


Samhällsnyttig aktör skapar viktiga värden

Sbo har bidragit till samhällsutveckling genom att:

• Skapa flyttkedjor 

• Stärka framtidstron 

• Höja livskvaliteten för fler äldre i tillgängliga bostäder

• Bidra till sänkning av kommunernas kostnader för äldre

• Medverka till betydande energiomställning 



Vi förstärker en svagare marknad där
utbud och marknadsförutsättningar 
för bostadsproduktion inte räcker till.



Vi underlättar mindre kommuners
bostadsförsörjning. Fler äldre får
ett anpassat modernt boende.



Fler barnfamiljer kan hitta hus på orten. 
Äldre förlänger sin bostadskarriär.



Flyttkedjor startas – framtidstro skapas

Hus och lägenheter byter boende. 2 000- 3 000 personer har hittat nya hem i de 
flyttkedjor som skapats.

En aktivt nyttjad fastighet medverkar till en mer stimulerande kvarters- och 
stadsmiljö. Närhet till centrum. 

Lediga villor ger fler familjer och unga att bidra med rörelse och olika 
verksamheter. Bostäder och stärkt infrastruktur - signalerar framtidstro.

Äldre ser möjligheter i att byta villan till en modern tillgänglig bostad. Fler yngre 
arbetsföra familjer kan hitta sitt nya hus på orten. Fler familjer kan välja att bo 
och växa i landsbygdskommuner.



VÅRA SAMARBETEN med kommuner och dess bostadsbolag 
Exempel på bostadsomvandling



Sbo:s strategiska affärsmodell - SAMVERKAN i sex steg

Intressent

Avsiktsförklaring

Genomförande

Förvaltning

Exit

Nej

Dokumentation

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Beslut



Exempel på omvandling 
Om- och tillbyggnation



Exempel på omvandling 



 Arbeta i en strukturerad affärsmodell – utvecklingsprocessen

 Ambition att klara hyresnivå till hyresgäst ca 6500-7500 för 
normalstor 2:a (historik – i snitt ca 6000-6500 kr/månad för 
projekt utvecklade åren 2007-2017)

 Helhetsgrepp på ombyggnationen - nyproduktionsskick

 Reducera beräknad årsenergiförbrukning efter ombyggnad

 Blockhyresavtal med 20-25 års avtalstid med kallhyra dvs  
hyresgästen har förvaltningsansvaret och uthyrning av lägenheter

 Sbo övertar underutnyttjad fastighet för en symbolisk summa  

 Sbo finansierar hela ombyggnationen inkl moms 

 Sbo bär den stora nedskrivningen - i normalfallet överstiger 
produktionskostnaden fastighetens marknadsvärde

 Sbo ägare i omkring åtta år, säljer på en öppen marknad

”Instrumentet” Sbo erbjuder



Exempel: antal lägenheter 20-25 st i ett blockhyresavtal 
med avtalstid i normalfallet omkring 20-25 år. 

Sbo, snittvärden perioden 2006-2017:

Investering 16 000 - 20 000 kr/m2 (ink moms, byggherrekostnader) 

Marknadsvärde, ca   7 000 - 10 000 kr/m2

Nedskrivning, ca      7 000 - 10 000 kr/m2

Kommunen:

Hyra till Sbo, ca     800 kr/m2

Alla lgh uthyrda     nollsummespel/positivt kassaflöde för kommunen  


