo.
Läs mer om kunder och intressenter på sidan 10.
SENIORER ÄR SBO:S VIKTIGASTE INTRESSENTER
Enligt SCB:s prognoser8 passerar Sveriges befolkning 11
miljoner inom tio år. Förbättrad folkhälsa och sundare livsstil
leder bland annat till en allt äldre befolkning. Idag är cirka
20 procent 65 år eller äldre, om cirka 50 år beräknas 25
procent vara över 65 år. Antalet personer över 80 år beräknas
öka med 200 000 (36 procent) till år 2026. Mest ökar
andelen äldre i mindre kommuner där flera når en andel
som överstiger 30 procent (rikssnitt 20 procent).

”

VÄNDA NEGATIV TREND
Konsekvenserna för många kommuner till följd av svag
befolkningsutveckling blir en ansträngd ekonomi9 och svag
bostadsmarknad. Lägre skatteintäkter kan tvinga kommunen
till åtstramning bland annat inom äldreomsorgen. Det blir
också svårt för andra aktörer att i tillräcklig omfattning bidra
till nödvändig strukturomvandling10. Sbo:s samhällsuppdrag innebär ett fokus på att bygga om fastigheter till fler
tillgänglighetsanpassade lägenheter för seniorer för att på
så vis medverka till att vända den negativa trenden och öka
ortens attraktivitet. Insatserna bidrar därigenom till ökad
handlingskraft för kommunen och effektivare nyttjande
av samhällets resurser. De ökade kostnaderna för särskilda
boendeformer och stöd i hemmet beror till stor del på att
bostäder och miljöer är otillgängliga11 och inte lämpar sig
för en åldrande befolkning.
UTVECKLA BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND
95 procent av alla som är 65 år och äldre 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
bostaden12. Sbo är verksam i kommuner som själva är aktiva
och vill ha stöd i omställning av sitt fastighetsbestånd för
ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Sbo:s största intressentgrupper, seniorerna, ställer krav på attraktiva lägenheter.
Nyproduktionsskick, hissar, balkong eller uteplats. Genomtänkta lägenhetslösningar och smart modernisering samt
tillgång till gemensamma mötesplatser7 ökar de boendes
trivsel och välmående. Härigenom skapas samtidigt en bra
arbetsmiljö för hemtjänst och hemsjukvård.
Planering i samarbete med kommunen är en framgångsfaktor
för omställningsarbetet. Andra betydelsefulla intressenter,
identifierade i intern process, är entreprenörer, arkitekter,
konsulter samt bolagets egen personal. Sbo mäter regelbundet
kundnöjdheten genom muntliga kontakter och enkäter som
grund för ständiga förbättringar. Extern kommunikation sker
i enlighet med riktlinjerna i statens ägarpolicy och genom
personliga kontakter. Intern dialog sker kontinuerligt genom
utvecklingssamtal och verksamhetsrelaterade möten.

För mig är det perfekt, det var tur att
jag fick flytta hit, jag har krämpor som
gör att jag inte kan gå i trappor. Jag har hemhjälp
som hjälper mig och jag trivs så bra att de
kommer att få bära mig ut härifrån.” Hyresgäst

%

75%

av 65 år och
äldre bor i hus
med trappor

Sbo 2019
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Marknad
Sbo verkar på svaga marknader där det finns få eller inga
aktörer som har förmåga och finansiella förutsättningar att
bygga nytt och bygga om. Inledningsvis prövar bolaget om
aktuell lokal bostadsmarknad kan bedömas utgöra en sådan
svag bostadsmarknad där bolaget verkar och om konkurrensen
väsentligt riskerar att snedvridas ur ett fastighetsinvesteringsperspektiv om Sbo går in i ett utvecklingsprojekt. I Sbo:s
bedömningar ingår bland annat sammanvägda överväganden av kommunens olika utmaningar13, 14 och risker på
fastighetsmarknaden15.
KOMMUNER HAR OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Över hälften av Sveriges kommuner förväntas tappa befolkning
de kommande 20 åren8. I bland annat den pågående Kommunutredningen och i SNS konjunkturrådsrapport 2019 uppmärksammas frågan hur kommuner med svag befolkningsutveckling,
och en svag bostadsmarknad, ska klara av sina uppgifter i
framtiden och kunna upprätthålla en likvärdig och högkvalitativ service. Det kommunala uppdraget är detsamma i växande
och krympande kommuner, men möjligheterna att möta de
varierande utmaningarna ser väldigt olika ut9. Krympande
kommuner har lägre skattekraft än storstadskommuner
samtidigt som de har högre skattesatser och många gånger en
ogynnsam kostnadsstruktur i verksamheterna. Befolkningstätheten skiljer sig också åt mellan kommuner. Flertalet kommuner
med svag bostadsmarknad är förhållandevis glesa och med

långa restider mellan olika orter. Detta gör det än svårare att
realisera stordriftsfördelar genom exempelvis samverkan med
grannkommuner eller centraliseringar.
HÖGRE RISK PÅ SVAGARE MARKNADER
Svagare bostadsmarknader kännetecknas därför av högre
risk, vilket ökar investerares avkastningskrav och påverkar
fastigheternas marknadsvärde negativt. Även hyresmarknaden
bedöms svagare vid osäkerhet om långsiktigt befolkningsutveckling, lägre tillgänglighet till arbetsplatser och svagare
utveckling av hushållens inkomster.
ATTRAKTIVT UTBUD PÅVERKAR POSITIVT
Med utgångspunkt i det ökade behovet av bostäder för den
växande gruppen seniorer arbetar Sbo med att förstärka
den del av fastighetsmarknaden som kan påverkas positivt
av ett nytt attraktivt utbud för dessa grupper. När ett nytt
boendealternativ erbjuds på orten bidrar det till positiva
flyttrörelser. Trygghetsbostäder och seniorbostäder är så kal�lade mellanboendeformer som överbryggar glappet mellan
vanliga bostäder och särskilda boenden med heldygnsomsorg. Samhällsuppdraget möjliggör för Sbo att investera i
stora ombyggnationer, trots att värdet efter ombyggnad är
betydligt lägre än investeringsutgiften.
Läs mer om hållbar ekonomisk nytta på sidan 8 och 13–15.

Sveriges 290 kommuner har olika förutsättningar beroende på befolkningsutveckling och täthet
Storstadskommun 10 procent
Täta kommuner nära större stad, 36 procent, exempelvis Smedjebacken

%

Täta kommuner avlägset belägna, 10 procent, exempelvis Kalix
Landsbygdskommuner nära en större stad, 24 procent, exempelvis Bjurholm
Landsbygdskommuner avlägset belägna, 16 procent, exempelvis Hultsfred
Landsbygdskommuner mycket avlägset belägna, 5 procent, exempelvis Dorotea

Diagrammet visar indelning i olika kommuntyper i Sverige. Av Konjunkturrådets rapport 2019 – Kommunernas framtid,
i vilka framgår att 45 procent av Sveriges kommuner utgörs av olika typer av landsbygdskommuner.

”

”Sbo är det absolut billigaste sättet att stödja god lokal
bostadsförsörjning utan att ändra skatter, moms eller lagar.
Vi förväntas bedriva allmännyttig verksamhet på marknadsmässiga
förutsättningar, där det inte finns marknadsmässiga förutsättningar.”

Karin Ahnqvist, kommunchef Robertsfors
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Risk och möjligheter
MARKNADSRISKER OCH MÖJLIGHETER
Att investera i fastigheter på svaga bostadsmarknader är att ta
en stor marknadsorienterad risk. Sbo bekostar investeringar
trots att fastigheternas värde efter ombyggnad kan visa sig bli
betydligt lägre än ombyggnadskostnaden. Samhällsuppdraget
innebär att bolaget bär risker för stora nedskrivningar av
fastighetsvärden. Om en färdigutvecklad fastighet inte kan
säljas, om förlängning av blockhyresavtal inte kommer till
stånd, om avtal inte fullföljs, eller om uthyrning av en fastighet
upphör av något skäl riskerar Sbo att få bekosta rivning av
fastigheten. Att bära dessa risker är en del av statens insatser
för att garantera alla kommuner likvärdiga möjligheter att
erbjuda välfärdstjänster till sina invånare och att kunna
fullfölja sitt bostadsförsörjningsuppdrag.
AFFÄRSRELATERADE RISKER OCH MÖJLIGHETER
Sbo arbetar med blockhyresavtal. Avtalen tecknas på 15–25 år.
De genererar ett betydelsefullt kassaflöde för verksamheten.
Hyresgäst är kommunen eller dess helägda bostadsbolag.
Blockhyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen mellan hyresvärd
och hyresgäst. Hyran i blockhyresavtalet är anpassad till
ansvarsfördelningen. I normalfallet bär hyresgästen vakansrisken
under avtalets löptid och har det fulla ansvaret för uthyrning
av lägenheter, drift och underhåll. Då Sbo i linje med sin
uthyrningsmodell ej har förvaltning i egen regi bedöms de
direkta förvaltningsrelaterade riskerna vara begränsade. Den
risk Sbo bär är att hyresgästen åsidosätter sina skyldigheter,
exempelvis så att fastighetens värdeutveckling försämras till
följd av bristande förvaltning under avtalstiden.
Risken vid fastighetsförvärv och ombyggnad av fastigheter
påverkas bland annat av tillgång till finansiering, tillgång till
tjänster inom byggnadsverksamhet, att omständigheter eller
juridiska förutsättningar förändras och medför merkostnader
i någon form samt av oförutsedda händelser som hindrar
eller fördyrar genomförande av påbörjat utvecklingsprojekt.
Ekonomiska kalkyler påverkas exempelvis om ett detaljplanearbete drar ut på tiden, beräknade miljöbelastningar i
fastigheten är mer omfattande än vad som kunnat förutses

”

eller om bolagets motpart eller avtalspart får svårigheter att
infria avtalsvillkor alternativt får betalningsproblem.
I den värdeskapande processen ingår, innan beslut om fastighetsförvärv och investering fattas, att Sbo och kommunen
gemensamt utreder och kommer överens om planläggning
för ny användning, genomförande av ombyggnadsåtgärder
för att skapa en attraktiv uthyrning av fastigheten, sund
boendemiljö och rimliga hyresvillkor. Sbo tar tillvara på
erfarenheter och möjligheter samt reducerar risker genom att
arbeta i en strukturerad affärsmodell. En av många fördelar
med arbetssättet är att insatserna är flödesbaserade. Såväl
Sbo i rollen som fastighetsägare/investerare och kommunen i
rollen som plan- och byggmyndighet, upphandlingsansvarig
och sedermera som hyresgäst är engagerad och delansvarig i
utvecklingsarbetet steg för steg. I den dagliga verksamheten
befinner sig Sbo i ständig dialog med kommunen.
Sbo:s organisation är liten och effektiv. Tillgång till rätt kompetens idag och i framtiden är avgörande för resultatutvecklingen.
FINANSIELLA RISKER OCH MÖJLIGHETER
Sbo har inga lån och därmed har bolaget inga finansiella risker
i den bemärkelsen. I enlighet med Sbo:s nuvarande placeringspolicy har Sbo fortsatt ett lågt risktagande vid placeringar
i räntebärande värdepapper. Däremot kräver förädlingsarbete
av fastigheter tillgång till likvida medel. Bolaget har nu brist
på likvida medel, vilket begränsar investeringsvolym och
investeringstakt.
EFTERLEVNADSRISKER
För att vara förenligt med EU:s statsstödsregler har Sbo:s
verksamhet inriktats mot tillgänglighetsanpassade bostäder
för äldre på svaga bostadsmarknader. Andelen bedömt
stöd anpassas vid investeringstillfället. Efter cirka 8 år säljs
normalt ombyggda fastigheter genom ett anbudsförfarande
på en öppen och fri marknad. Därmed reduceras risk för
otillåten överkompensation inom ramen för reglerna.

Vi ville få igång en omsättning på villor på marknaden.
Att få fram fler bostadslägenheter utan att göra en egen investering.”

Lars Rönnlund, kommunchef Hultsfred
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Att skapa boendemiljöer för äldre med
gemensamma mötesplatser och närhet till
välfärdstjänster är Sbo:s bidrag till samhällsnyttan.
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Att skapa samhällsnytta
Sbo strävar efter att möta dagens behov av förändring utan att äventyra framtida
generationers behov. Den huvudsakliga inriktningen är att bygga om befintliga fastigheter
till fler efterfrågade hyresrätter för seniorer.
Sbo:s insatser har skapat värden genom att öka andelen attraktiva tillgängliga lägenheter med närhet till samhällsservice.
Genomförda ombyggnationer har skapat samhällsvärden.
I SKL:s rapport 2018 redovisas samhällsvärden och samhällsekonomisk nytta7 som:
• i det statsfinansiella perspektivet kan räknas hem inom
8–10 år
• i det kommunalekonomiska perspektivet ger vinst redan
år 1 ca 133 000 kr/år per omvandlad lägenhet
• utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv kan räknas
hem inom 2 år
MÖTA FLERA GENERATIONERS BEHOV
Av Sveriges befolkning bor i snitt omkring 50 procent i småhus
med äganderätt och 50 procent i flerbostadshus. I de kommuner
Sbo verkar i kan fördelningen se annorlunda ut. Många kommuner kännetecknas av en stor andel boende i småhus, uppåt
80 procent. Dessa kommuner ser bland annat följande behov:
• seniorhushåll med en eller två personer som får möjlighet
att fortsätta sin bostadskarriär,
• seniorhushåll som efterfrågar moderna bostäder med en
skälig hyra och god tillgänglighet som ger förutsättningar
att klara sig själv längre,
• unga familjer som efterfrågar ett markboende i form av
ett småhus,
• ungdomar som får möjlighet att flytta hemifrån till en
första bostad.
CENTRALA LÄGEN VIKTIGA FÖR UTHYRNING
Sbo har som utgångspunkt att starta ett projekt med en
gedigen förstudie. Resultat skapas genom att utgå från
behov och efterfrågan för att identifiera fastighetens nya
rätta användning. Arbetet styrs bland annat av mål, uppdrag

133

och av lokala marknadsmässiga förutsättningar. Fastighetens
läge på orten är viktigt, särskilt om den är tänkt att användas
som bostäder för äldre eller trygghetsboende. I dialogen med
kunderna har framkommit att med rimliga avstånd från
bostaden till livsmedelsbutik, kollektivtrafik och vårdcentral
ökar intresset för bostadslägenheten. En långsiktigt hög
uthyrningsgrad i fastigheten gynnar även underlaget för service,
handel och kollektivtrafik på orten. Mer om värdeskapande
samverkan på sidan 8.
ÅRSENERGIFÖRBRUKNINGEN HALVERAS
Fastigheten genomgår en totalrenovering. Ombyggda fastigheter från 2010 och framåt kan sägas ha nyproduktionsskick
efter färdigställandet. Sbo:s beslut baseras på balanserade
avvägningar med syfte att skapa rätt förutsättningar för
ombyggnation, uthyrning och förvaltning. Ombyggnation
av befintlig fastighet innebär bland annat:
• lösningar för att sänka fastighetens årsenergiförbrukning
i kWh/kvm efter ombyggnad (insatsen leder till att den
totala årsenergiförbrukningen halveras),
• miljöriktiga material och produkter används,
• en god inomhusmiljö, nya planlösningar och att byggnaden
lyfts till dagens krav på tillgänglighet,
• fastigheten saneras (vid behov) från miljöbelastningar,
såsom olja, asbest, PCB och radon,
• eventuella fukt- och vattenskador åtgärdas,
• el- och VVS-installationer uppgraderas eller byts ut,
• fönster (vid behov) byts ut och vindar tilläggsisoleras.
I och med ombyggnationen förlängs fastighetens ekonomiska
och tekniska livslängd påtagligt. En aktivt nyttjad fastighet
medverkar till en mer stimulerande kvarters- och stadsmiljö.

tkr i vinst för kommunen per omvandlad lägenhet
och år. 20 nya lägenheter ger ett ekonomiskt
handlingsutrymme med 2,6 mkr årligen.

Sbo 2019
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TILLGÄNGLIGT BOENDE
KONKRET NYTTA FÖR INDIVIDEN
De åtgärder som Sbo i samarbete med kommunen planerar
och utför i hela fastigheten har betydelse för investeringskalkylen såväl som för ökad trygghet och möjlighet för hushållet
att bo kvar på sin ort. Väl anpassade bostäder ökar trivsel
och de boendes välmående. Hissar installeras 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 lösningar som Sbo erbjuder
är att rullatorer får plats i och kan ta sig fram i hela huset,
god framkomlighet som 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 exempelvis
tvättpelare samt att, där så är möjligt, gästlägenhet finns att
tillgå liksom gemensamhetslokal för olika aktiviteter.
PRAKTISKA LÄGENHETER
FÖRENKLAR FÖR ÄLDREOMSORGEN
Kommunerna vittnar om att många seniorer idag bor i
hus som saknar hiss och annan tillgänglighetsanpassning.
En stor andel av bostäderna har exempelvis trappsteg både
innanför och utanför entréer, lägenheterna i äldre hus har
trånga badrum, höga trösklar och smala dörrar vilket försvårar
framkomligheten. Kombinationen av en växande andel äldre
och många egnahem som inte är anpassade gör att kostnaderna för vård och omsorg ökar väsentligt.
Nya tillgänglighetsanpassade lägenheter underlättar inte bara i
vardagslivet för seniorerna, utan förbättrar också arbetsmiljön
och underlättar för personal inom äldreomsorgen. Mer tid kan
läggas på omsorg och vård istället för resor mellan enskilda hus.
Otaliga utredningar har också visat att flytten till särskilt
boende för många kan skjutas upp ett antal år eller helt och
hållet, med ökad livskvalitet som följd och till att kommunens resurser kan nyttjas för andra behov. Tillräcklig tillgång

”

på vård- och omsorgspersonal samt en effektiv organisation
är en framtidsfråga för alla kommuner.

KONKRET EXEMPEL
Kostnaden per senior i eget boende är en tredjedel
av den för särskilt boende.
Räkneexempel:
• Hemtjänst för en person kostar cirka 		
270 000 kr/år.
• En plats i särskilt vård- och omsorgsboende
kostar mer än 900 000 kr/år.

INVESTERINGEN FÖR OMBYGGNATION
LÄGRE ÄN FÖR NYPRODUKTION
Investeringen för ombyggnation är ofta lägre än investeringskostnader för nyproduktion. Befintlig infrastruktur kan
dessutom nyttjas. Sbo-modellen innebär också att hyran
efter ombyggnad för en normalstor tvåa blir lägre än för
motsvarande affärsmässigt baserad hyresnivå i nyproduktion
på Sbo:s marknader.
Jämförelse hyresnivåer
4 000–5 000
kr/mån

Befintligt fastighetsbestånd

7 000–8 125
kr/mån

Nyproduktion av lägenheter

5 000–6 800
kr/mån

Sbo:s fastighet

En normalstor 2:a är omkring 60–65 kvm BOA.
Källa: Svefa, Sbo.

Det gläder mig att Hedemora kunnat få ta del av den utmärkta
modell som Sbo erbjuder kommuner ute på landsbygden, så att
äldres behov kan prioriteras och att deras livskvalitet kan bibehållas under
en längre tid. Det bidrar till välfärden på ett mycket bra sätt.”

Annika Strand, kommunchef Hedemora
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KARTLÄGGNING AV FLYTTKEDJOR
Sbo har översiktligt kartlagt vilka som flyttat in i de nya
lägenheterna i fastigheter färdigställda år 2011–2019. Under
perioden har cirka 340 nya tillgänglighetsanpassade lägenheter
tillkommit i 14 kommuner. Kommunen hanterar uthyrning
av lägenheterna. Mättillfället är då fastigheten är färdigställd
och de första hyresgästerna flyttat in. Nedan redovisas uppgifter inhämtade från kommuner vid mättillfället.
Sbo bidrar med tillgängligt boende
Kartläggningen visar att seniorer helst vill bo kvar i en egen
bostad, den man bor i för tillfället eller en som man kan
flytta till och som är någon form av senior- eller trygghetsboende med hög tillgänglighet på sin ort. Att det byggs fler
sådana bostäder är därför en betydelsefull insats.
Hyresgästerna har uttryckt att de främst behövt byta boende
med anledning av svårigheter att klara trappor samt en önskan
att bo mer centralt. Även den ökade sociala tryggheten och
möjlighet till gemenskap har varit en starkt bidragande orsak
till att flytta till de nya lägenheterna.
Positiva flyttrörelser bildas
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. Fler seniorer hittar
ett boende att flytta till och husen de lämnat blir tillgängliga
för nya familjer. Denna rörelse har även skapat förutsättningar
för inflyttning till kommunerna och till att ungdomar kan
flytta hemifrån. Mer om värdeskapande samverkan på sidan 8.
Kartläggningen har visat att mer än 55 procent av lägenheterna i de ombyggda fastigheterna vid mättillfället beboddes
av hyresgäster som flyttat från villa/egnahem och från annan
hyresvärd än kommunen. Uppgift saknas för 12 procent av
lägenheterna vid mättillfället.

Hyresgästens tidigare bostad
Egna hem
35 (38) procent

%

Annan ägare än kommun
20 (22) procent
Kommunägd lägenhet
33 (36) procent
Uppgift saknas
12 (4) procent

Det tillkomna utbudet av seniorlägenheter har underlättat
för mindre kommuner att fullfölja sitt bostadsförsörjningsuppdrag. Kartläggningen har visat att omkring 10 procent
av lägenheterna i de ombyggda fastigheterna vid mättillfället
beboddes av hyresgäster som har flyttat in från annan kommun.
Uppgift saknas för 9 procent av lägenheterna.
Omflyttning/inflyttning
Omflytt inom ort
81 (87) procent

%

Inflyttning
10 (11) procent
Uppgift saknas
9 (2) procent

Kartläggningens resultat påverkas av att kommunen styr
uthyrningen av lägenheterna för att passa lokala behov och
marknadsförutsättningar. Lokaler ingår inte i kartläggningen.

”

Vi bygger om och får nyproduktionsnivå på ett boende som har
efterfrågats i många år. Det finns marknära boenden i Ljusne
sedan tidigare men inte ett enda hus med hiss. Det här är ett stort lyft.”

Vd bostadsbolag, Söderhamns kommun

Sbo 2019
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Måluppfyllelse
UPPFÖLJNING STRATEGISKA MÅL
I strävan efter mer hållbar utveckling ska Sbo i samarbete
med aktuell kommun erbjuda fler en god boendemiljö i
moderna bostäder genom att:
• Omvandla fastigheter och tillföra svaga bostadsmarknader minst 300 moderna bostäder för seniorer senast
år 2022. Bolaget har fram till idag tillskapat 1000 nya
bostäder, samt moderna lokaler för förskoleverksamhet, i
30-talet kommuner. I sin projektportfölj har Sbo utvecklingsprojekt i nio kommuner. 65 lägenheter blev klara
åren 2017–2019. Ytterligare 170 nya bostäder färdigställs
under 2020–2021.
• Efter ombyggnation uppnå en beräknad genomsnittlig
årsenegiförbrukning om 85 kWh/kvm för bostäder
och 80 kWh/kvm för lokaler. De senast färdigställda
fastigheterna, omfattande 65 nya bostadslägenheter och
förskolelokaler, genomsnittlig beräknad årsenergiförbrukning om 87 kWh/kvm och år, uppnådde en reduktion
med i snitt 46 procent.
• Bolaget uppnår en driftnettomarginal på lägst 62 procent.
För 2019 beräknas driftnettomarginalen till 63 procent.
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
• 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

100 %

av utvecklade fastigheter är uthyrda vid
färdigställandet
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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 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 inflyttningar belyses på sidan 15.
Antal bostadslägenheter efter ombyggnation
123
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017
2019

1 023

Diagrammet omfattar totalt ackumulerat antal lägenheter efter
ombyggnad under perioden 2004–2019, exklusive lokaler.

Fler lägenheter får ny användning
Av det fastighetsbestånd Sbo förvaltar vid periodslut utgör
bostadsfastigheter med lägenheter för seniorer och trygghetsboenden 98 (98) procent, och 2 procent är fastigheter med
förskolelokaler. De pågående utvecklingsprojekten omfattar
ombyggnation till bostadsfastigheter med lägenheter för seniorer.

100 %

omvandlade ytor är
tillgängliga för till exempel
rullator och rullstol

Bostäder anpassade för seniorer ökar
2019 blev 15 nya lägenheter i Kalix kommun klara (del av
en gymnasieskola har byggts om till nya moderna lägenheter
för seniorer). Under året har fem fastigheter förvärvats från
fyra kommuner. De byggs nu om för att tillskapa 95 nya
bostadslägenheter med närhet till samhällsservice, efterfrågade
lägenheter där orternas tidigare utbud inte har räckt till.
Planering i tidiga skeden, för nya bostäder, pågår i ytterligare
fyra kommuner. Arbetet bedöms kunna tillskapa ett 70-tal
nya hyreslägenheter. Inom två år kan dessa resultera i bättre
balans på den lokala bostadsmarknaden.

RESULTAT FÖR FÖRVALTNINGSMÅL
Sbo:s förvaltningsmål är att:
• Minska energikostnaderna i de förvärvade fastigheterna.
Målet följs upp genom beräkning av årsenergiförbrukning
uttryckt i kWh/kvm 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.

RESULTAT FÖR EKONOMISKA MÅL
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

För de fyra senast färdigställda fastigheterna beräknas en energireducering med i genomsnitt 46 procent. Årsenergiförbrukningen beräknades i snitt till 166 kWh/kvm före ombyggnad. Efter
åtgärder och ombyggnad beräknas årsenergiförbrukningen i
snitt till cirka 87 kWh/kvm.

Färdigställd fastighets bedömda värdeutveckling följs genom
marknadsvärderingar. Beroende på lokala marknadsförutsättningar vid respektive värdetidpunkt, eller försäljningstidpunkt,
finns risk att fastighetens bedömda värde inte motsvarar Sbo:s
investering. För färdigutvecklade fastigheter vid periodslut
var bedömningen att i genomsnitt 59 procent av kostnaderna kan återvinnas. Potentialen för fortsatt mycket låga
direktavkastningskrav, vilket setts under några år, bedöms
dock vara begränsad.
Sbo äger och förvaltar idag fastigheter i huvudsak ombyggda
år 2010 eller senare vilket för närvarande motsvarar 85 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
2019 sålt två fastigheter i två kommuner. Fastigheterna
förvärvades år 2010, och byggdes om 2010–2011.

Sammantaget för de fastigheter som färdigställts sedan 2012
beräknades en genomsnittlig reducering med 40 procent.
Årsenergiförbrukning beräknas i snitt till 160 kWh/kvm
före ombyggnad, men värdena före ombyggnad av fastigheterna varierar från 83 upp till 210 kWh/kvm. Efter åtgärder
och ombyggnad beräknades årsenergiförbrukningen till i
snitt 97 kWh/kvm.
Sbo följer regelbundet upp sina projekt genom i djupintervjuer
med företrädarna i kommunerna. Under 2019 har vi intervjuat
nyckelpersoner i: Robertsfors, Hedemora, Ljusnarsberg,
Kalix och Smedjebacken.
Samtliga företrädare vittnar om att cirkulation startar på
den lokala bostadsmarknaden av att en enda fastighet med
15–25 nya lägenheter tillkommer. Fler människor kan byta
boende, villor läggs ut till försäljning på den öppna marknaden, vilket stärker prisbilden på villor. Omvandlingen av
utvald fastighet hade inte varit möjlig utan Sbo, eftersom
riskerna är för höga för de kommunala bostadsbolagen med
nedskrivningar på 50–70 procent. Samarbetet med Sbo gör
det möjligt att skapa ett modernt boende med rimliga hyror.

”

Utan Sbo:s stöd hade det varit helt omöjligt att
omvandla fastigheten till seniorboende med en rimlig
hyresnivå. Som en av landets minsta kommuner har vi inte
heller kompetensen att rigga stora byggprojekt.”

Ewa-Leena Johansson, kommunstyrelsens ordförande Ljusnarsberg
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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.
”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.”
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
som bidrar till att flyttkedjor kommer igång på riktigt och gör
att det kan bildas ny rörelse på den lokala bostadsmarknaden.

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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Konkretiserar att behovet av modernt boende finns
Hedemoras kommunala bostadsbolag har för närvarande långa köer och på orten är få
villor till salu. Kommunen gör samtidigt en ny bostadsenkät för att kunna revidera sin
bostadsförsörjningsplan. Behoven har ändrats, kapitalet är litet och riskerna stora på en
svag bostadsmarknad med lågt marknadsvärde.
”Jag tror att samarbetet med Sbo ska visa konkret att det finns
efterfrågan. Vi vill ju möta önskemålen som finns. Äldre ska
kunna få flytta när de vill. Min önskan är att det kommer att
byggas mer på sikt. Vi vill gärna locka privata aktörer också.”
säger Annika Strand, kommunchef.
I Hedemora gör kommunen och Sbo om två centrala gamla
40-talsfastigheter utan hiss. Inflyttning i fastigheten, som blir
utrustad med hiss, är planerad i november 2020. Det blir 12
nya moderna lägenheter som är tillgänglighetsanpassade för
65 år och äldre.

”På orten har det varit positiva tongångar kring projektet.
Efterfrågan är stor. I princip är alla lägenheter redan uthyrda.
Jag har inte hört något negativt i reaktionerna som vi har fått.”
säger Stefan Norberg, kommunalråd.
Kommunen har gjort en inventering av fastigheter i Hedemora,
tittat på fastighetsförteckning, och fått fram att det finns många
över 80 år som är ensamstående i sina villor här i Hedemora.
”Vi hade inte gjort den här satsningen utan Sbo. Kanske om
många år. Vi har stora behov i vår kommun. Det behöver byggas
mer. Men det är många behovs som konkurrerar om resurserna.”
säger Annika Strand, kommunchef.

”

Många är ju pigga. Vi upplever att fler vill förbereda
sig på sin ålderdom på ett annat sätt än tidigare, att det
kan få vara mer bekvämt och tryggheten att bo nära andra.”

Annika Strand, kommunchef Hedemora
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Sbo:s fastighetsbestånd
Sbo bygger om fastigheter för att medverka till bättre balans
på svaga bostadsmarknader. När marknaden är i bättre balans
säljer Sbo, normalt, den utvecklade fastigheten på marknadsmässiga villkor på den öppna marknaden. Under året 2019
har bolaget sålt fastigheter i kommunerna Degerfors och
Nordanstig. Sbo sålde två fastigheter i Timrå kommun med
tillträden den 15 januari 2020.

Porjus
Överkalix
Kalix

Avvecklade bostadslägenheter genom försäljning

Sorsele

30

2019

Dorotea

10

Åsele

2017
33

Bjurholm

2015
178
162
2011

Hammarstrand

31

2013
4

Bispgården

2007
0

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

FASTIGHETSBESTÅND 2019
Sbo bedriver per 2019-12-31 verksamhet i 26 orter i 23
kommuner från Norrbottens län i norr till Kalmar län i söder.
Huvuddelen av bolagets fastighetsbestånd 2019-12-31 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 2019 för cirka 95
(94) procent och lokaler för 5 (6) procent.

Timrå
Hassela
Ilsbo

orter där Sbo
bedriver verksamhet

Ljusne

20
2005

Söråker

Bräcke
Åsarna

19
12

2009

Ånäset

Vansbro
Hedemora
Smedjebacken Hofors
Hällefors
Norberg
Munkfors
Grythyttan
Kopparberg
Filipstad
Degerfors
Grums
Laxå

orter där Sbo
tidigare har
genomfört projekt
men nu sålt
fastigheten

Nossebro
Hultsfred
Virserum
Högsby

Bolaget har vid årsskiftet hyresavtal omfattande 524 (483)
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 på orterna:
Bostadslägenheter:
Överkalix, Dorotea, Hammarstrand, Bispgården, Bräcke, Timrå,
Söråker, Vansbro, Munkfors, Grums, Laxå, Norberg, Kopparberg, 		
Bjurholm, Ljusne, Hällefors, Virserum, Hultsfred, Hofors, Högsby, 		
Kalix, Ånäset, Smedjebacken, Hedemora och Nossebro.
524

Sbo bedriver verksamhet
från Norrbottens län i
norr till Kalmar län i söder.
Storstadsregioner är
ej Sbo:s marknad

Återanvänds till:
Boende för äldre,
trygghetsboende,
förskoleverksamhet

Tabellen redovisar orter där Sbo är fastighetsägare per 2019-12-31, exklusive planerade utvecklingsprojekt.
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FASTIGHETSBESTÅND 2019-12-31
		
Senaste
Kommun
Ort
Fastighetsbeteckning
ombyggnadsår
Bjurholm
Bjurholm
Svalan 1
2015
Bräcke
Bräcke
Lokatten 11
2011
Dorotea
Dorotea
Korpen 2
2011
Essunga
Nossebro
Gullregnet 10
2020
Grums
Grums
Grums 1:303
2012
Grums
Grums
Grums 1:304
2017
Hedemora
Hedemora
Abborren 12, del av
2020
Hofors
Hofors
Hofors 6:83
2017
Hultsfred
Hultsfred
Mimer 6
2016
Hultsfred
Virserum
Länsmannen 15
2016
Högsby
Högsby
Huseby 7:56
2019
Hällefors
Hällefors
Gillershöjden 15:4
2017
Kalix
Kalix
Studenten 1, del av
2019
Laxå
Laxå
Laxå Bjursnäs 1:169
2008
Laxå
Laxå
Laxå Bjursnäs 2:4
2010
Laxå
Laxå
Laxå Bjursnäs 2:2
2011
Laxå
Laxå
Laxå Bjursnäs 2:3
2011
Ljusnarsberg
Kopparberg
Åparken 1
2009
Ljusnarsberg
Kopparberg
Nyrågen 7
2015
Munkfors
Munkfors
Munkfors 9:65
2012
Norberg
Norberg
Resedan 2
2012
Ragunda
Hammarstrand
Hammaren 1:285
2008
Ragunda
Bispgården
Oppåsen 1:330
2008
Smedjebacken
Smedjebacken
Höjden 1
2020
Söderhamn
Ljusne
Ljusne 29:91
2016
Robertsfors
Robertsfors
Nybyn 51:1-2
2020
Timrå
Söråker
Söråker 30:42
2011
Timrå
Timrå
Tallnäs 4:1
2011
Vansbro
Vansbro
Tre Länkar 10
2014
Överkalix
Överkalix
Grelsbyn 3:71
2007
Överkalix
Överkalix
Grelsbyn 3:72
2007
Summa				

BOA + LOA
kvm
762
2 236
1 100
887
2 327
1 208
854
1 829
800
853
1 440
2 131
927
709
719
515
506
998
1 098
1 720
1 592
1 146
884
1 882
1 372
940
624
1 884
1 174
500
588
36 205

Antal
lägenheter
12
33
18
15
39
20
12
24
13
14
24
6
15
12
12
8
8
12
18
26
24
18
9
26
22
18
8
24
18
8
8
524

Sbo bedriver verksamhet från Norrbottens län i norr till Kalmar län i söder. Huvuddelen av fastighetsbeståndet utgörs av moderna
tillgänglighetsanpassade bostadslägenheter för seniorer.
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Vi omvandlar underutnyttjade, gamla fastigheter
till fullt nyttjade, tillgänglighetsanpassade,
moderna lägenheter för äldre.
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Förvaltningsberättelse
Årets resultat påverkas av bolagets uppdrag på svaga bostadsmarknader. 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.
EKONOMISK UTVECKLING FÖR SBO
Den ekonomiska utvecklingen påverkas av hur stora investeringarna är. Marknadsrisker 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.
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 21 405 (21 635), huvudsakligen hyresintäkter,
har minskat med 230 jämfört med samma period föregående år. Förändringen förklaras huvudsakligen av hyresintäkter
i nya hyresavtal samt avyttringar av två fastigheter under året.
Resultat från försäljning av fastigheter 3 045 (924) utgörs
av realisationsresultat från fastighetsförsäljningar i Degerfors
och Nordanstigs kommuner. Normalt ingås blockhyresavtal
om 20–25 år vid större investeringar. Bolagets hyresportfölj
består av avtal tecknade med kommuner.
Hyresintäkterna från uthyrning av bostadsfastigheter stod
2019 för cirka 95 (94) procent och lokaler för 5 (6) procent.
Cirka 94 (88) procent av årshyrorna omfattades av avtal med
förfallotid längre bort än fem år, det vill säga år 2025 och
senare. Återstående kontraktstid i hyresportföljen var i snitt
cirka 15 (13) år. Uthyrningsgraden var 100 (100) procent.

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

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader, inklusive nedskrivningar, uppgick till
-757 (-10 249). Övriga externa kostnader minskade med
1 756. Minskningen är främst hänförlig till lägre kostnader för
underkonsulter samt kostnader för reparation av vattenskada
i fastighet föregående år. Personalkostnaderna ligger i paritet
med perioden föregående år. Kostnader för av- och nedskrivningar minskade med 7 674 jämfört med perioden föregående år. Den stora positiva förändringen är främst hänförlig
till återförda nedskrivningar om 13 100. Vidare har bolaget
sålt två fastigheter vilket bidragit till de lägre kostnaderna
för avskrivningar.

Sbo
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Rörelseresultat
Ovanstående medför att driftnettot (resultat före av- och
nedskrivningar och realisationsresultat) under perioden ökar
med 346 till 13 468 (13 122). Samtidigt ökade rörelseresultatet
till 23 715 (13 575). Förändringen om 10 140 förklaras
främst av ett högre realisationsresultat (+2 121) samt kostnadsminskningar enligt ovan (framför allt högre återförda
nedskrivningar i år).
Resultatet efter finansiella poster
Resultat från finansiella poster uppgick till 1 691 (953).
En ökning med 738. Detta förklaras främst av att de positiva
värdeökningar som varit på räntebärande värdepapper
under 2019.
Periodens resultat
Periodens bokslutsdispositioner uppgick till 0 (22 015) och
skatt till 0 (11 623). Den stora förändringen jämfört med
motsvarande period föregående år förklaras av det beslut som
Skatteverket fattade 2018-02-12 och som innebar att bolaget
erhållit nedsättning av skatt för räkenskapsåren 2011–2017.
Mer information kan hämtas ur bolagets Årsredovisning 2018.
Detta innebär att bolaget har ett stort skattemässigt underskott
och att bolaget sannolikt inte kommer att ha några skattemässiga resultat under överskådlig framtid. Bolaget redovisar
med hänsyn till försiktighetsprincipen därför inte någon
uppskjuten skattefordran hänförlig till det skattemässiga underskottet. Som en följd av ovanstående minskar periodens
resultat med 22 760 till 25 406 (48 166).
KÖP OCH FÖRSÄLJNING
Under året har Sbo sålt två fastigheter, en i Degerfors kommun
och en i Nordanstigs kommun. Vidare pågick försäljning
av två fastigheter i Timrå kommun. Fem fastigheter har
förvärvats under 2019, två i Robertsfors kommun, en i

Smedjebackens kommun, en i Hedemora kommun och en i
Essunga kommun. Föregående år förvärvades två fastigheter,
en i Kalix och en i Högsby kommun.
INVESTERINGAR I FASTIGHETER
Under året har 69 133 (8 092) investerats i pågående utvecklingsprojekt. Nedlagda kostnader avser huvudsakligen
investeringar i sju fastigheter i kommunerna Kalix, Högsby,
Smedjebacken, Hedemora, Robertsfors och Essunga, vilka
omfattar 110 nya lägenheter. Pågående investeringar varierar
mellan åren vilket till stor del härleds från hur många ombyggnationer av fastigheter som pågår och som färdigställs
respektive period.
Förutom pågående ombyggnationer har bolaget avtal
som innebär arbeten med förstudier/programarbeten i tre
kommuner, Ljusnarsberg, Bräcke och Norsjö. Därtill har
dialog om ny förstudie inletts med en ny kommun. Dessa
fyra utvecklingsprojekt bedöms kunna tillskapa omkring 71
nya lägenheter för seniorer. Det är före detta skolbyggnader
som utreds för ombyggnad till bostadslägenheter.
VERKSAMHETENS KASSAFLÖDE
Verksamhetens kassaﬂöde påverkas framförallt av investeringar i fastighetsombyggnadsprojekt. Under året har
69 133 (8 092) investerats i pågående utvecklingsprojekt.
FÖRSLAG TILL VINSTDEPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel
(kronor):
Balanserad vinst
Årets vinst

506 484 061
25 405 900
531 889 961

Disponeras så att i ny räkning överföres

531 889 961

EKONOMISK UTVECKLING I SAMMANDRAG 		2019

2018

2017

2016

21 406
25 406
547 985
532 010

21 635
14 527
517 026
506 604

21 606
-16 052
488 343
458 438

18 925
-19 132
509 158
476 206

Sbo verksamhet vid periodslut:			
Antal kommuner där Sbo äger fastigheter		
22
Antal orter där Sbo äger fastigheter		
25
Antal lägenheter i utvecklat fastighetsbestånd		
524
Uthyrningsgrad i utvecklat fastighetsbestånd		100
Bokfört värde förvaltningsbyggnader		
242 783

20
23
483
100
249 578

20
23
459
100
256 398

20
23
459
100
208 588

Flerårsöversikt
Nettoomsättning		
Resultat efter finansiella poster		
Balansomslutning		
Eget kapital		
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Ägare och organisationsstruktur
Sbo är ett statligt ägt aktiebolag och förvaltas genom
Näringsdepartementet. Verksamheten har inget vinsteller utdelningskrav. Sbo är ett av statens bolag som har ett
särskilt samhällsuppdrag. Bolagets säte och huvudkontor
finns i Örebro med två anställda. Bolaget bedriver all sin
verksamhet i Sverige.
STYRELSE
Styrelsen har från årsstämman 2019 bestått av följande personer:
ordförande Christel Wiman, Brita Saxton, Håkan Steinbüchel,
Jan-Ove Östbrink och Lars Erik Fredriksson. Under året har
9(10) protokollförda möten hållits. Styrelsen har varit fulltalig
vid 7 av 9 möten. Vid två av mötena hade en ledamot anmält
förhinder. VD har deltagit i samtliga styrelsemöten.
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.
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 ägt 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 Sbo:s
bedömning av verksamhet och dess påverkan på samhälle,
ekonomi och miljö ligger, förutom ägarens uppdrag och
mål, intressentdialoger och egna erfarenheter. Under året
har styrelsen bland annat genomfört ett besök i Högsby där
ett utvecklingsprojekt planeras färdigställas helt under våren
2020 med 24 nya lägenheter i två ombyggda flerbostadshus.
Den mest betydelsefulla strategiska frågan, förutom hållbart
företagande, har under året varit hur bolagets utvecklingsverksamhet kan finansieras efter 2020.

”

Samarbetet med Sbo resulterade i att en sliten
60-talsfastighet, med butiker i bottenplanet byggdes om
helt till nya hyresrätter. Butikerna erbjöds lokaler i centrum.
Intresset för de nya bostadslägenheterna var väldigt stort.”

Kjell Höglin, ordf. Hoforshus AB, f.d. kommunalråd
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Sbo:s styrelse

CHRISTEL WIMAN

LARS ERIK FREDRIKSSON

BRITA SAXTON

Styrelseordförande: sedan 2015
Född: 1950
Utbildning: Jur.kand.
Huvudsaklig sysselsättning:
seniorkonsult, bl a projektledare i
Borgerskapets Framtidsprojekt för
nya seniorlägenheter
Andra väsentliga uppdrag:
Ledamot i St Eriks vårdcentral AB,
OneRepay AB, Eriksbergs catering AB,
Stockholms köpmansklubb,
Governo AB, The Winery Hotel AB
Tidigare befattningar:
Vd Tågoperatörerna, Vd KFS Företagsservice, Vd Stockholms Hamn AB,
förhandlingsdirektör Posten,
förhandlingschef och vice vd Sveriges
Hotell- och Restaurangföretagare
(SHR), Vd Sweden Hotels.

Styrelseledamot: invald 2019
Född: 1964
Utbildning: Fil. kand., Uppsala universitet: företagsekonomi (redovisning/finansanalys), matematik och datavetenskap.
Huvudsaklig sysselsättning: bolagsförvaltare på avdelningen för bolag med
statligt ägande, Näringsdepartementet.
Andra väsentliga uppdrag:
Ordförande: OECD Working Party on State Ownership and Privatisation Practices.
Ledamot: Arlandabanan Infrastructure
AB, Vasallen AB, EUROFIMA, Statens
Bostadsomvandling AB, Svevia AB,
Öresundsbro Konsortiet, Svensk-Danska
Broförbindelsen, SVEDAB AB
Tidigare befattningar:
Ansvarig för research & IT, CV Search
AB, Stockholm. Skattehandläggare och
specialist, Skattemyndigheten Uppsala.

Styrelseledamot: sedan 2010
Född: 1954
Utbildning: Jur.kand., hovrättsassessor
Huvudsaklig sysselsättning:
Generaldirektör för Trafikanalys
t.o.m. augusti 2019
Andra väsentliga uppdrag:
Styrelseledamot i Trafikverket
Tidigare befattningar:
GD Institutet för tillväxtpoliska studier
(ITPS), GD Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), mångårig erfarenhet
från Regeringskansliet

JAN-OVE ÖSTBRINK

HÅKAN STEINBÜCHEL

RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN

Styrelseledamot: sedan 2018
Född: 1957
Utbildning: Civ.ing. väg och vatten
Huvudsaklig sysselsättning:
Bostadspolitisk expert, Sveriges
Kommuner och Regioner.
Tidigare befattningar:
Byrådirektör Bostadsstyrelsen, Planeringschef Järfälla kommun, Avdelningschef fysisk planering, infrastruktur och
hållbar utveckling Stockholms läns
landsting, Miljö- och samhällsbyggnadschef Nynäshamns kommun.

Styrelseledamot: sedan 2015
Född: 1958
Utbildning: Civ.ing.
Huvudsaklig sysselsättning:
CEO Steinbüchel & Partners med bla
större uppdrag för Pampas Marina
Andra väsentliga uppdrag:
Ordförande: ONYX Näringslivsutveckling.
Ledamot: ÅWL Arkitekter, Himmelsta
Holding (Byggentreprenad)
Tidigare befattningar:
Vd Specialfastigheter, Vd Vasallen, Vd
Nordiska Kompaniet, Vd Skavsta Flygplats och Marknadschef Hufvudstaden

Bokslutskommuniké 2020
senast 15 februari
Bolagsstämma 2020
27 april i Stockholm
Delårsrapport första kvartalet 2020
senast 30 april
Halvårsrapport 2020
senast 15 augusti
Delårsrapport tredje kvartalet 2020
senast 31 oktober
Bokslutskommuniké 2021
senast 15 februari
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Mer information på www.sbo.se

Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING 			

Not

2019

2018

Nettoomsättning				
Övriga rörelseintäkter			
2
				

21 406
3 066
24 472

21 635
2 189
23 824

Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader			
3
-3 820
-5 576
Personalkostnader			
4, 5
-4 139
-4 201
Avskrivningar och nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar			
6
7 202
-472
				
-757
-10 249
Rörelseresultat				
23 715
13 575
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
7
Räntekostnader och liknande resultatposter
			
			
Resultat efter finansiella poster
			

1 691
0
1 691
25 406

949
4
953
14 528

Bokslutsdispositioner			8
Resultat före skatt
			

0
25 406

22 015
36 543

Skatt på årets resultat			
9
Årets resultat
			

0
25 406

11 623
48 166
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BALANSRÄKNING 			

Not

2019-12-31

2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark			
10
Inventarier			
11
Pågående projekt			
12
			

242 782
0
77 240
320 022

249 578
0
8 108
257 686

Summa anläggningstillgångar				

320 022

257 686

Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
			
Aktuella skattefordringar
			
Övriga fordringar
			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
13
			

492
378
571
251
1 693

669
3 012
746
269
4 696

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar			
14
			

217 543
217 543

236 533
236 533

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

			
			

8 727
227 963

18 111
259 340

Summa tillgångar

			

547 985

517 026

Eget kapital och skulder			
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
			
Reservfond
			
			

100
20
120

100
20
120

			
			
			

506 484
25 406
531 890

458 318
48 166
506 484

			

532 010

506 604

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
			
Övriga skulder
			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
15
Summa kortfristiga skulder
			

7 528
287
8 160
15 975

2 660
279
7 483
10 422

547 985

517 026

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

Summa eget kapital och skulder

			

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Förändringar i eget kapital
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång
100
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
100
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Reservfond
20

Balanserat
resultat
458 318
48 166

20

506 484

Årets resultat
48 166
-48 166
25 406
25 406

Totalt
506 604
0
25 406
532 010

KASSAFLÖDESANALYS 			

Not

2019

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster		
		
23 715
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
16
-10 246
				
Erhållen ränta				
766
Betald skatt
			
2 634
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

			
			
			

369
5 554
22 792

2018
13 575
-657
3 070
9 087
-465
2 531
27 141

Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
			
-69 171
-8 092
Sålda materiella anläggningstillgångar				
17 080
7 480
Ökning/minskning kortfristiga placeringar				
19 915
-20 216
Kassaflöde från investeringsverksamheten				
-32 176
-20 828
Årets kassaflöde
			
Likvida medel vid årets början				
Likvida medel vid årets slut
			

-9 384
18 111
8 727

Sbo
Sbo 2019

6 313
11 798
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Noter
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade
jämfört med föregående år.
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.
Intäktsredovisning
Hyresintäkter resultatförs i den period de avser. Vid eventuell
förtidslösen av hyreskontrakt periodiseras intäkten över det
ursprungliga kontraktets löptid, såvida inte ett nytt hyreskontrakt tecknats då inlösenbeloppet resultatförts i sin helhet.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
enligt plan och eventuella nedskrivningar.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas
ge upphov till framtida kostander för rivning och återställande
av platsen. I sådanna fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Realistionsvinst respektive
realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden
med hänsyn till väsentligt restvärde. Bolagets mark har
obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Följande
avskrivningsprocent tillämpas:
Stommar och grund
100 år
Stomkompletteringar / innerväggar
50 år
Yttertak
50 år
Fönster
35 år
Ventilation, värme och sanitet, VVS
50 år
El
30 år
Hiss
40 år
Inre ytskikt köksinredning och vitvaror
25 år
Restpost
50 år
Inventarier, verktyg och installationer
5 år
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Komponentindelning

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna
har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande
del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer
och underhåll redovisas som kostnader.
Finansiella instrument
Kortfristiga placeringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas
kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i
efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip
till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som
omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till
anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som
operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu
inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats
som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på
temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för
övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna
skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.
Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på
balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser
resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång
och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot
framtida skattemässiga överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning
särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig
till obeskattade reserver.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar
som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald
frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning

(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad
och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse
att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som
medfört in- eller utbetalningar.
Uppskattningar och bedömningar
I samband med att utvecklingsprojekt avslutas anlitar bolaget
extern auktriserad 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
cirka tre år görs i regel en ny extern marknadsvärdering
(uppdatering). Om det efter två uppdateringar visar på ett
högre marknadsvärde kan återläggning av bokförda nedskrivningar ske. Någon sådan värdering genomförs inte på
investeringar bokförda som pågående ej avslutade projekt.

NOT 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER				
2019

2018

Realisationsvinster				
3 045
Övrigt				
21
				
3 066

1 130
1 059
2 189

NOT 3 – ARVODE TILL REVISORER				
2019

2018

Deloitte AB
Revisionsuppdrag				-111
				-111

-102
-102

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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NOT 4 – ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER				
2019

2018

Medelantalet anställda
Kvinnor				1
Män				1
				2
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör				
1 342
Övriga anställda				
1 131
				
2 473
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör				
288
Pensionskostnader för övriga anställda				
322
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal				
948
				
1 558

335
311
967
1 613

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader			

4 031

4 047

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen				
Andel män i styrelsen				
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare				

40 %
60 %
100 %

40 %
60 %
100 %

NOT 5 – ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN		

2019

2018

Ordförande Christel Wiman				
Ledamot Jan-Ove Östbrink				
Ledamot Håkan Steinbüchel				
Ledamot Brita Saxton				
Ledamot Leif Ljungqvist				
Ledamot Lars Erik Fredriksson				
VD Ann Eriksson				
Pensionskostnad för VD				
				

99
50
50
70
0
0
1 261
288
1 817

90
45
45
65
0
0
1 265
335
1 845

1
1
2
1 279
1 155
2 434

För VD gäller pensionsåldern 65 år. Parterna har en ömsesidig uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från företagets
sida utgår utöver ovannämda sex månaders ersättning även ett avgångsvederlag (avräkningsbart) i 12 månader.
För pension utgår 30 procent av den fasta lönen 98,2 per månad i 2019 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 verställande direktören är att den ska vara marknadsmässig. Beslut om ersättning till den verkställande
direktören fattas årligen av styrelsen.

NOT 6 – AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2019

2018

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

-8 678
15 879
0
7 202

-9 109
8 639
-2
-472
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NOT 7 – ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

2019

2018

Ränteintäkter				
0
Avkastning på ränteplaceringar				
767
Årets nedskrivning				
925
				
1 691

248
2 817
-2 117
948

NOT 8 – BOKSLUTSDISPOSITIONER				
2019

2018

Förändring av p-fond				
				

0
0

22 015
22 015

NOT 9 – AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT				
2019

2018

Skatt på årets resultat
Justering avseende tidigare år				
Totalt redovisad skatt				

0
0

11 623
11 623

Avstämning av effektiv skatt				
Skatt enligt gällande skattesats				
Redovisad effektiv skatt				

Procent
21,40
0,00

Procent
22,00
0,00

NOT 10 – FÖRVALTNINGSFASTIGHETER (INKL. MARK)				
2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden				
437 000
Försäljningar/utrangeringar				
-23 942
Omklassificeringar				
39
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden				
413 096

451 211
-14 211

Ingående avskrivningar				
Försäljningar/utrangeringar				
Årets avskrivningar				
Utgående ackumulerade avskrivningar				

-45 389
3 530
-8 678
-50 537

-38 205
1 924
-9 109
-45 389

Ingående nedskrivningar				
Försäljningar/utrangeringar				
Återförda nedskrivningar/Avskrivning på nedskrivning				
Utgående ackumulerade nedskrivningar				

-142 032
6 377
15 879
-119 776

-156 608
5 937
8 639
-142 032

Utgående redovisat värde				

242 783

249 578

Bokfört värde byggnader i Sverige				
Bokfört värde mark i Sverige				
				

242 393
389
242 783

249 187
391
249 578

437 000

Verkligt värde
I samband med ett utvecklingsprojekt avslutas 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 nedskrivning. Efter cirka tre år görs i regel en ny extern marknadsvärdering (uppdatering).
Om det efter två uppdateringar visar på ett högre marknadsvärde kan återläggningen av bokförda nedskrivningar ske.
Bedömt verkligt värde uppgår till 282 650 (289 800).
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NOT 11 – INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER			2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärden				
85
Försäljningar/utrangeringar				
0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden				
85

129
-44
85

Ingående avskrivningar				
-85
Försäljningar/utrangeringar				
0
Årets avskrivningar				
0
Utgående ackumulerade avskrivningar				
-85

-126
44
-3
-85

Utgående redovisat värde				

0

0

NOT 12 – PÅGÅENDE PROJEKT				
2019-12-31 2018-12-31
Ingående nedlagda kostnader				
Under året nedlagda kostnader				
				

8 108
69 132
77 240

15
8 093
8 108

NOT 13 – FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER		 2019-12-31 2018-12-31
Övriga poster				26
Försäkringar				226
				251

40
229
269

NOT 14 – AKTIER OCH ANDELAR, OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Räntepappersportfölj*
Kammarkollegiet räntekonsortiet
*) Beakta reserverad ränta.

Anskaffningsvärde
Bokfört värde
Marknadsvärde
66 712		
66 712		
64 444
158 776		
150 830		
150 831
225 488		
217 543		
215 275

NOT 15 – UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER		 2019-12-31 2018-12-31
Upplupna personalkostnader				
1 056
Fastighetskostander				313
Förutbetalda hyresintäkter				
5 621
Upplupna räntekostnader				934
Övriga poster				236
				
8 160

1 000
256
5 517
552
159
7 483

NOT 16 – JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET		 2019-12-31 2018-12-31
Avskrivningar				
Nedskrivningar och utrangeringar				
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar				
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8 678
-15 879
- 3 045
-10 246

9 112
-8 639
-1 130
-658

NOT 17 – VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Utbrottet av Coronaviruset (Covid-19) påverkar bolaget på flera sätt. Läget är svårbedömt. Bolaget följer händelseutvecklingen
noga. Löpande vidtas åtgärder. Allas förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar arbetas med kontinuerligt. Bolaget har
infört åtgärder för att skydda personal, intressenter och för att säkerställa bolagets övergripande mål och uppdrag. Givet den
information som finns kan vi inte utesluta att det uppstår störningar i pågående projekt och förskjutning i projekt som beslutats
men ännu inte har påbörjats. Det finns även en risk att denna händelse om den blir långvarig kommer att påverka värdet på
bolagets fastigheter och bolagets omkostnader för projektutveckling.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
Örebro 2020-03-05
Christel Wiman, Ordförande

Brita Saxton

Håkan Steinbüchel

Jan-Ove Östbrink

Lars Erik Fredriksson

Ann Eriksson, Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-04-20
Deloitte AB
Lars Helgesson, Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Statens Bostadsomvandling AB, SBO
organisationsnummer 556329-2977
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Statens
Bostadsomvandling AB, SBO för räkenskapsåret 2019-01-01
–2019-12-31. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 2337 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
AB, SBOs finansiella ställning per den 31 december 2019
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Statens Bostadsomvandling AB, SBO enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera
bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
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Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund
för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som vi identifierat.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Statens Bostadsomvandling AB, SBO för räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Statens Bostadsomvandling AB, SBO 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. 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 2020-04-20
Deloitte AB

Lars Helgesson, Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsrapport 2019
FÖR STATENS BOSTADSOMVANDLING AB SBO
Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska till årsredovisningen
fogas denna rapport.
Sbo:s övergripande mål och uppdrag berör bostads-, äldreoch landsbygdspolitik. Sbo:s roll är att bidra till bättre balans
på svaga bostadsmarknader genom att överta fastigheter från
kommunen för att bygga om dem och därigenom bidra till ökad
rörlighet och ett effektivare nyttjande av fastighetsbeståndet.
Förnyelsen bidrar till att bolagets kunder, kommuner, kan
erbjuda ﬂer äldre ett gott seniorliv i en sund boendemiljö med
gemensamma mötesplatser och närhet till samhällsservice.
Fokus är främst på att öka tillgången på seniorbostäder.
Bolagets insatser underlättar för mindre kommuner att ordna
en god bostadsförsörjning. 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 540 mkr för att arbeta med tilldelat
samhällsuppdrag. Bolaget bildades för att bland annat bidra
till att uppnå regeringens bostadspolitiska mål att långsiktigt
skapa väl fungerande bostadsmarknader där hushållens
efterfrågan ska generera ett utbud som svarar mot behoven.
Sbo har ett samhällsuppdrag, d.v.s. ett uppdrag som syftar till
att generera andra effekter än ekonomisk avkastning. Sbo bär
hela risken för nedskrivningar av fastighetsvärden. Bolaget har
inget vinst- eller utdelningskrav. Inom ramen för uppdraget
ska verksamheten bedrivas med långsiktighet och ekonomisk
effektivitet. Bolagets insatser gör god samhällsnytta.
Företaget är inte börsnoterat och Bokföringsnämndens
allmänna råd används vid den ekonomiska redovisningen i
stället för IFRS. Års- och hållbarhetsredovisning är granskad
av revisorerna.
Svensk kod för bolagsstyrning följs enligt följande:
1. Alla aktier och röster var företrädda på årsstämman genom
närvaro av en av Staten utsedd ägarrepresentant ”Ägaren”.
Datum för stämman finns på bolaget webbsida www.sbo.se.
2. Styrelsens ordförande valdes som ordförande på stämman.
Ägaren, styrelsens ordförande och fyra styrelseledamöter
deltog i stämman. Utöver dessa deltog bolagets verkställande direktör, projektutvecklingschef, revisor (§§9-23),
föreslagen ny styrelseledamot och en utomstående.
3. Protokollet från stämman justerades av ordförande och
ägarens företrädare. Protokoll från senaste ordinarie
stämma finns på bolagets webbsida.
4. Styrelsen i Sbo har bestått av två kvinnor och tre män.
5. Arbetsordning för styrelsen och VD instruktioner
fastställdes på styrelsens konstituerande styrelsemöte.
6. Sbo har mål, uppdrag och verksamhet som är beslutade
av ägaren och godkända i styrelsen. Måluppfyllelsen
redovisas varje år.
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7. VD har löpande under året haft kontakt med styrelseordförande. Styrelseordförande har väl etablerade kontakter
med ägaren. Vid påkallade tillfällen träffar styrelseordförande och VD ägaren.
8. Bolagets års- och delårsrapporter lämnas till Näringsdepartementet enligt ägarens rapporteringsrutiner.
Verksamhetsinformation samt löpande redovisning
enligt ägarens och styrelsens instruktioner redovisas för
styrelsen vid varje styrelsemöte.
9. Styrelsen har haft ett möte med revisorn utan närvaro
av bolagsledningen.
10. Styrelsen har godkänt VDs anställningsvillkor.
11. Inga bonus- eller incitamentsavtal har funnits under året.
12. Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen har varit fulltalig vid 7 av 9 möten. Vid två av
mötena hade en ledamot anmält förhinder. VD har varit
närvarande vid samtliga möten.
13. Placeringskommittén, bestående av ledamot i styrelsen
Brita Saxton (ordförande i kommittén) och VD, har hållit
fyra protokollförda möten. Båda har närvarat vid 3 av
4 möten. Rapport från placeringskommitténs arbete
har godkänts av styrelsen. Mötena har dokumenterats i
protokoll som redovisats för och godkänts av styrelsen.
14. Ordförande säkerställer att styrelsens och VD:s arbete
årligen utvärderas, vilket genomförts med stöd av utsänd
lista med frågor. Efterföljande avrapportering och dialog
på styrelsemötet i april 2020.
15. Sbo:s styrelse: Styrelseordförande Christel Wiman, f 1950,
är jur.kand. och har lång erfarenhet av ledningsuppdrag.
Huvudsaklig sysselsättning: seniorkonsult, bl a projektledare
i Borgerskapets Framtidsprojekt för nya seniorlägenheter.
Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i St Eriks vårdcentral
AB, OneRepay AB, Eriksbergs catering AB, Stockholms
köpmansklubb, Governo AB, The Winery Hotel AB.
Brita Saxton, f 1954. Hon är jur.kand. och har domarbakgrund och långvarig erfarenhet från Regeringskansliet
samt lednings- och förändringsarbete i annan statlig
förvaltning. Huvudsaklig sysselsättning: Generaldirektör
för Trafikanalys t.o.m. augusti 2019. Andra väsentliga
uppdrag: Styrelseledamot i Trafikverket.
Håkan Steinbüchel, f 1958, civilingenjör med långt förflutet i fastighetsbranschen. Huvudsaklig sysselsättning:
CEO Steinbüchel & Partners med bl.a. större uppdrag
för Pampas Marina. Andra väsentliga uppdrag: Ordförande:
ONYX Näringslivsutveckling. Ledamot: ÅWL Arkitekter,
Himmelsta Holding (Byggentreprenad).
Lars Erik Fredriksson, f 1964, fil.kand., Uppsala
universitet: företagsekonomi (redovisning/finansanalys),
matematik och datavetenskap, och har lång erfarenhet av
bolagsstyrning och ägarfrågor. Huvudsaklig sysselsättning:
bolagsförvaltare på avdelningen för bolag med statligt
ägande, Näringsdepartementet. Andra väsentliga

uppdrag: Ordförande: OECD Working Party on State
Ownership and Privatisation Practices. Ledamot: Arlandabanan Infrastructure AB, Vasallen AB, EUROFIMA,
Svevia AB, Öresundsbro Konsortiet, Svensk-Danska
Broförbindelsen, SVEDAB AB.
Jan-Ove Östbrink, f 1957, civilingenjör väg och vatten.
Han har lång erfarenhet av att leda och bedriva utvecklingsarbete inom samhällsbyggnadsområdet på såväl
statlig och regional nivå som i ett antal kommuner.
Huvudsaklig sysselsättning: Bostadspolitisk expert,
Sveriges Kommuner och Regioner.
Mer om ägare och styrning på www.sbo.se.
VD Ann Eriksson, f 1965, civilingenjör lantmäteri,
fastighetsekonomi. Hon har i många år arbetat i ledande
befattningar i koncernbolag och offentlig sektor. Hon
har erfarenhet från förädling, förvaltning och utveckling
av fastigheter och i samhällsbyggnadsfrågor i bl.a. Vasa-

kronan AB, Vasallen AB samt som förvaltningschef för
samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga kommun.
16. Bolaget har en beskrivning över verksamhetens interna
kontroll som fastställts av styrelsen. Den innehåller
bland annat ansvars- och befogenhetsfördelning, attestinstruktion och finansiell uppföljning och rapportering.
Avvikelser från koden:
17. Valberedning saknas. Ersätts av ägarens nomineringsprocess enligt Statens ägarpolicy.
18. Uppgift om styrelseledamots oberoende saknas. 		
Skäl saknas för redovisning i aktiebolag med en ägare.
19. Uppgifter om styrelseledamöters oberoende i bolagsstyrningsrapporten saknas. Skäl saknas för redovisning i
aktiebolag med en ägare.

Örebro 2020-03-05
Christel Wiman, Ordförande

Brita Saxton

Håkan Steinbüchel

Jan-Ove Östbrink

Lars Erik Fredriksson

REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN
Till bolagsstämman i Statens bostadsomvandling AB,
org.nr 556329-2977
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten
för räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 på sidorna 38–39
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta
innebär att vår granskning av bolagsstyrningsrapporten har
en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig
grund för våra uttalanden.

Uttalande
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i
enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är
förenliga med årsredovisningen samt är i överensstämmelse
med årsredovisningslagen.
Östersund 2020-04-20
Deloitte AB

Lars Helgesson, Auktoriserad revisor
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Att skapa boendemiljöer för äldre med
gemensamma mötesplatser och närhet till
välfärdstjänster är Sbo:s bidrag till samhällsnyttan.
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GRI-index
Sbo gör en integrerad års- och hållbarhetsredovisning för år 2019. Information om uppdrag,
verksamhet och måluppfyllelse sidorna 3–21. Redovisningen presenteras utifrån bolagetssamhällsuppdrag 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 helårsrapportering.
Senaste rapporten publicerades i mars 2019.
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. Från och med 2018 följer
redovisningen GRI Standards, tillämpningsnivå Core.
Redovisningen följer väsentliga områden och avgränsningar
för social, ekonomisk och miljömässig påverkan utifrån
bolagets uppdrag, förmåga och resultat att möta behov på
svaga bostadsmarknader. I GRI-index finns hänvisningar till
de sidor i års- och hållbarhetstredovisningen där information
om de olika GRI-upplysningarna återfinns. GRI-upplysningarnas publikationsår är 2016.
Hållbarhetsredovisningen granskas av Deloitte AB.
Kontaktperson för hållbarhetsredovisningen är Ann Eriksson,
ann.eriksson@ sbo.se.

Sbo
Sbo 2019

41

Strategi och profil
GRI STANDARDS INDIKATOR
102-14

Strategi och analys
Uttalande från VD

SIDA

KOMMENTAR

s5

Organisationsprofil
102-1
Organisationens namn
s2
102-2
De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna
s 4, 7–10, 13–15
102-3
Lokalisering av organisationens huvudkontor
s 25
102-4
Antal länder som organisationen har verksamhet i
s 25
102-5
Ägarstruktur och företagsform
s 25
102-6
Marknader som organisationen är verksam på
s 9–10, 20–21
102-7
Den redovisade organisationens storlek
s 4, 20, 25, 32
102-8
Total personalstyrka uppdelad på anställningsform, kön och region
s 32
Not 5 beskriver bolagets
			
personalstyrka, heltids			
anställda tjänstemän, alla
			
anställda i Örebro.
102-41
Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal
–
50 procent av personalen
			
tjänstemannaavtalet
102-9
Organisationens leverantörskedja
s 8–9, 13–15
102-10
Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, s 20, 23–24 Normal verksamhet
struktur och ägande
102-11
Beskrivning av om och hur organisationen följer Försiktighetsprincipen
s 10-11, 30-31
102-12
Externa ekonomiska, miljömässiga och sociala principer samt standarder –
Inga
som organisationen anslutit sig till eller stödjer
102-13
Medlemskap i organisationer
–
Inga
Väsentliga områden och avgränsningar
102-45
Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag, och
s 41
joint ventures
102-46
Process för innehållet i redovisningen
s 2, 41
102-47
Identifierade väsentliga aspekter
s 8–9
102-48
Förklaring till effekten av och skälen för förändring av information som –
lämnats i tidigare redovisningar		
			
102-49
Väsentliga förändringar i omfattning eller avgränsning jämfört med
s 41
tidigare års redovisningar		
			
			
			

Det har inte skett några
förändringar av tidigare
publicerad data
Det har inte skett några
väsentliga förändringar
eller avgränsningar jämfört
med föregående års
redovisning.

Intressentdialog
102-40
Intressentgrupper
s9
102-42
Identifiering och urval av intressenter
s9
102-43
Metoder för samarbete med intressenter
s 7–10, 13–15
102-44
Viktiga frågor som framkommit i dialog med intressenter
s 9, 13–15,
Indikator Egen, 413-1
		
18–19
och företagsspecifik
			
indikator
102-50
102-51
102-52
102-53
102-55
102-56

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 41–44
s 41, 45

102-18

Styrning
Redogörelse för organisationens bolagsstyrning

s 25–26

102-16

Etik och integritet
Redogörelse för organisationens värderingar och normer

s 7–10, 13–15, 25
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GRI-upplysningar
För 2019 redovisar Sbo nedanstående upplysningar kopplade
till väsentliga områden och avgränsningar utifrån bolagets

uppdrag, förmåga och resultat att möta behov på svaga
bostadsmarknader.

GRI STANDARD

AVGRÄNSNING

SIDA

Styrning och metod
103-1
s 41
		

Avgränsning på aspektnivå inom organisationen
Berör främst kunder och intressenter

103-2
s 7–17, 41–45
		

Hållbarhetsstyrning av väsentliga aspekter
Berör främst kunder och intressenter

EKONOMISK PÅVERKAN
Sbo:s årsredovisning för 2019 har bolagets finansiella ställning
och utfallet för 2019 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, 201-1 Kapitalflöde
till intressenter, redogörs för det ekonomiska värde som Sbo
genom verksamheten bidragit med till intressenter och till
samhället. Fördjupad text och resultat sidan 7–21.

201-1 KAPITALFLÖDE TILL INTRESSENTER
Skapat och fördelat direkt ekonomiskt värde
Skapat värde
Intressenter
Hyresintäkter
Hyresgäster
Finansiella intäkter
Finansmarknaden
Försäljning
Kunder

2019
21 405
1 691
–

2018
21 635
949
–

2017
21 606
1 268
–

2016
18 925
3 143
–

Fördelat värde
Rörelsekostnader
Leverantörer
Löner och ersättningar till anställda
Medarbetare
Betalningar till den offentliga sektorn
Myndigheter
Kvar i Sbo		

-3 507
-4 139
-313
15 137

-5 278
-4 201
-298
12 807

-3 397
-3 828
-2 762
12 887

-3 582
-3 949
-2 320
12 217

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 302-5 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 8, 13, 16–17.

302-5 Minskning av energiförbrukning
från produkter och tjänster
Sbo:s insatser medverkar till att skapa energibesparingar genom
ombyggnad av gamla omoderna fastigheter. Sammantaget
för de fastigheter som färdigställts under 2014–2019 där
bolaget och kommunen gemensamt planerat och genomfört
större ombyggnationer har årsenergiförbrukning beräknas i
snitt till 160 kWh/kvm före ombyggnad Efter åtgärder och
ombyggnad beräknades årsenergiförbrukningen till i snitt
97 kWh/kvm, en reducering med i genomsnitt cirka 40
procent. Energiberäkningar är framtagna av externa parter.
Fördjupad text och resultat sidan 13, 16–17.
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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 8–9, 13–17.
413-1 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 2014–2019.
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 planoch bygglagen. Fördjupad text och resultat sidan 8, 15–17.
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Egen indikator: 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 15–19.
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. Uppföljning av vilka som flyttat
in visar bland annat att cirka 55 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 14–15.

Bestyrkanderapport
Revisors rapport över översiktlig granskning av
Statens Bostadsomvandling ABs hållbarhetsredovisning.
Till Statens Bostadsomvandling AB, org.nr 556329-2977
Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Statens Bostadsomvandling
AB att översiktligt granska Statens Bostadsomvandling ABs
hållbarhetsredovisning för år 2019. Företaget har definierat
hållbarhetsredovisningens omfattning på sidan 2 och 41 i
detta dokument.
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 2 och 41–45 i
hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar av ramverket
för hållbarhetsredovisning utgivet av GRI (Global Reporting
Initiative) 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 felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen
grundad på vår översiktliga granskning. Vårt uppdrag är
begränsat till den historiska information som redovisas och
omfattar således inte framtidsorienterade uppgifter.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning
gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet
att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som
skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts.
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning
har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad
på en revision har.
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
vårt uttalande nedan.
Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit
fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att
hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad
i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen
angivna kriterierna.
Östersund 2020-04-20
Deloitte AB

Lars Helgesson, Auktoriserad revisor

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med
ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och
översiktliga granskningar av historisk finansiell information.
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
en revision enligt enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i övrigt har.
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 Statens Bostadsomvandling AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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GDPR

Statens Bostadsomvandling AB hanterar personuppgifter enligt
gällande dataskyddsförordning (The General Data Protection
Regulation) för att skydda enskildas grundläggande rättigheter
och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
Vid frågor om Sbo:s personuppgiftsbehandling kontakta
Ann Eriksson, VD
070-694 86 00
ann.eriksson@sbo.se

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Innehåll: Najja kommunikation AB, www.najja.se
Grafisk form: Arntell Reklam & Kommunikation
Foto styrelsen sidan 26: Fotograf Stefan Tell Stockholm
Foto framsida och inlaga: Icon Photography (samtliga bilder
är tagna i Hofors kommun, med undantag av fasadbilden på
sidan 19, som är tagen i Munkfors kommun)
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