Hållbarhetsredovisning
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Läsanvisning
Detta är SISAB:s (Skolfastigheter i Stockholm AB) fjärde hållbarhetsredovisning,
upprättad enligt den globala rapporteringsstandarden Global Reporting Initiative, GRI, nivå
Core för räkenskapsåret 2020.
Avsikten är att hållbarhetsredovisningen, tillsammans med SISAB:s årsredovisning och
webbplats, ska möta intressenternas informationsbehov och ge en transparent bild av
bolagets ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete, utmaningar och resultat. Fyra
fokusområden beskrivs särskilt, dessa är framtagna i SISAB:s väsentlighetsanalys.
Hållbarhetsredovisningen utgör den lagstadgade hållbarhetsredovisningen enligt
årsredovisningslagen.
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VD har ordet
Tillsammans med hyresgästerna skapar SISAB trygga och
inspirerande utbildningsmiljöer med kvalitet och sund ekonomi för
dagens och framtidens barn och unga. Utöver förvaltning av befintliga
utbildningsmiljöer arbetar vi aktivt med att skapa nya elevplatser.
Under pandemiåret 2020 har hälsa varit i fokus för SISAB samtidigt som en
stor omställning har skett inom bolaget för att kunna upprätthålla driften av
våra fastigheter. För att anta utmaningen som pandemin inneburit och
samtidigt ta stora kliv framåt som bolag har samarbete och att tänka nytt
genomsyrat vårt arbete. Vi har navigerat genom krisen med hyresgäster och
medarbetare i första rummet och använt våra värderingar som kompass och
vägledning.
SISAB har det fantastiska uppdraget att utveckla och förvalta hållbara
utbildningsmiljöer för barn och unga i Stockholms stad.
Vårt långsiktiga mål är att nå 180 000 elevplatser till år 2040 även om
tillväxten, bostadsmarknaden och framtiden blir alltmer komplicerad att
förutse. Men vad som kvarstår är vikten av tillgången till hållbara
utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga, där vi vet att det finns en
koppling mellan hur en skola mår och hur närområdet mår.
Under 2020 har vår målsättning med kostnadseffektivitet, nöjda kunder och
nya elevplatser fått en allt tydligare roll. SISAB strävar efter att bli mer
kostnadseffektiva men givetvis leverera rätt kvalitet genom att ställa tydliga
krav på kostnader, leveranstider och utförande. Inom bolaget pågår ett arbete
kring förtydligande av projektstyrningsprocessen utifrån ansvarsfördelningar
och arbetsprocesser. Som ett led i att effektivisera SISAB:s arbete pågår även
ett utvecklingsprojekt gällande hantering av information med en gemensam
datastruktur för att verksamheten på ett enkelt och standardiserat sätt ska
kunna tillgängliggöra sig information från olika system.

”

Trots pandemin
har det hänt
mycket på
hållbarhetsområdet - både
inom staden
och i bolaget.
Stockholm har
till exempel fått
ett nytt styrande
miljöprogram
och en klimathandlingsplan.

NKI resultatet - Nöjd kundindex från våra hyresgäster analyseras och
integreras ytterligare i verksamhetsutvecklingen och planeringen. Resultatet
visar tydligt att en av våra framgångsfaktorer är vår relation till våra
hyresgäster och att vi är transparanta för ett gott samarbete.
Coronapandemin har påverkat hela samhället och ställt nya krav på både oss
som bolag men även på våra kunder och våra samarbetspartners. Under 2020
har SISAB:s riskarbete utvecklats och bidragit till att SISAB trots pandemin har
kunnat genomföra sitt uppdrag med hög effektivitet och medvetenhet. Krisens
utdragna förlopp har belyst behovet av flexibilitet och digitalisering och
bidragit till att personal inom bolaget digitaliserat verksamheten ytterligare
både ur ett trygghetsperspektiv men även utifrån nya förutsättningar och
möjligheter.
SISAB arbetar för att bolagets fastigheter ska utformas på ett sätt som minskar
klimatbelastningen och att bolagets totala energianvändning ska minska.
Under 2020 har SISAB signerat Klimatpakten i syfte att, tillsammans med
staden, politiken och övriga medlemmar, sätta ännu mer fokus på åtgärder för
att minska klimatförändringarna.
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Angående klimatanpassning så är frågor gällande preventivt arbete utifrån
skyfall och värmeböljor högst aktuella.
Under 2020 har bolaget anställt en ny hållbarhetsstrateg. Det har påbörjats ett
arbete att öka kunskapen kring hållbarhet bland SISAB:s medarbetare. Bolaget
arbetar för att ta fram en ny hållbarhetsstrategi.
Med hjälp av lek, experiment och samarbete bidrar Energiagenterna till att
minska energiförbrukningen i förskolemiljö. Det lustfyllda lärandet ger barn
och vuxna ett nytt förhållningssätt till energi- och miljöfrågor och gör även de
små barnen delaktiga i att påverka sin miljö. Under 2020 diplomerade vi
ytterligare 1 552 nya energiagenter vilket innebär att det numera finns cirka 7
800 energiagenter där ute i vårt samhälle som sprider kunskap om att
hushålla med våra resurser.
1 januari 2020 blev barnkonventionen lag, ett arbete som lyfter
barnperspektivet i verksamheten. Utifrån stadens program för barnens
rättigheter och inflytande 2018-2022 arbetar SISAB med utbildningsmiljöer i
fokus. Barnens bästa ska utredas och vara vägledande vid alla beslut och
åtgärder som rör barn. SISAB arbetar även genom samverkan för att
möjliggöra en helhetssyn på barnets behov och intressen.
Under 2020 har det tagits ett helhetsgrepp över hållbarhet, risk- och
affärsutvecklingsarbetet där kopplingar, synergier och framåtblickande gjorts.
Under året har 31 nya medarbetare börjat på SISAB. För att skapa en smidig
start för nyanställda under rådande pandemi har stort fokus lagts på
introduktionsprogrammet. Med en stor andel av medarbetare som har arbetat
hemifrån har SISAB som arbetsgivare varit mån om att ge stöd kring den
digitala arbetsmiljön och stöd till chefer för att säkerställa såväl den fysiska
som den psykosociala arbetsmiljön. Bolaget har utökat digitala utbildningar,
forum och prövat sig fram kring nya interna kommunikationssätt för att
skapa delaktighet. Under pandemin har organisationen flera gånger gjort
särskilda undersökningar med medarbetare kring arbetsmiljön och digitala
verktyg för att ta vara på digitaliseringens möjligheter och samtidigt
säkerställa att främjandet av medarbetares hälsa sker på bästa sätt.

Claes Magnusson
VD
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2020 i korthet

2020 fick SISAB utmärkelsen
Stockholms läns friskaste företag
av hälsoföretaget Feelgood.
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SISAB och hållbarheten
Hållbarhet för SISAB innebär att skapa hållbara värden på kort och
lång sikt. Med hållbarhet menar vi alla hållbarhetsaspekter. Det gäller
både; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet där aspekterna är
integrerade, beroende av varandra och där cirkularitet och social
hållbarhet är parametrar som kopplar samman hållbarheten.
Hållbarhet är vår tids viktigaste fråga och ett paradigmskifte i hur vi tar hand
om oss och vår planet. SISAB har stor möjlighet att kunna bidra till hållbar
utveckling genom vårt uppdrag. SISAB utvecklar, bygger och förvaltar hållbara
utbildningsmiljöer där barn och unga ska kunna lära sig, känna sig trygga och
utvecklas som människor. Stockholms utbildningsmiljöer ska ligga i framkant
när det gäller hållbarhetsfaktorer som exempelvis energi, klimat, tillit,
biologisk mångfald, trygghet, inkludering, hälsa och cirkularitet. För att
komma dit integrerar vi hållbarhetsarbetet i vår verksamhetsutveckling och
arbetar innovativt för att testa nya hållbara lösningar tillsammans och skapar
riktningen över hur vi ska jobba.

”

SISAB har stor
möjlighet att
kunna bidra till
hållbar
utveckling
genom vårt
uppdrag.

För att lyckas med att bidra till en hållbar utveckling har vi under 2020 arbetat
utifrån dessa uppdrag och ägardirektiv.






ha en ledande roll i planeringsarbetet för
utbyggnad av trygga skolor och förskolor
söka lämpliga lokaler och markanvisningar
undersöka möjligheten att bygga i trä
utveckla och upprusta stadens skolgårdar och
utemiljöer utifrån hyresgästernas prioriteringar
arbeta aktivt med energieffektivisering och
förnyelsebar energi
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verka för en giftfri skolmiljö
att miljöcertifiera vid nyproduktion av byggnader
verka för lägre byggkostnader vid nyproduktion
och ombyggnation
tillsammans med externa aktörer bidra till
stadsutveckling

För barns och ungas bästa
Skolfastigheter i Stockholm AB äger, förvaltar och utvecklar huvuddelen av
Stockholms grundskolor, gymnasieskolor och förskolor. Vår uppgift är att
tillhandahålla ändamålsenliga, flexibla, hållbara och kostnadseffektiva lokaler
för stadens skol- och förskoleverksamhet.






Vi är ett kommunalt bolag inom Stockholms Stadshus AB som ägs av
Stockholms Stad.
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare sett till yta.
Vi äger, förvaltar och utvecklar huvuddelen av Stockholms grundskolor,
gymnasieskolor och fristående förskolor.
Den största delen vår fastighetsyta hyrs av Stockholms stad, främst
utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna.
Antalet anställda var vid årets slut 265, en ökning om 7 personer
jämfört med tidigare år

Hållbarhetspolicy
2018 antog SISAB:s styrelse en hållbarhetspolicy. Syftet är att deklarera våra
hållbarhetsambitioner och sätta ut riktningen för det fortsatta arbetet:





Arbeta långsiktigt.
Ha barn och unga i fokus.
Vara en ansvarsfull arbetsgivare och beställare.
Ta ett långsiktigt miljöansvar.

Policyn finns i sin helhet på sisab.se.
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Om Agenda 2030
2015 skrev världens länder under FN:s globala hållbarhetsmål. 17 mål, eller
snarare kategorier, och dess 169 delmål utgör en gemensam agenda för att nå
en socialt, miljömässigt och ekonomisk utveckling. Hållbar utveckling
definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa
klimatkrisen – och nu är det bara 9 år kvar.
Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål ligger till grund för stadens och SISAB:s
hållbara utveckling. Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av de
17 globala hållbarhetsmålen och agendan ska vara ett stöd för att utveckla
stadens arbete för social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Nya
styrdokument som tas fram ska kopplas till Agenda 2030. Agendan är ett
verktyg för att utveckla stadens kvalitets- och hållbarhetsarbete.
Stockholms stads direktiv till nämnder och bolagsstyrelser:







Verka för genomförandet av alla mål och hållbarhetsdimensioner i
Agenda 2030
Beakta agendan i framtagande av verksamhetsplanen och
styrdokument
Samverka med akademi, näringsliv och civilsamhälle
Uppmuntra innovativa lösningar som stärker hållbarhetsarbetet
Medverka till en stadsövergripande och samordnad kommunikation
om stadens arbete med Agenda 2030
Genomförandet ska leda till ökad jämställdhet, ökad social inkludering,
minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan.
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Kopplingar mellan globala hållbarhetsmålen och våra
ägardirektiv

Under hösten 2020 har SISAB:s uppdrag och aktiviteter kopplats till hur de
bidrar till de 17 globala hållbarhetsmålen. Här kan vi se att många av
direktiven bidrar till mål 11 gällande hållbara städer och samhällen och mål 13
kring att Bekämpa klimatförändringarna och mål 3 rörande God hälsa och
välbefinnande. Vad som är intressant är att bolagets ägardirektiv från
Stockholm stad i olika utsträckning bidrar till alla 17 globala hållbarhetsmål.
Tydligt är att det finns potential i ägardirektiven kring att bidra ytterligare till
den sociala hållbarheten såsom delaktighet, inkludering och jämlikhet.
Under 2020 har framtagandet av SISAB:s hållbarhetsstrategi påbörjats och här
integreras Agenda 2030 i strategin.

Stockholm växer – så möter vi behovet av nya elevplatser
Behovet av fler elevplatser inom Stockholm stad är stort. Prognoserna säger
att vi kommer att vara 1.3 miljoner invånare 2040 jämfört med dagens 975 000,
även om pandemin 2020 troligtvis kommer påverka utvecklingen, människors
vardagsliv och prioriteringar. Även om befolkningsutvecklingen skulle
avstanna något är byggtakten hög, kraven på hållbarhet och kvalité högre än
någonsin och de ekonomiska ramarna begränsade. SISAB:s uppdrag är att
tillgodose elevplatser och bolaget ska skapa ca 37 000 elevplatser till år 2040.

Leverans 2020
Skolor, om- till och/eller nybyggnad:

8 st

Förskolor, om. åter- och/eller nybyggnad:

6 st

Antal nya elevplatser skapade:

2 499 st

Nya elevplatser
Förskola 648 st
Grundskola 1731 st
Gymnasieskola 0 st
Paviljonger 120 st
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Produktportfölj
För att klara uppdraget har SISAB utvecklat en produktportfölj med smarta
lösningar, exempelvis:

Framtidens förskola
SISAB:s egna koncept som utgår från en genomtänkt grundbyggnad med
flexibelt användande i fokus och finns för 5, 6 eller 8 avdelningar. Detaljerna
anpassas sedan efter förskoleverksamheten, platsens förutsättningar och
stadsdelens önskemål.
Då grundkonceptet är desamma går det att korta tiden från start till färdig
byggnad utan att tumma på miljökrav eller kvalitet. Den invändiga
planlösningen är fast medan den yttre gestaltningen alltid anpassas till
omgivningen. Bolaget har nu levererat 19 färdiga och har 20 pågående samt 12
i planering. Konceptet innebär en mycket god arbetsmiljö och ekonomi för
verksamheten. De kan produceras på kort tid och personalen kan innan
projektet besöka en färdig 5-, 6- eller 8-avdelningars förskola vilket skapar en
tydlighet och rätt förväntningar.

SISAB UPP
Byggnadskonceptet SISAB UPP innebär att ett antal små och tekniskt uttjänta
förskolor kan ersättas med nya prefabricerade förskolebyggnader i trä på bara
18 veckor till en relativt låg projektkostnad, 330 tkr/elevplats. På samma gång
uppgraderas standarden i byggnaden och ofta finns möjlighet att tillskapa fler
elevplatser på samma tomt.
I SISAB:s bestånd finns fler än 200 förskolor som kan omfattas av SISAB UPP.

SISAB PLUS
SISAB PLUS är framtagen som en lösning för att öka elevantalet genom en
permanent byggnation som komplement till en redan befintlig skola där
specialämnen och kök redan finns att tillgå i andra byggnader. Den bygger på
samma koncepttanke som Framtidens förskola. SISAB PLUS uppförs nu på två
platser i Stockholm.

SISAB och barnkonventionen
Från 1 januari 2020 är barnkonventionen lag vilket har gett ett ökat fokus på
barnperspektivet och barnrättsperspektivet i organisationen.
Barnkonventionen är ett av de viktigaste verktygen för att säkerställa att
barns rättigheter tillgodoses. Av konventionen framgår bland annat att barn
har rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och rätt till social trygghet.
Under året togs tre grundläggande beslut i SISAB:s ledningsgrupp för att sätta
extra tryck på frågorna.
1.
2.
3.

Att mallen för tjänsteutlåtande har en rubrik kring konsekvenser för barn
vid lokalprojekt.
Att konsekvenser för barn är belysta i alla beslutsunderlag
Att SISAB aktivt samverkar med utbildningsförvaltningen i frågan samt
hur barnkonsekvensanalyser praktiskt implementeras i projekt,
exempelvis genom gemensam standard.
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Utöver dessa tre delar fortsätter vi att aktivt arbeta för att få barnperspektivet
genomsyrande i verksamheten och genomför dialoger med barn och unga för
inkludering och deltagande.

Dialog i Västertorpsskolan
I ombyggnationen av Västertorpsskolan har ett gediget dialogarbete
genomförts där bland annat elever deltog i diskussioner, presentationer och
studiebesök. Under 2020 har även SISAB:s hållbarhetsstrateg påbörjat interna
hållbarhetsutbildningar där barn- och ungdomsperspektivet är en självklar del.

Utbildningsmiljöer som används
SISAB strävar efter att skollokaler ska användas flitigt utanför skoltid.
Möjlighet finns att dessa kan nyttjas en större del av dygnet, veckan och året
för att säkerställa en bra samhällsekonomisk nytta. SISAB ser även en ökad
möjlighet utifrån bolagets skol- och förskolegårdar att utveckla rum för kultur,
utställning, kreativitet och skapande. Pågående pandemi har även lärt SISAB
och staden om vikten av flexibilitet, SISAB kan skapa flexibilitet i bolagets
fastigheter och gårdar där viktiga samhällssatsningar inkluderas. Med rätta
lösningar på plats så är det till nytta och gagn för staden i stort om bolagets
fina välplanerade skollokaler kan komma allmänheten till nytta en större del
av tiden än idag.

Platsutveckling tillsammans med lokala näringslivet
SISAB genomför ett utvecklingsprojekt på Åsö gymnasiums skolgård/Åsö torg
tillsammans med andra aktörer som har anknytning till, eller intresse av
platsen. Projektet syftar till att utveckla platsen som en yta för fysiskt och
mentalt välbefinnande för barn och unga vuxna i åldern 13-25. Platsen ska
uppmuntra och inspirera till aktivitet och rörelse. Målsättningen är att platsen
ska vara välanvänd, trygg och värdeskapande för skolan under skoltid och alla
stockholmare övrig tid. I projektets första etapp utvecklas den befintliga
basketplanen tillsammans med den lokala klädaffären Sneakers’n’Stuff och
unga i skolor och föreningar. I kommande etapper finns IoT och
digitaliseringslösningar planerade. Projektets metod bygger på samarbete
mellan oss som fastighetsägare, det lokala näringslivet och invånarna.
Metoden utvärderas och kan komma att tillämpas på andra platser.

Fler får möjlighet att ta del av konsten på stadens skolor
Under 2020 har vi tagit fram en app med konst- och arkitektrundor på SISAB:s
fastigheter.
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Samarbeten med externa aktörer
Dialog och samarbeten har skett på andra sätt 2020 än ett vanligt år där de
digitala mötena och samarbetena har blivit det nya normala och nödvändiga.
Nära kontakter med våra leverantörer har blivit ännu viktigare för att
säkerställa att de kan genomföra sitt arbete under pandemin. Vi har
tillsammans med våra beställare och entreprenörer lyckats fortsätta att hålla
bygg- och utvecklingstakten igång trots restriktioner och pandemi.

SISAB syns och hörs
SISAB:s arena för digitalisering med temat infrmationssäkerhet genomfördes i
februari 2020. Den årliga projektkavalkaden genomfördes digitalt under
hösten 2020 där tre inspirerande presentationer hölls; projektet Brandstegen
som är under produktion, Projekten i Hagastaden – skola, förskola och
fotbollsplan och även en presentation om tidiga skisser, analyser och
utredningar för att säkerställa rätt kvalité från början.
Den årliga SISAB-dagen genomfördes i september 2020 för alla medarbetare
och var som mycket annat under året helt digital och fokuserade på glädje,
inkludering, inspiration och hållbarhet.

Digitala hjälpmedel i möten och event har blivit standard under året som gått. Till exempel
på SISAB-dagen som genomfördes helt digitalt.
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Värdekedja

SISAB:s viktigaste hållbarhetsfrågor hänger samman med alla delar av
vår värdekedja. Hållbarhet genomsyrar alla steg i vår värdekedja som
går från individ till samhällsperspektiv. Vår uppdaterade
väsentlighetsanalys 2020 har utvecklat vår värdekedja och våra
fokusområden.
Kärnan och utgångspunkten i vår verksamhet är att tillgodose elevplatser på
olika platser i staden. Kunniga, engagerade och drivna medarbetare skapar
och formar verksamheten för att driva arbetet i en utpekad riktning.
Riktningen är hållbarhet och kostnadseffektivitet genom smarta
upphandlingar och proffsiga beställningar. För att lyckas med det är
relationen i fokus till våra största kunder som är utbildningsförvaltningen,
stadsdelsförvaltningarna och våra samarbetspartners såsom konsulter,
leverantörer och entreprenörer. Här är en öppen, transparent dialog och en
tydlig kommunikation framgångsfaktorer. När vi lyckas med detta bidrar vi
till hållbarhet genom att både barn och unga mår bra men även att våra
utbildningsmiljöer inne och ute mår bra - detta är en förutsättning för ett
hållbart Stockholm. Skolor och förskolor är del av en fungerande stad, där
invånare, förvaltningar och politiker sätter förutsättningar och mål.
SISAB:s kunder är i huvudsak utbildningsförvaltningen och
stadsdelsförvaltningarna som ansvarar för verksamheten i skolor respektive
förskolor. SISAB är i sin tur en stor beställare av tjänster inom drift, förvaltning
och byggande som utförs av konsulter och entreprenörer. Det är därför av vikt
att vi arbetar med hållbara upphandlingar. Genom hållbara upphandlingar får
vi leverantörer som tar samhällsansvar och deltar i vårt hållbarhetsarbete i
alla led. Vi arbetar även aktivt för att undvika korruption.
Behovet av nya elevplatser är stort i ett växande Stockholm. För att minimera
risker för förseningar och driftstörningar arbetar vi med utveckling av vår
projektprocess och arbetssätt samt driftövervakningssystem.
Ett stort engagemang och hållbarhetskunskap är nödvändigt hos alla
medarbetare inom bolaget för att vi ska nå våra verksamhetsmål. I det ingår
förmågan att se helheten och betydelsen av sin egen roll – oavsett om det är
att driva projekt, förvalta fastigheter eller arbeta med någon annan del av
SISAB:s uppdrag. Samtidigt är det viktigt att vi även arbetar för att attrahera,
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utveckla och behålla den kompetens som krävs för att kunna skapa
utbildningsmiljöer av hög kvalitet.
Vi har ett affärsmässigt och ansvarsfullt samarbete med våra kunder som
bedriver verksamhet i våra lokaler, detta vill vi berätta om i vårt
hållbarhetsarbete. Tillsammans åstadkommer vi en trygg och säker skolmiljö
genom att bland annat skapa god tillgänglighet och motverka skadegörelse
och brand. Även en pedagogiskt och miljömässigt god utomhusmiljö får ett
allt större fokus i takt med att tillgången på mark minskar i staden. Vi arbetar
också med att göra lokaler flexibla, även utanför skoltid vilket bidrar till en
trygg och inkluderande stad.Vi tar både miljömässigt och ekonomiskt ansvar
genom energieffektiviseringar, minskad klimatpåverkan och
klimatanpassning.

Sjöviksskolan invigdes i januari 2020.

SISAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 - VÄRDEKEDJA

15 (63)

Fyra fokusområden
SISAB:s hållbarhetsredovisning utgår från följande fokusområden;
hållbara utbildningsmiljöer, hållbara relationer, hållbar
beställarorganisation och hållbart arbetsliv. Fokusområdena är
dessutom grunden i bolagets kommande hållbarhetsstrategi.
Fokusområdena är beskrivna i strukturen; beskrivning, möjligheter och
utmaningar, policys/mål och hur vi jobbar.

Hållbara utbildningsmiljöer
Fokusområdet hållbara utbildningsmiljöer handlar om hur våra förskolor,
grundskolor och gymnasieskolor ska utformas och främja både människorna,
miljön och ekonomin. Inomhus och utomhus i våra hållbara
utbildningsmiljöer är miljön, trygghet, säkerhet, hälsa och ett inkluderande
och jämlikt klimat mycket viktiga faktorer. Utomhus är även biologisk
mångfald, rörelse och kreativitet viktiga faktorer som SISAB arbetar med
dagligen. De mänskliga rättigheterna ligger till grund för SISAB:s arbete med
social hållbarhet i våra utbildningsmiljöer. SISAB:s skolor och förskolor ska
vara tillgängliga och inkluderande för alla oavsett funktionsvariation.
Tillgänglighetskrav gäller alltid i samband med ombyggnation och
nyproduktion.

Möjligheter och utmaningar
Inom hållbara utbildningsmiljöer finns både möjligheter och utmaningar som
kan gälla alltifrån möjligheter att bidra till biologisk mångfald till utmaningen
att våra verksamheter ska vara inkluderade. Utmaningen att belysa och arbeta
med de sociala hållbarhetskonsekvenserna i våra utbildningsmiljöer
förutsätter kompetens, rätt krav, mod och att vi testar innovativa lösningar.
För att nå dit behöver vi vara ännu mera inkluderande och låta dialog och
inflytande genomsyra våra processer. Vi behöver även ha dialog och skapa
både förståelse motivation hos våra hyresgäster för hur de kan bidra när det
gäller energianvändning. När det handlar om klimat och energi strävar vi efter
en låg energianvändning med bibehållet bra eller förbättrat inomhusklimat.
Vi har stora möjligheter att ta hand om våra utbildningsmiljöer med fokus på
cirkularitet och att sträva efter att använda redan befintligt material och
resurser.

Policys/mål


Stockholms stads miljöprogram för 2020-2023



Stockholm stads klimathandlingsplan 2020-2023



Stockholms första handlingsplan för biologisk mångfald



Stockholms trygghetsprogram 2018-2021



Barnkonventionen som lag från 2020



Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 20182022



Program för lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck 2018-2022



Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022
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Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023



Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast
2020-2024



Trygghets- och brottsförebyggande arbete riktlinje



Direktiv att integrera Agenda 2030 i verksamheten



Säkerhetspolicy

Hur vi jobbar
Klimatförändringarna är vår tids stora globala utmaning och
energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av de
klimatpåverkande utsläppen.
Energimålen i stadens Miljöprogram 2020-2023 är:
1.
2.
3.
4.
5.

Effektivisera energianvändningen med 5 procent relativt kvadratmeteryta
(ca en procentenhet per år perioden 2018-2023)
Avveckla all olja för uppvärmning.
Öka energiproduktionen baserad på solenergi med 100 procent
Genomföra långtgående energieffektivisering vid större ombyggnader så
att den köpta energin minskar med minst 30 procent.
Vid nybyggnation gäller en energianvändning om högst 55 kWh/m2 och
år med sikte på 45 kWh/m2 och år.

Dessutom har SISAB fått en klimatbudget, ett så kallat klimatbeting, som till
stor del är förknippat med energiarbetet. SISAB arbetar också utifrån stadens
mål och krav om god inomhusmiljö, exempelvis ”Stärkt förmåga att hantera
effekter av värmebölja”.

Energiplan
I december beslutade SISAB om en ny energiplan för 2021-2023 som bland
annat utgår från stadens mål. Fokusområden är:




Utveckla energiarbetet – genom utökad samverkan mellan avdelningar
Säkerställa uppföljning och mätbarhet – kvalitetssäkring och
visualisering av data
Öka andelen förnyelsebar energi – fler solpaneler för minskade
växthusgasutsläpp och förstärkt elkapacitet i staden.

Nästa steg är att fördjupade energiplaner ska tas fram för vart och ett av
SISAB:s sju förvaltningsområden. Fokus kommer att ligga på byggnader med
hög energianvändning och lågt NKI för inomhusklimat. Energibesparande
åtgärdsförslag ska tas fram, prioriteras och budgeteras och alla åtgärder och
dess effekter ska också följas upp. Ett underlag i form av energikartläggningar
har gjorts i ett antal av de större skolorna som drar stor mängd energi. I dessa
sammanställs hur energin nyttjas och fördelas och förslag på
energibesparande åtgärder redovisas.
SISAB ska också aktivt följa forskning och utveckling och söka nytänkande
och alternativa lösningar som kan bidra till att energianvändning och
klimatpåverkan minskar, samtidigt som inneklimatet för våra hyresgäster
bevaras eller förbättras.
Vidare ska SISAB fortsätta minska sin energianvändning och klimatpåverkan
med hjälp av bolagets avancerade driftsystem, energieffektivisering, fortsatta
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energikartläggningar av skolor, utfasning av de sista fossila energikällorna
och ökad egenproducerad solenergi.

Minskad energianvändning
Den totala energianvändningen i SISAB:s fastigheter, där även de kommunala
hyresgästernas elanvändning ingår i hyran, minskade med 5,4 procent från
280 GWh år 2019 till 265 GWh. Fjärrvärmen är då normalkorrigerad, dvs
hänsyn är tagen till det varma vädret 2020. Utan korrigering minskade den
totala energianvändningen nära 10 procent. Relaterat till ytan har
energianvändningen minskat från 175 kWh/m2 till 164 kWh/m2, det vill säga
med 6,4 procent. Se även resonemang nedan om coronarestriktionernas
påverkan på energianvändningen.

Energianvändning kWh/m2
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Energianvändning per kvadratmeter.

Miljöbyggnadscertifiering
SISAB har från 2014 haft krav på att alla nya byggnader ska certifieras enligt
Sweden Green Buildning Councils certifieringssystem Miljöbyggnad, nivå
silver. Miljöbyggnad omfattar områdena energi, inomhusmiljö och material.
Under 2020 har sex nya byggnader certifierats och två har verifierats. I slutet
av 2020 fick SISAB i uppdrag att genomföra en jämförelse mellan
Miljöbyggnad silver och stadens miljöprogram. Arbetet kommer att redovisas
under våren 2021.

Driftoptimering och digitalisering
SISAB har ett numera välkänt och avancerat system för drift och övervakning
av fastigheterna. Tack vare ca 20 000 sensorer och realtidsuppkopplingen i
systemet SISAB OnLine(SOL) kan våra drygt 600 fastigheter få en god
inomhusmiljö samtidigt som vi driftoptimerar och sparar mycket energi.
Av de cirka 600 fastigheterna är 53 fastigheter uppkopplade via AI-konceptet
SOLIDA. SOLIDA är något som bolaget tror starkt på och kommer att utveckla
vidare med mera funktionalitet och på sikt kan alla SISAB:s drygt 600
fastigheter integreras. Konceptet innebär att varje fastighet har en digital
tvilling. I den räknar datorn fram ett oändligt antal kombinationer för styrning,
med utgångspunkt från de mätvärden som har levererats in. Resultatet ska bli
en optimal styrning för driftoptimering med inomhusmiljö som den viktigaste
parametern.
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Övertemperatur och värmeböljor
I några av våra byggnader finns klimatsmarta kylsystem men behovet växer i
och med klimatförändringarna. När vi bygger nytt enligt Miljöbyggnad Silver
ska vi ställa krav på god inomhuskomfort och här är fönsterplaceringar,
utanpåliggande solskydd eller mellanliggande persienner exempel på åtgärder
som ska finnas med i projekteringen. I redan befintliga skolor där det bedrivs
verksamhet under sommaren och det blir höga inomhustemperaturer dagtid
så används i nuläget nattkyla. Nattkyla innebär tillförsel av luft under natten
som ger svalare temperatur under morgontimmarna. Behovet av ventilation
dagtid innebär dock tillförsel av varm uteluft och inomhustemperaturen kan
då åter bli för hög. Motverkande av övertemperaturer i befintlig bebyggelse är
en knäckfråga där SISAB eftersträvar teknikutveckling och nya energi- och
kostnadseffektiva lösningar.

Pandemins påverkan
Redan innan pandemin minskade SISAB:s bilåkande drastiskt genom SISAB:s
digitala nyckelskåp eftersom nyckelutlämningar genomförs direkt på plats.
Cirka 30 ton CO2 per år sparas in när antalet körningar för entreprenörer
minskas. I och med pandemin har bilåkandet minskat ytterligare och
verksamhetseffekten visar att minskandet troligtvis håller i sig framöver.
Genom pandemin 2020 har SISAB på anpassat sätt planerat och
kommunicerat förskole- och skolbesöken, då service i fastigheten skulle
genomföras. Konsekvenser av det var att flera olika ärenden samlades ihop till
samma tillfälle vilket bidrog till färre resor, effektivitet och en ännu bättre
kommunikation och relation med personal på förskolorna och skolorna.
Det är svårt att beräkna pandemins effekter på energianvändningen. Då en
större andel av undervisningen har skett på distans än tidigare år bör
användningen av verksamhetsel ha minskat, bland annat på grund av
minskat behov av belysning och lägre användning av datorer på skolorna. I
fastigheter med AI-uppkoppling sker ventilation med hänsyn till både
temperatur och koldioxid (som mått på inomhusluftens kvalitet). Allt detta
leder till en lägre användning av el.
Nästintill alla månader var väldigt milda under 2020. Det ledde till ett lägre
behov av energi till uppvärmning när det gäller både fjärrvärme samt el till
värmepumpar och för direkt eluppvärmning. Samtidigt leder
distansundervisning till att färre personer befinner sig i skolorna och därmed
att de interna lasterna (värmetillskottet från bl a människor) varit lägre än
normalt. För att fortsätta upprätthålla en god inomhusmiljö med samma
inomhustemperatur som tidigare har därför krävts en ökad användning av
fjärrvärme och el till uppvärmning.

Minskade klimatutsläpp
Stockholm har antagit målet att vara en fossilbränslefri stad år 2040 och
staden som organisation ska vara fossilbränslefri år 2030. I stadens
Klimathandlingsplan 2020-2023 anges ett så kallat utsläppsbeting för
förvaltningar och bolag. Här pekas utfasning av olja och energieffektivisering
ut som viktiga åtgärder för SISAB men det nämns också exempelvis krav på
arbetsmaskiners bränsleanvändning.
SISAB har under 2020 minskat koldioxidutsläppen som härrör från
energianvändning och användning av köldmedia med hela 29 procent jämfört
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med föregående år. Detta beror huvudsakligen på att Stockholm Exergi
minskat andelen fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen, men också på den
minskade energianvändningen inom SISAB. Vi ser också att de redan relativt
små utsläppen från de fåtal oljepannorna och från läckage av köldmedia har
fortsatt att minska. Tilläggas kan att SISAB enbart köper klimatneutral
fjärrvärme från Stockholm Exergi, vilket dock inte legat till grund för vår
utsläppsberäkning, och att hela staden enbart köper el märkt Bra miljöval.
SISAB:s användning av fossila bränslen för uppvärmning har succesivt fasats
ut sedan år 1997 genom att lokala oljepannor ersatts med fjärrvärme. Två
skolor med olja som spets återstår och SISAB planerar att vara helt oljefria
2021/2022.

Fördelning förnybara och
icke förnybara energikällor
Förnybara: 213 GWh
Icke förnybara: 23 GWh

Fördelning av energikällor.
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Koldioxidutsläpp från energianvändning, beräknat per kvadratmeteryta. Från 2018 ingår
även köldmedia.

Solenergi
SISAB:s mål är att energiproduktionen baserad på solenergi ska dubbleras
under 2020-2023. Totalt under 2020 genererade SISAB:s solcellsanläggningar
sammanlagt 447 MWh. Av denna produktion såldes 98 MWh tillbaka till nätet,
exempelvis sommartid när skolorna var stängda. Under året har fyra nya
anläggningar av solceller installerats, vilka finns på St:Eriks gymnasium,
Lindeskolan, Hagsätraskolan och Bobergsskolan. Efter år 2023 kommer SISAB
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ha en beräknad årsproduktion på ca 850 – 950 MkWh. Lagring av bland annat
egenproduceras solenergi kommer att studeras vidare inom SISAB för minskat
behov av köpt energi och minskat effektbehov.
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Energiagenterna – kul energisparande!
SISAB delar med sig av bolagets kunskap. Energiagenterna som är ett
fantastiskt lyckat hållbarhetsprojekt där bolaget lär 5-åringar att hushålla med
resurser har spridit sig till fler kommuner. Med hjälp av lek, experiment och
samarbete bidrar Energiagenterna till att minska energiförbrukningen i
förskolemiljö. Under 2020 deltog 85 förskolor. Preliminärt räknar bolaget med
att 1 552 barn kommer ha tagit sin energiagentexamen i Stockholm läsåret
2020-2021. Totalt har satsningen därmed nått cirka 7 780 barn sedan SISAB
startade satsningen.

Energiagenternas festival 2020 som direktsändes via sociala medier.
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Att bygga i trä
Att bygga i trä är något som SISAB arbetar med i linje med stadens
målsättning. SISAB har under året undersökt vilka möjligheter som finns att
utveckla denna typ av byggnadssätt inom bolagets projektverksamhet.
Byggnadskonceptet SISAB UPP innebär att ett antal små och tekniskt uttjänta
förskolor kan ersättas med nya prefabricerade förskolebyggnader i trä.

Fossilfritt Sverige
SISAB är anslutet till Färdplan för bygg- och anläggningsbranschen, som i sin
tur ingår i regeringens plattform Fossilfritt Sverige. SISAB har under året
fortsatt delta i referensgrupper som utvecklar branschgemensamma
arbetssätt utifrån gemensamma klimatmål. Under 2020 har en Vägledning för
kartläggning, mätning och uppföljning av klimat- och miljöpåverkan inom
bygg- och anläggningssektorn arbetats fram där SISAB har deltagit som
referensorganisation.

Klimatpakten
SISAB signerade Stockholms stads klimatpakt under 2020. Klimatpakten är ett
klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, där samarbete
för minskad klimatpåverkan är i fokus. Klimatpakten är en arena för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna.
Tillsammans skapas ett klimatnätverk och en mötesplats för diskussioner och
nya idéer och samarbeten.

Handlingsplan på gång för cirkulärt byggande i Stockholm
Under 2020 har ett arbete pågått inom staden att ta fram en handlingsplan för
cirkulärt byggande med Miljöförvaltningen i spetsen där SISAB har varit en
aktiv aktör i arbetsgruppen och även referens i remissrunda. Handlingsplanen
kommer att bli klar under 2021.

Handlingsplan för klimatanpassning
Under 2020 har en handlingsplan för klimatanpassning arbetats fram, där
SSAB har varit en aktiv aktör.

Green Deal – ansökan om medfinansiering
SISAB har under hösten tagit fram projektförslag och underlag för att delta i
EU:s utlysning Green Deal. Fyra olika projekt ingår:
1.
2.
3.
4.

Smartare eleffektanvändning genom batterilagring
Förnybar värme och kyla
Bygga förskola i trä
Arbeta cirkulärt/återbruka/återanvända i en ombyggnation/renovering

Trygga och säkra barn och unga ger trygga och säkra miljöer
Trygghet och tillit är kärnan i social hållbarhet och ju bättre miljöer vi kan
bidra till ur ett trygghet- och tillitsperspektiv desto bättre kommer våra
utbildningsmiljöer tas om hand om av våra hyresgäster. SISAB arbetar
konstant inom trygghets- och säkerhetsarbetet för att skolan och förskolans
fysiska miljö ska upplevas som trygg och säker.
För att minska risken för bränder arbetar vi strukturerat med våra hyresgäster.
Vid minst två tillfällen varje år, vår och höst, genomförs en riktad insats, SBA
Utemiljö, i syfte att få hyresgästerna att hålla sina fastigheter rena från
brännbart material.
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Vårt bevakningsbolag genomför även oanmälda besök på samtliga skolor och
förskolor under hela året. Från dessa besök skickas bildsatta rapporter till
aktuell verksamhet samt förvaltare/fastighetsvärdar för vidare förebyggande
åtgärder. Inom vårt bevakningsbolag arbetar en särskild grupp av väktare, det
så kallade Ungdomsteamet, med att knyta kontakter och skapa dialog med
ungdomar i syfte att förebygga skadegörelse och öka trygghet.
Vid behov för vi även dialog med grannar vid våra utsatta skolor och förskolor
där grannarna ges möjlighet att rapportera om avvikande iakttagelser direkt
till vårt bevakningsbolag. Tillsammans med hyresgäster, bevakningsbolag,
polisen samt kommunala förvaltningar och andra myndigheter förs dialoger
och praktisk samverkan i syfte att förbättra vårt gemensamma förebyggande
arbete. Bland annat har vi direkt samverkan med kommunpoliser inom
samtliga lokalpolisområden inom Stockholms stad, i syfte att bland annat dela
underrättelser som kan bidra till direkta åtgärder som kan förebygga,
förhindra eller försvåra skadegörelse eller andra brott.
Andra viktiga trygghetsåtgärder:









I samband med längre skollov och andra ledigheter skickas checklistor
till samtliga hyresgäster i syfte att minimera riskerna för inbrott,
vattenskador, brand och annan skadegörelse. I samma utskick får de
även information om hur de på bästa sätt bör hantera leveranser och
lagring av exempelvis datorer för att undvika inbrott och stölder
Med jämna mellanrum genomförs trygghetsvandringar där bland
annat mörka och otrygga platser identifieras och åtgärdas
Värmekameror med larmzoner på särskilt utsatta fastigheter som
upptäcker om någon befinner sig för nära skolan eller på skolans tak.
Larmet går vidare till bevakningsbolaget som bedömer om det krävs en
väktarutryckning.
Takfotslarm som identifierar yttre brand och ger larm
Rörelsedetektorer som startar ytterbelysning vid närvaro
Analyserande ljudlarm som när någon uppehåller sig på kritiska platser
kring en fastighet under kvällar och nätter, aktiveras och ger ifrån sig
ett högfrekvent störande ljud

SISAB har under pandemiåret 2020 arbetat än mer engagerat och strukturerat
med det förebyggande trygghetsarbetet. Kostnaderna för skadegörelse (glas
och klotter) har dock ökat med cirka 13,5 procent under året, från 15,5 mkr till
17,6 mkr. Orsakerna till detta kan vara flera. Bland annat har vissa av de
utsatta skolorna varit försedda med dyrbara specialglas och under detta
speciella år har skolor och förskolor haft en högre oönskad närvaro.
Antalet inbrott i skola/förskola har varit fler under året men dessa kan bland
annat kopplas till den pågående pandemin, då möjligheten att begå
bostadsinbrott minskat när allt fler jobbar hemifrån.

”

Kostnaderna
för skadegörelse har
ökat med 2,1
mkr jämfört
med föregående år.

Att minimera olycksrisker
Trots att vi arbetar på flera sätt för att skapa trygga och säkra miljöer händer
tyvärr olyckor. Under 2020 har ett 30-tal incidenter inom kategorin
människa/liv rapporterats in i vårt rapporteringssystem IA. Totalt 13 olyckor
har rapporterats som gällt grupperna entreprenörer, förskolebarn/elever och
en personal.
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2016 inträffade en olycka med en basketkorg där dom kring företagsbot
meddelandes i början av året. SISAB valde att inte överklaga och har lagt
resurser för att förstärka besiktningar och kontroller av lekutrustning.

En god utomhusmiljö
Utemiljöerna är en mycket viktig del av det pedagogiska rummet och ska
bland annat ge möjlighet till fysisk rörelse men också vara trygga, säkra och
fria från material som innehåller farliga ämnen eller sprider mikroplaster.
Eftersom konkurrensen om marken är hård i Stockholm är det en komplex
fråga då bostadsbyggandet skapar behov av utbildningsmiljöer och i och med
det minskande ytor för förskole- och skolgårdar.
Ett utvecklingsprojekt om hållbara markanläggningar har startats upp under
2020 och innebär tester av nya markmaterial samt omvärldsbevakning kring
markmaterial. Projektet har identifierat två nya typer av fallskydd och fyra
testytor; Eiraskolan, Beckombergaskolan, Smedslättskolan och Aprikosgatan
3. Materialen som ska utvärderas är en korkbaserad platsgjuten
fallskyddsprodukt och ett fallskyddsystem av gummiplattor som kan
återanvändas.

Den begränsade marken skapar
hållbarhetsutmaningar i utbildningsmiljöerna
Externa och interna kartläggningar av utvecklingen av begränsade ytor och
Boverkets oro över utvecklingen skapar utmaningar i planeringen för SISAB.
Även driften av våra utbildningsmiljöer blir mer och mer komplicerad då
slitage och material påverkas. Staden har antagit planer som ur kemikalieoch mikroplastsynpunkt pekar på att vi bör begränsa användandet av
konstgjorda markmaterial samt att vi ska arbeta mer med biologisk mångfald.
Bolaget kommer se över möjligheten att integrera ett egenutvecklat
bedömningsverktyg kring ekosystemtjänster och sociala aspekter på
skolgårdar i redan befintliga projektprocesser.

Skolgårdar
Arbetet med förbättrade skolgårdar med skolelevers medverkan har fortsatt
under 2020. Ytterligare fem skolgårdar rustades upp under
sommarmånaderna och kunde tas i bruk då skolorna öppnade för en ny
termin. I år var det Gullingeskolan, Hökarängens skola, Katarina Södra,
Kvarnbackaskolan och Östbergaskolan som fick nya och anpassade
lekutrustningar samt nya aktivitetsytor att vistas på. Skolgårdprojekten är en
viktig del i att utforma stimulerande och lärande skolmiljöer. Syftet är att
tillvarata utemiljöer på bästa sätt för att främja idrott och rörelseinriktad lek.
Sedan 2015 har mellan fyra och sex skolgårdar rustats upp varje år.

Biologisk mångfald på gårdarna
Det nya programmet för biologisk mångfald sätter en inriktning för SISAB:s
arbete kring att bidra till att behålla och utveckla den biologiska mångfalden
på gårdarna tillsammans med våra hyresgäster.

Samordnad grundskoleplanering
SISAB deltar i den förvaltningsövergripande gruppen Samordnad
grundskoleplanering SAMS för att diskutera förskole- och skolfrågan i den
tidiga stadsplaneringen. För att säkerställa tillräckligt med kvalitativ yta för
förskolor och skolor behöver utbildningsmiljöfrågorna komma in i den allra
tidigaste strategiska och praktiska stadsplaneringen i staden.
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Inom SAMS säkerställer SISAB, tillsammans med berörda förvaltningar,
förutsättningarna för att klara elevplatsförsörjningen inom staden. Arbetet
sker under ledning av kommunstyrelsen. Skolfastigheternas placering avvägs
mot exempelvis planerat bostadsbyggande och om mark ägs av staden. Under
2018 tog staden fram ett underlag för SAMS-arbetet med utgångspunkt från
FN:s barnkonvention. Avsikten är att lokaliseringens konsekvenser för barn
ska bedömas ur olika aspekter, exempelvis möjlighet till minskad segregation.
Detta är ett steg i att säkerställa att SAMS-arbetet ligger i linje med
barnkonventionen som är svensk lag sedan den 1 januari 2020.
SISAB:s styrelse är sammansatt utifrån det politiska styret i Stockholms stad.
Styrelsen beslutar bland annat om SISAB:s budget, internkontroll och styrande
dokument. I stora projekt, investeringar över 300 miljoner kronor, bereds
ärendet av SISAB:s styrelse och koncernstyrelsen för att sedan gå vidare till
kommunfullmäktige för beslut om inriktning och genomförande.

Trygga skolvägar
Trygga utomhusmiljöer på och i anslutning till våra skolor och förskolor är
viktigt för SISAB. Trygghetsvandringar tillsammans med andra
fastighetsägare och hyresgäster är en bra metod för att få syn på åtgärder för
att höja tryggheten. Ett av SISAB:s sätt att bidra till trygga skolvägar är att
prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik på och kring utbildningsmiljöerna
både av trygghet och miljöskäl. Även utomhusbelysning och växtlighet är
viktiga frågor att hantera för att skapa trygga miljöer i och kring hållbara
utbildningsmiljöer. Här är nära samarbete med stadens förvaltningar aktuell.

Giftfria och sunda utbildningsmiljöer
I Stockholms Kemikalieplan 2020-2023 pekas barn och ungdomar ut som
särskilt viktiga grupper att skydda från skadliga kemikalier. Dessa grupper är
mer mottagliga och känsliga än vuxna.
Under 2016-2020 genomförde Svenska miljöinstitutet(IVL) i samarbete med
miljöförvaltningen, Stockholms Universitet och SISAB en undersökning om
halterna av hälsoskadliga kemikalier kan minska genom olika åtgärder på tre
av SISAB:s förskolor. Resultatet visar att det ger önskad och mätbar effekt att
ställa kemikaliekrav på både städning, byggmaterial och
verksamhetsrelaterade material i förskolemiljö.
Arbetet med golvhandlingsplanen som togs fram 2018 av SISAB gällande äldre
PVC-golv i förskolor har fortsatt under 2019 och 2020. Golvhandlingsplanen
har utvärderats och uppdaterats inför 2021 med stöd av den nya
kemikalieplanen. Byten av äldre PVC-golv utförs löpande i SISAB:s
verksamhet.

Nya regler för matavfallsinsamling
Eftersom det blir obligatoriskt med matavfallsinsamling i Stockholms stad har
SISAB frågat sina hyresgäster om de har den möjligheten och endast ca 6-7
stycken, dvs cirka en procent, kunde inte sortera.
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Vilka globala mål och delmål som fokusområdet bidrar till
3.4 till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal
människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel
samt att främja psykisk hälsa och välbefinnande.
4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och
likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till
relevanta och ändamålsenliga kunskaper.
4.2 senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av
god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.
4.4 väsentligt öka antalet ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter,
däribland tekniska färdigheter, yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt
arbete och entreprenörskap.
4.5 senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet
och säkerställa lika tillgång till utbildning, yrkesutbildning på alla nivåer för
utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk
och barn som lever under utsatta förhållanden.
4.7 senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter
som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning
för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet,
främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt
värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.
4.8 Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och
personer med funktionsnedsättning, samt ta hänsyn till jämstäldhetsaspekter
och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig miljö för
alla.
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, religion eller ekonomisk eller annan
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiska överkomliga,
tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten,
särskild genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på
behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med
funktionsnedsättning samt äldre.
11.4 stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv
11.6 till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av
kommunalt och annat avfall
11.7 senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och
tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och
barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning
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Vilka globala mål och delmål som fokusområdet bidrar till
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till
klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.
13.2 integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
13.3 förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och
institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna,
klimatanpassning, begräsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt
tidig varning.
15.1 till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i
sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skolar, våtmarker, berg och torra
områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella
överenskommelser.
15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av
naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020
skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens
värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier
för fattigdomsminskning samt räkenskaper.
16.3 främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa
tillgång till rättvisa för alla.
16.5 väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
16.6 bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande
på alla nivåer.
16.7 säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt
beslutsfattande på alla nivåer.
16.10 säkerställ allmän tillgång till information och skydda grundläggande
friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.
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Hållbara relationer
SISAB är en samarbetsorganisation som är beroende av goda och hållbara
relationer till beställare, hyresgäster och intressenter. Som ett kommunalt
bolag med ett betydelsefullt uppdrag, att erbjuda bästa möjliga
utbildningsmiljö för alla Stockholms barn och unga så behöver relationerna
bygga på att vi tillsammans jobbar nära, kreativt och transparent med
kommunikation och inkludering i fokus. Fokusområdet berör hur vi som bolag
kan vidareutveckla dialog och samverkan utifrån bolagets processer.

Möjligheter och utmaningar
Inom hållbarhetsområdet finns stora möjligheter att utöka dialogen med barn
och unga för att fånga och förvalta deras perspektiv på utbildningsmiljöer.
SISAB ska arbeta utifrån en skola eller förskola mitt i byn - en viktig
samhällsfunktion som även finns öppen för idrott och föreningsliv.
SISAB har stora möjligheter att ytterligare utveckla nära och transparenta
relationer till våra kunder och intressenter för att skapa samsyn och förståelse
för varandras uppdrag och förutsättningar. Hållbara relationer skapar både
hållbara arbetsmiljöförhållanden, effektivitet och en gemensam syn på hur
verksamheten kan utvecklas och omhändertas.
Inom staden har vi även ett gemensamt uppdrag med flera bolag och
förvaltningar där SISAB ofta tar en aktiv roll för samverkan och koordinering
både i olika stadsdelar men även stadsövergripande.

Policys/mål


Samverkansavtal för utbildningslokaler – avtalet omfattar samtliga
lokaler Stockholms stad hyr av SISAB



Budget för Stockholms stad med ägardirektiv för SISAB



Möjligheternas Stockholm – Vision 2040



Skolprogram för Stockholms stads förskolor och skolor



Samordnad grundskoleplanering i Stockholm – SAMS



Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022

Hur vi jobbar
SISAB:s relationer är en viktig byggkloss i framgången och samarbetena och
samverkan inom och utom staden arbetas det på kontinuerligt i alltifrån
detaljprojekt till strategiska hållbarhetsfrågor. För att bygga på de hållbara
relationerna delar vi med oss av kunskap och lärdomar och vi deltar aktivt för
att inspireras av andra. Samverkans forum är bland annat samordnad
grundskolplanering, arbetet kring stadens samverkansavtal, trygg- och
säkerhetsnätverk samt byggvarubedömning. SISAB medverkar även inom
hållbarhetgrupper inom staden samt klimatsamordningsgrupp och
kemikaliesamordning. Utifrån byggbranschen specifikt är SISAB aktiv
tillsammans med andra i arbetet kring rättvist byggande och Håll nollan.
Samverkan sker även i funktionshinderrådet, brottsförebyggande råd i staden
men även gällande Internet of things i arbetet med OVK-besiktningar. Med sitt
stora fastighetsbestånd och uppkopplade fastigheter så samverkar SISAB
kring energifrågor och digitala utveckling.
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Nöjdare kunder
2020 års kundundersökning genomfördes med webbenkät som gick ut till
samtliga hyresgäster där 713 hyresgäster svarade. Nöjd kund index (NKI)
ökade från 67 till 69. Resultatet visar en ökning inom samtliga
kvalitetsområden utom två där resultatet är oförändrat. Den ökade nöjdheten
ser vi främst hos SISAB:s förskolor. Vid jämförelse med 18 andra bolag,
samhällsfastigheter, kontor och butiker, låg SISAB något under
branschresultatet på 75.
Under året genomfördes ett större analysarbete som resulterade i en
gemensam handlingsplan. En rad olika förbättringar utfördes inom område
Felanmälan, Information, Kontaktperson och Fastigheten. Störst utveckling
ser vi inom Felanmälan som ökade med sex enheter. Förvaltare med team
som under året fokuserat på relationsbyggande åtgärder har fått ett högre
resultat inom samtliga områden, särskilt inom området Information. Störst
individuella ökningar ligger främst hos de team som arbetat aktivt med analys
och handlingsplan.

Inkomna felanmälningar
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Våra hyresgäster är fortsatt nöjda med kontakten med SISAB:s
medarbetare/kontaktpersoner. Resultatet visar också ett fortsatt behov av
förbättringar inom området Inomhusklimat. Att möta hyresgästen oftare och
på nya sätt kommer fortsättningsvis vara en viktig del av SISAB:s NKI- arbete.
Under året påbörjades ett arbete tillsammans med Driftavdelningen,
Projektavdelningen och VD-stab i syfte att på ett mer bolagsövergripande vis
arbeta med och förbättra hyresgästernas nöjdhet.
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Vilka globala mål och delmål som fokusområdet bidrar till
3.4 till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal
människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt
att främja psykisk hälsa och välbefinnande.
5.1 avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.
5.5 tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till
ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
5.b öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och
kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, religion eller ekonomisk eller annan
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiska överkomliga,
tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten,
särskild genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på
behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med
funktionsnedsättning samt äldre.
11.4 stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv
11.6 till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av
kommunalt och annat avfall.
11.7 senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och
tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn,
äldre personer och personer med funktionsnedsättning
17.16 stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det
med partnerskap mellan fler parter som mobiliserar och utbyter kunskap,
expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar
utveckling når i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna.
17.17 uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap
inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap
och deras finansieringsstrategier.
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Hållbar beställarorganisation
SISAB upphandlar varje år entreprenader, tjänster och varor för över två
miljarder kronor vilket skapar stora hållbarhetskonsekvenser. För SISAB som
en hållbar beställarorganisation är kunskap och trygghet i att beställa hållbart
grunden i vår organisation. SISAB är en beställarorganisation där upphandling
är centralt och här har vi stor möjlighet till påverkan på byggprocesserna som
vi driver. SISAB arbetar även nära marknaden för att utnyttja potentialen med
nya lösningar och idéer och försöker vara lyhörda inför företagens villkor och
verklighet – inte minst under rådande pandemin.
För SISAB innebär hållbara beställarorganisation att bland annat arbeta med
kunskap, innovativ upphandling, miljöanpassad byggprocess med tanke på
exempelvis materialval, avfallshantering/cirkularitet, arbetsmaskiner samt
framförallt med leverantörsrelationer.

Möjligheter och utmaningar
SISAB har under året strävat efter att bolagens inköp ska vara
marknadsmässiga, konkurrensneutrala och säkerställa en hög kvalitet och
kostnadseffektivitet. Bland annat har bolaget i upphandling av ramavtal för
arkitekttjänster frågat efter team och inte nödvändigtvis bolag som
affärspartner för att möjliggöra att även små och medelstora aktörer kan delta
i vårt uppdrag att bygga stad inom bolagets projektverksamhet.
Vi ställer tydliga och skarpa krav och vi arbetar nära Stockholms stads övriga
byggande bolag för att driva utvecklingen i branschen. Det är också av stor
vikt att skolor och förskolor byggs med material som är framställda på etiskt
hållbart sätt. Vi stödjer och följer därför BVB:s utveckling av sin databas, där
producenter nu kan bedömas med kriterier som utgår från FN:s principer för
företag och mänskliga rättigheter.
En utmaning är att på innovativt systematiskt sätt ytterligare integrera och
följa upp hållbarhetskrav i våra upphandlingar och specifikt kring social
hållbarhet.
SISAB har under året arbetat i linje med stadens nya näringslivspolicy vilken
bland annat syftar till att arbeta så nära företagen som det går. För att bland
annat underlätta för bolagets leverantörer har bolaget säkerställt en digital
process och infört digital avtalssignering men även satsat på digital
marknadsföring av bolagets affärsmöjligheter.

Policys/mål


Stockholms stads program för inköp 2020-2023



SISAB:s egna projektanvisningar



Stockholms stads näringslivspolicy



Byggvarubedömningen

Hur vi jobbar
SISAB har under året sett ett bra samarbete inom bolaget och med dess
leverantörer för att säkra upp leverans och genomförande av byggprojekt
enligt uppdrag trots pågående pandemi.
SISAB följer Stockholms stads riktlinjer om mutor och representation. SISAB:s
värderingar poängterar affärsmässighet och hög integritet mot kunder och
leverantörer. Sedan 2018 har SISAB en egen visselblåsarfunktion där anställda,
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inhyrda konsulter, leverantörer eller underleverantörer åt SISAB har möjlighet
att anonymt rapportera misstanke om allvarliga oegentligheter inom
företaget. Under året har det inte inkommit några anmälningar till
visselblåsarfunktionen.
SISAB utgår från Stockholms stads program för upphandling och inköp. Enligt
programmet ska staden, när det är möjligt, ställa krav på bland annat:






minskad användning av kemikalier
låg energianvändning i byggnader
arbetsmiljö
särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkor
sysselsättningsfrämjande åtgärder

Arbete pågår ständigt med ännu bättre uppföljning av kontrakt och avtal. När
hållbarhetskraven höjs ser vi att uppföljningen blir än viktigare.
Under 2020 gjordes 9698 beställningar för ett värde av 2 535 734 442 sek.
Fakturerad summa under 2020 är 3 126 Mkr

Rättvist byggande
Under 2020 har Rättvist Byggande gått i en genomförandefas. Arbetet är ett
samarbete mellan Stockholmshem, Svenska Bostäder, Familjebostäder och
SISAB för uppföljning och kontroll av företag och individer i byggproduktion i
syfte att minska förekomsten av svart arbetskraft. Arbetet bygger på
registrering och kontroll av underentreprenörer kopplade till upphandlade
entreprenörer, samt kontroll av företag, inpassering och arbetstagare på
byggarbetsplatser. Detta i syfte att förbättra förutsättningar för en sund
konkurrens och att arbeten bedrivs på skäliga arbetsvillkor. Under året har 11
st arbetsplatskontroller genomförts på SISAB:s byggprojekt, vilket föranlett ett
antal förbättringsåtgärder i passersystem för projekten, avvisningar av företag
som inte föranmälts och avisning av personer från byggarbetsplatser som inte
kunnat visa att de har rätt att arbeta i projekten.

”

Under året har
11 arbetsplatskontroller
genomförts på
SISAB:s
byggprojekt

Byggvarubedömning
SISAB arbetar aktivt med att fasa ut farliga kemikalier från byggvaror och
kemiska produkter med hjälp av Byggvarubedömningen (BVB). Det är också
ett tydligt krav från Stockholms stad. 80 procent av de projekt som ingick i
2020 års uppföljning hade en loggbok i BVB med registrerade produkter. Det är
oftast mindre ombyggnadsprojekt som brister i arbetet och SISAB ska under
2021 göra en översyn av den interna styrningen kring arbetet med BVB.
Förhoppningen är att detta ska leda till åtgärder som resulterar i en högre
måluppfyllelse.

Vilka globala mål och delmål som fokusområdet bidrar till
12.1 genomföra det tio-åriga ramverket för hållbar konsumtions- och
produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i
täten och med hänsyn taget till utvecklingsländernas utveckling och
förutsättningar.
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt utnyttjande av
naturresurser.
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Vilka globala mål och delmål som fokusområdet bidrar till
12.3. Till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och
konsumentledet, och minska matsvinnet längst hela livsmedelskedjan, även
förlusterna efter skörd.
12.4 senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av
avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella
ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte
att minimera deras negativa konsekvenser för människor hälsa och miljön.
12.5 till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga,
minska, återanvända och återvinna avfall.
12.6 uppmuntra företag, särskilt stort och multinationella företag, att infra
hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin
rapporteringscykel
12.7 främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell
politik och nationella prioriteringar.
12.8 senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och
medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, religion eller ekonomisk eller annan
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiska överkomliga,
tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten,
särskild genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på
behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med
funktionsnedsättning samt äldre.
11.4 stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv
11.6 till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat
genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av
kommunalt och annat avfall.
Delmål 11.7 senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande
och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och
barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till
klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.
13.2 integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.
13.3 förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella
kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning,
begräsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.
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Hållbart arbetsliv
På SISAB ska alla ha samma rättigheter och möjligheter och behandlas
likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor. Detta
säkerställs via rekryteringsprocessen, årlig lönekartläggning och
medarbetarundersökning. Likabehandlingsarbetet utgår från bolagets riktlinje
Lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen som revideras varje år och
beslutas av VD.
Vi är varandras arbetsmiljö och har stor möjlighet att kunna påverka och
tillsammans utveckla vårt hållbara arbetsliv. Att behålla kompetens är viktigt
för att vara en attraktiv arbetsgivare där man utvecklas, blir hörd, sedd och
kan känna att vi tillsammans driver och utvecklar både bolaget och oss själva.
Våra värderingar är viktiga för oss. Vi arbetar kontinuerligt med att ha ett
gemensamt synsätt och förhållningssätt; vi är ansvarstagande, engagerade
och affärsmässiga. Dessa värderingar syns i hur vi bemöter andra, hur vi
agerar, hur vi fattar beslut och är en viktig del av vårt sociala
hållbarhetsarbete.

Möjligheter och utmaningar
SISAB har under året sett ett starkt medarbetarskap samt ett starkt ledarskap
utifrån årets förutsättningar. Det gäller både att hänga med i utvecklingen och
samtidigt ha en snabbrörlighet utifrån en föränderlig omvärld. Under 2020 har
allas hållbara arbetsliv påverkats av pandemin och SISAB har varit extra
lyhörda och medvetna om utmaningarna som det kan medföra. Bolagets
krisgrupp har varit aktiverad från mars 2020 till december och är fortfarande i
skrivande stund pågående.
Den hållbara omställningen skapar speciella förutsättningar och kräver mod
och öppenhet hos medarbetarna och de vi arbetar tillsammans med. Både för
att behålla kompetens och samarbetspartners är det viktigt att
hållbarhetsarbetet är strukturerat, tydligt, modigt, innovativt och roligt. Detta
skapar en framtidstro och en känsla av att bidra till ett mer hållbart samhälle i
stort i sitt jobb eller i sitt uppdrag.

Policys/mål


Personalpolicy för Stockholms stad



Riktlinje om mutor och representation



Riktlinje om lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen



Program för ett jämställt Stockholm



Handlingsplan vid kränkningar, trakasserier och mobbing



Arbetsmiljölagen



Våra värderingar – ansvarstagande, engagerade och affärsmässiga



Budget för Stockholms stad med ägardirektiv för SISAB



Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck

Hur vi jobbar
SISAB strävar efter att alla ska må bra genom att erbjuda olika aktiviteter, som
exempelvis gemensamma lunchpromenader, kontorsyoga, motionslopp,
idrottsdag. En arbetsgrupp vid namn HÄLSAB, SISABs egen må bra- och
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aktivitetsgrupp, planerar och arrangerar aktiviteterna. SISAB erbjuder
dessutom förmåner såsom hälsoundersökningar, stödsamtal med terapeut,
friskvårdsbidrag samt subventionerad lunch. För att gynna både hälsa och
klimat subventioneras inköp av cykel eller SL-kort och SISAB har stadens
första egna cykelpool för tjänsteresor. Det finns även möjlighet att växla
semesterersättning mot extra lediga semesterdagar. Under det speciella
pandemiåret 2020 har HÄLSAB tagit initiativ till ett smörgåsbord av cirka 12
olika aktiviteter som innefattat alltifrån discgolf i Bredäng till digitala AW.
SISAB erbjuder även massage, naprapati och hälsocoach.

Pulsmätningar och Frisknärvaro

”

Många
aktiviteter och
initiativ för
SISAB:s
personal
kommer från
medarbetarna
själva.

Under 2020 har vi hjälpts åt att lyssna in verksamhetens behov. Ledarskapet
har varit starkt, stabilt och anpassat till rådande läge samt gett förutsättningar
för arbetet med kontinuerlig uppföljning av våra medarbetares fysiska och
psykosociala arbetsmiljö. Vi har använt våra värderingar som stöd och
kompass när vi navigerat oss igenom arbetet, vid vägval och beslut. Det
tillsammans med att vi systematiskt genomfört pulsmätningar som ett
ytterligare sätt att ”ta tempen” och ta reda på vilka behov vår organisation har
och anpassat våra insatser utifrån det. Dessa delar bedömer vi har bidragit till
att vår sjukfrånvaro/frisknärvaro statistik för 2020 är friskare och bättre än
föregående års utfall.

Utfall 2020
Total sjukfrånvaro 3,06% jmf 2019 3,6% (Mål 4%)
Frisknärvaro 92% jmf 2019 91% (Mål 88)

Vi är varandras arbetsmiljö
Att ha en god och säker arbetsmiljö är viktigt för både oss och våra
samarbetspartners. SISAB har ett systematiskt arbetsmiljöarbete med en
arbetsmiljökommitté som samverkar kring arbetsmiljöfrågor och träffas fyra
gånger per år.
Under hösten 2020 har vi genomfört workshops med alla avdelningar och
enheter inom SISAB för lika rätt och kränkande särbehandling. Alla
människors lika värde. Våra värderingar ligger också som grund när vi
navigerar oss igenom våra arbeten.
2020 har varit ett annorlunda år då vi snabbt har fått ställa om vårt arbetssätt
och anpassa oss utifrån krisen vi befunnit oss i vad gäller vår arbetsmiljö,
såväl den psykosociala som den fysiska och digitala. Detta har bland annat
inneburit att vi anpassat oss och erbjudit utbildningar och
kompetensutveckling inom flera områden digitalt.

Under 2020 har:
Två omgångar av arbetsmiljöutbildning för nyanställda genomförts internt
(för ett 40-tal medarbetare). Utbildningen ger grundkunskaper inom
arbetsmiljöansvaret samt en kortfattad information om vad vårt ansvar som
fastighetsägare och Byggherrar innebär.
En fördjupad utbildningsinsats för ett 50-tal medarbetare på drift- fastighetsoch projektavdelningen i byggarbetsmiljösamordning (BAS-P och BAS-U) samt
byggherreansvaret har genomförts.
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SISAB har också erbjudit utbildningar och kompetensutveckling inom
områden som digitalt ledarskap och självledarskap, digitala hjälpmedel,
skadligt bruk och ergonomi.

Aktivt medarbetarindex
Vi mäter Aktivt Medskapande/medarbetar Index och resultatet är fortsatt på
en stark nivå.

Aktivt medarbetarindex
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SISAB är medlem i Håll nollan sedan 2018 – En samverkan för noll olyckor i
byggbranschen och SISAB delar organisationens vision om att ingen ska
skadas på våra byggarbetsplatser. Som medlemmar i Håll Nollan har vi
kommit överens om ett gemensamt arbetssätt för byggherrar. Genom
delaktighet och engagemang vill vi bidra till, och skapa förutsättningar för, en
säkrare arbetsmiljö på våra byggarbetsplatser. Under 2020 har vi utvecklat vårt
arbetssätt i projekt och vi fortsätter att löpande förbättra arbetsmiljöprocessen
och arbeta mot den gemensamma visionen att ingen ska skadas på våra
byggarbetsplatser.

Sommarjobb för ungdomar
Verksamheten tog under året emot 20 ferieungdomar under sommaren. Att
erbjuda stockholmsungdomarna arbete ger dem möjlighet att skaffa sig
referenser och arbetslivserfarenhet för framtiden. Samtliga sommarjobbare
kom i år från Skärholmsområdet där samtliga arbetsuppgifter utfördes rent
geografiskt vilket även var ett sätt att skapa SISAB-ambassadörer i området.

Rekrytering – kompetensbaserad och fördomsfri
När vi rekryterar uppmuntrar SISAB medarbetare att söka tjänster internt.
Under 2020 rekryterades 12 tjänster internt och 19 externt och bolaget växte
från 258 medarbetare till 265. För att synas som attraktiv arbetsgivare gör
SISAB kampanjer i sociala medier och deltar på mässor och rekryteringsdagar.
Lediga tjänster annonseras på digitala plattformar. SISAB:s rekryteringsprocess är kompetensbaserad och fördomsfri med utgångspunkt i varje
kandidats kompetens och potential vilket uppnås med tydlig kravprofil och
strukturerad intervjuteknik. Mångfald i alla sammanhang är en
framgångsfaktor för SISAB. SISAB ska arbeta aktivt för jämställdhet och
mångfald inom bolaget och aktivt motarbeta diskriminering.
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Vilka globala mål och delmål som fokusområdet bidrar till
3.4 till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal
människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt
att främja psykisk hälsa och välbefinnande.
3.6 till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.
3.9 till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga
kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.
8.2 uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk
uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med
högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.
8.4 Fram till 2030 succesivt förbättra den globala resurseffektiviteten i
konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för
hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.
8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med
funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
8.6 till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller
2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, religion eller ekonomisk eller annan
ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet
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Tillitsbaserad styrning och
kostnadseffektivitet
Stadens budget är SISAB:s viktigaste styrdokument och grunden för
bolagets verksamhetsplanering. I budgeten fastslås ägardirektiv i form
av mål och indikatorer, därefter omsätter SISAB dessa till mål,
indikatorer och konkreta aktiviteter.
SISAB strävar efter att arbeta med tillitsbaserad styrning för att stimulera
samverkan och minska detaljstyrning och ha medborgaren i centrum.

Våra verksamhetsplaner ger, tillsammans med bolagets månadsuppföljning
med tillhörande uppdragslista, ett underlag för återrapportering till staden
genom det integrerade ledningssystemet (ILS). Det är även inom ramen för
detta arbete som hållbarhetsarbetet styrs. Ett av underlagen för
verksamhetsplanerna är SISAB:s väsentlighetsanalys. Genom
månadsuppföljningen kan vi kontinuerligt följa måluppfyllelsen inom
verksamheten och har möjlighet att anpassa arbetsinsatserna under året.
Sedan 2017 när det arbetet formaliserades har måluppfyllelsen mot
ägardirektiven ökat väsentligt. En viktig del i det arbetet är också att återföra
informationen till medarbetarna vilket bland annat görs i ett lättöverskådligt
grafiskt blad som presenteras månadsvis. Styrelsen godkänner samtliga
aktiviteter kopplat till ägardirektiv, mål och indikatorer samt prognoser som
tas fram under året och även det bokslut som görs efter årets slut.
Tillsammans med vision och affärsidé ligger bolagets värderingar som en
grund för all verksamhet som bedrivs. Gällande hållbarhetsperspektiv så
översätts stadens strategidokument, i nära samarbete med avdelningarna, till
specifika mål och aktiviteter för att säkerställa överensstämmelse med
stadens mål och planer.
SISAB:s styrelse utses av Stockholms stads kommunfullmäktige och har
motsvarande mandatfördelning som kommunfullmäktige. Styrelsen består av
fem ledamöter och fem suppleanter.
Arbetsfördelningen mellan styrelse och VD regleras i bolagets arbetsordning
som revideras årligen. Här anges VD:s delegation samt vilka beslut som ska
fattas av styrelsen. Bland de senare revideringarna har beslutats att styrelsen
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ska godkänna nya externa hyresgäster för att säkerställa att de nya
verksamheterna är seriösa aktörer och tar hänsyn till mänskliga rättigheter.

Internkontroll och internredovisning
För att säkerställa att våra rutiner fungerar som de ska, och att vi själva och
våra underleverantörer följer alla regelverk, har SISAB systematiskt ordnade
kontroller i arbetsrutiner och processer. Internkontrollplanen rapporteras till
styrelsen årligen. Arbetet utgår från SISAB:s policy för internkontroll. Riskoch väsentlighetsanalysen inför 2021 har genomarbetats i samarbete med
ledningsgruppen.
Under 2019 utfördes en intern miljörevision på SISAB för att identifiera
förbättringspotential och utvecklingsmöjligheter i rådande rutiner och
arbetssätt. Revisionen visade att SISAB kan förbättra och utveckla de interna
rutinerna, framför allt kring dokumenthantering och uppföljning av
kravefterlevnad i ramavtal för underhållsarbeten under förvaltning.

Kostnadseffektiva lokaler
SISAB:s samverkansavtal med de kommunala hyresgästerna som tecknades
2018 betonar det gemensamma ansvaret för att nå kostnadseffektiva lösningar
och förtydligar arbetsgången vid om-, ny- och tillbyggnation och förvärv.
Hyran, som också regleras i avtalet, utgår från principen om
kostnadsersättning, vilket betyder att hyran ska täcka kostnader för:





kapital
drift
underhåll
förvaltning.

Snitthyran för stadens verksamheter (samverkansavtalet) ligger år 2020 på
cirka 1 314 kr/kvm (BRA), jämte moms. SISAB äger och förvaltar huvuddelen av
Stockholms för-, grund- och gymnasieskolbyggnader. Dessa återfinns på 654
fastigheter (inklusive projekt), flertalet upplåtna med tomträtt. 343 av
fastigheterna innehåller hyreskontrakt för kommunala förskolor, 211
kommunala grundskolor och 24 kommunala gymnasium. I SISAB:s fastigheter
finns också 36 friskolor och 61 förskolor med privata aktörer och ett fåtal
kommersiella lokaler, bostäder och garage. Den totala ytan inklusive
paviljonger uppgick vid årsskiftet till cirka 1 862 000 kvm. Vakansgraden av
uthyrningsbar yta utgör cirka 1,75 procent. Av totalytan har bolaget hyrt in ca
145 paviljonger omfattande ca 74 000 kvm samt övriga lokaler om ca 23 400
kvm. Stockholms stad hyr, via ramavtal för utbildningslokaler, 87,7 procent av
ytan.

”

Vakansgraden
i SISAB:s
bestånd är
omkring 1,75%
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Trender som påverkar SISAB
SISAB har identifierat sju trender när det gäller hållbarhet som påverkar
verksamheten. Här presenteras dessa övergripande.

Klimatförändringar
Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen som pågår nu går
mycket snabbt och skapar stora konsekvenser. Extremväder blir vanligare,
världens landisar smälter, ekosystemen hinner inte anpassa sig,
klimatflyktingar ökar och dessa konsekvenser ökar klyftorna och orättvisan
mellan människor. Detta både globalt men även i Stockholm.

Digitalisering
Digitaliseringen i samhället går fort och har under 2020 tagit kliv som skulle
tagit flera år i vanliga fall. Pandemisituationen har tvingat samhället till en
digital utveckling där det är extra viktigt att fokusera på användaren, behovet
och effekterna. Det har varit extra viktigt under året med ett Stockholm som
håller samman också under kris och digitaliseringens möjligheter gjorde det
möjligt.

Polarisering
Utvecklingen i samhället ökar polariseringen när det handlar om bland annat
hälsa, psykisk ohälsa, utbildningsnivåer, ekonomiska inkomster, tillgång till
IT, tillit och trygghet. En ökad polarisering är negativt för samhället i stort då
ojämlika förutsättningar för människor skapar en orolig situation. Pandemin
har även slagit olika utifrån stockholmares förutsättning och även om vi ser
en tydlig nedgång i hela stadens konjunktur så slår pandemins effekter olika
vilket riskerar öka polariseringen. Det handlar i stort om ökad arbetslöshet,
tillgång till utbildning och ökat våld och otrygghet men även vilka
stockholmare som blivit svårt sjuka i pademin.

Cirkularitet
Cirkularitet som innebär att resurser nyttjas, återanvänds och återvinns. Detta
för att använda material/resurser som redan används och för att undvika
avfall. Det cirkulära samhället bidrar till minskad klimatpåverkan eftersom
det handlar om både materialval och konstruktion av produkter till
produktion, distribution och slutanvändning. SISAB behöver utifrån den
bransch vi verkar i tydligt visa på riktning och möjligheter för att ett cirkulärt
samhälle.

Urbanisering
Urbanisering som handlar om att storstadsregionerna och de större städerna
växer och att en stor andel av befolkningen bor i tätort kanske får sig en törn
av den rådande pandemin. Stockholm som storstadsregion växer fortfarande
men med något minskad takt. Arbetslösheten i Stockholms stad och riket i
stort stiger och troligen kommer pandemin ge flera konsekvenser för staden
på längre sikt utifrån urbanisering. Urbaniseringen påverkar SISAB utifrån
behovet av nya elevplatser.
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Inkludering
Inkluderingen i samhället behöver öka eftersom utanförskap medför stora
utmaningar i samhället. Inkludering är en ständigt pågående demokratisk
process som visar på alla människors rättigheter, lika värde och som ständigt
söker efter bättre sätt att tillvarata olikheter och mångfald. I
samhällsutvecklingssammanhang handlar inkludering om att skapa miljöer
som är välkomnande och inlyssnande för varje person. För SISAB innebär det
att i bolagets processer genom dialog ta tillvara på stadens mångfald.

Rättvisa
Rättvisa handlar om att alla människor ska ha jämlika förutsättningar att leva,
utvecklas och lära. Om vi ska nå ett sammanhållet samhälle krävs nya typer
av prioriteringar där social rättvisa är målet. Pandemin har visat samhällets
orättvisor ännu tydligare och i framtiden kommer förhoppningsvis detta
avspegla sig på investeringar och politiska satsningar.

SISAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 - TRENDER SOM PÅVERKAR SISAB

41 (63)

Vi på SISAB
Frisknärvaro
94,0%
92,0%
90,0%

92,0%

91,0%

88,0%
86,0%

86,6%

84,0%
82,0%

2018

2019

2020

Under pandemiåret 2020 har frisknärvaron ökat ytterligare vilket visar på att
SISAB arbetat aktivt och strukturerat med medarbetarna på ett framgångfullt
sätt.

Könsfördelning anställda
160
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100
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2020
kvinnor
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SISAB strävar efter en jämn könsfördelning och utvecklingen visar att vi är på
rätt väg.
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Antal medarbetare med internationell bakgrund
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SISAB strävar efter mångfald och jämlikhet och utvecklingen visar på att vi är
på rätt väg.
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Intressentdialog
Ett bra hållbarhetsarbete börjar med att ta reda på var, när och hur SISAB
påverkar vår omvärld sett till sociala frågor, miljö och ekonomi. För att ta reda
på detta har vi lyssnat på våra intressenter, de vill säga de personer, företag,
organisationer och institutioner som har stort inflytande på oss och berörs av
vår verksamhet.
SISAB för en kontinuerlig dialog med våra olika intressenter i det dagliga
arbetet. Under hösten 2020 uppdaterades intressentdialogen från 2016 och
väsentlighetsanalysen formade om SISAB:s fokusområden som redovisas här.
Under året har SISAB skapat och deltagit i olika dialogtillfällen både internt i
staden och externt med aktörer inom branschen.
Under året har SISAB även skapat nya tillfällen till dialog med externa
intressenter. SISAB har bland annat anordnat möten med personer i
stadsdelarna som har stort inflytande över verksamheten och planering av
förskolor men väldigt lite kontakt med SISAB. Dessa möten har gett både
SISAB och stadsdelarna nya kunskaper om varandras förutsättningar och en
större förståelse för önskemål. Dessutom har SISAB anordnat och deltagit i ett
stort antal workshops, seminarier och andra externa och interna evenemang
som beskrivs på annan plats i denna redovisning.

Intressentdialog

Väsentlighetsanalys

Myndigheter
Leverantörer
Medarbetare
Chefer
Ägare,
Politiker
Samhället
Våra kunder

Klimat
Trygg och säker skolmiljö
Kunskap om hållbarhet
Energi
Goda inne-och utemiljöer
Vi är varandras arbetsmiljö
Rättvist byggande
Transparenta relationer
Inkludering och delaktighet
Biologisk mångfald
Behålla och utveckla medarbetare

Väsentlighetsanalys
Med hjälp av en väsentlighetsanalys har vi valt ut de väsentliga aspekter där
vi har störst påverkan på vår omvärld, positiv eller negativ, och som vi ska
redovisa och utveckla. SISAB:s väsentlighetsanalys från 2016 har uppdaterats
under 2020 av SISAB:s hållbarhetsstrateg.
Under 2020 har kreativa workshops, intervjuer och omvärldsbevakning skapat
fyra nya fokusområden som den här hållbarhetsredovisningen utgår ifrån.
Cirka 30 interna och några externa intervjuer har genomförts. Workshopparna
har varit öppna för alla anställda och syftat till att både bygga
hållbarhetskompetens och att samla in input kring hållbarhetsutmaningar
och möjligheter men även kring viktiga och prioriterade hållbarhetsfrågor. De
flesta intervjuer har genomförts internt med nyckelpersoner och ett antal har
varit externa med exempelvis skolledare. Syftet med intervjuerna har varit att
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samla in input från intervjupersonerna kring viktiga hållbarhetsfrågor för
SISAB, utmaningar och möjligheter och potential inför framtiden.
Väsentlighetsanalysen har utgått ifrån Agenda 2030 i synen på vad vi menar
med hållbarhet på SISAB.

Kartläggning av risker
Under 2020 har SISAB genomfört ett sammanhållet riskarbete där
framgångsfaktorer och hållbarhet integrerats för att ytterligare belysa
helhetsperspektiv för bolaget. Under hösten 2020 har ledningsgruppen gjort ett
integrerat riskarbete där riskerna uppdaterats och även här har pandemin
påverkat och utvecklat riskanalysen. De risker avseende miljö som har
identifierats avser till exempel förändrat klimat samt skadliga konstruktioner
och kemikalier. Riskerna hanteras genom klimat- och sårbarhetsanalyser
samt miljökrav vid upphandlingar, projekteringsanvisningar samt
miljöbyggnadscertifiering. De risker avseende sociala förhållanden och
personal som har identifierats avser till exempel skadegörelse, olyckor samt
arbetsskador. Riskerna hanteras genom trygghets- och brottsförebyggande
arbete samt arbetsmiljöarbete. De risker avseende mänskliga rättigheter och
korruption som har identifierats avser till exempel brister i tillgänglighet,
diskriminering och mutor. Riskerna hanteras genom tillgänglighetspolicy,
likabehandlingsplaner, internkontroll och extern revision.

Förändrat klimat
SISAB identifierade fastigheter som är i riskzon för översvämningar utifrån
stadens skyfallsmodell år 2017. År 2018 gjordes en fördjupad analys av 35
fastigheter med högst skyfallsrisk. Tre av dessa fastigheter bedömdes vara
särskilt utsatta, där ser SISAB nu över konstruktion och grundläggning för att
förhindra att en höjd grundvattennivå ger försämrad stabilitet. Utifrån
handlingsplanen som togs fram 2019 arbetar SISAB vidare med att förebygga
och åtgärda skyfallsrelaterade risker i fastighetsbeståndet.

Risk

Konsekvens

SISAB:s hantering

Översvämningar, skred,
sämre tillgänglighet,
övertemperaturer,
fuktskador, sämre inomoch utomhusmiljö.

Fastigheter i riskzonen har
identifierats utifrån stadens
skyfallsmodell och 2018 gjordes en
fördjupad klimat- och
sårbarhetsanalys med åtgärdsförslag
för de mest utsatta fastigheterna.
Åtgärderna samordnas med andra
åtgärder i framtida
underhållsplanering. Arbetet
kommer även att hanteras med
uppföljning relaterat till nya
miljöprogrammet och
klimathandlingsplanen.

Miljö
Förändrat klimat.
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Risk

Konsekvens

SISAB:s hantering

Skadliga konstruktioner
och kemikalier som ger
fuktskador och försämrad
inomhusmiljö,
markföroreningar.

Hälsoeffekter, sämre
prestationer i skolan eller
att verksamheten ej kan
bedrivas i lokalerna.
Saneringsbehov och
kostnader för SISAB.

Miljökrav vid upphandling; samarbete
med miljöförvaltningen/
kemikaliecentrum,
projekteringsanvisningar och
miljöbyggnadscertifiering med bland
annat krav på utredningar och
fuktsäkerhetsprojektering,
konstruktioner som är problematiska
ur fuktsynpunkt saneras eller byts ut.

Sociala förhållanden och personal
Skadegörelse, skolor står
tomma på grund av
segregering och
otrygghet.

Nedåtgående spiral med
ökad otrygghet samt
ekonomiska effekter för
SISAB/samhället.

Trygghets- och brottsförebyggande
arbete, riskanalyser, samarbete kring
lokala utvecklingsprogram,
felanmälan, säkerhetsbesiktningar.

Snabb tillväxt som medför
att arbetsprocesser och
kompetens inte hinner
anpassas och att det blir
brist på kompetent
personal.

Stress och utbrändhet.
Bristande samarbete och
ledarskap som ger
otillräcklig och försämrad
leverans, vi klarar inte
våra mål. Bristande
kontroll av lagar och
regler och av att
leverantörer följer avtal.

Utvecklade arbetsmetoder, utvecklade
processbeskrivningar och rutiner,
ledarskapsutveckling, interna
kompetenssatsningar,
medarbetarsamtal om bland annat
vidareutbildningsbehov, erfarenhetsoch kunskapsutbyten,
rekryteringskampanjer, goda
anställningsvillkor.

Olycksfall med barn eller
annan hyresgäst.

SISAB som
fastighetsägare upplevs
som ansvarslös, förutom
att människor kan skadas
allvarligt.

Projekteringsanvisningar och
upphandling med barnsäkerhetskrav,
säkerhetsbesiktningar, felanmälan,
krisplan, incidenthantering.

Olycksfall med
medarbetare eller
samarbetspartners
(arbetsplatsolycka).

SISAB som byggherre
upplevs som ansvarslös,
förutom att människor
kan skadas allvarligt.

Arbetsmiljöarbetet på SISAB,
ordningsregler för arbetsplatser,
projektprocess, upphandlingskrav,
krisplan, medlemskap i Håll Nollan.

Hot och våld mot
medarbetare eller
samarbetspartners.

SISAB upplevs som en
otrygg arbetsplats/
uppdragsgivare, förutom
att människor kan skadas
allvarligt både psykiskt
och fysiskt.

Risk- och sårbarhetsanalys, krisplan,
utökat fokus på frågan inom ramen
för stadens program ”För ett tryggare
och säkrare Stockholm”.

Personer med
funktionshinder m.m.
utestängs, vi upplevs som
en oseriös fastighetsägare.

Tillgänglighetspolicy,
projekteringsanvisningar,
tillgänglighetsåtgärder i samverkan
med kund.

Mänskliga rättigheter
Fastigheterna är inte
anpassade till alla.
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Risk

Konsekvens

SISAB:s hantering

Arbetsmiljön är inte
jämställd.

Medarbetare eller
leverantör
utestängs/diskrimineras
på grund av kön, etnisk
bakgrund eller annat skäl.

SISAB:s likabehandlingsplan, arbete
med nyckelbeteenden och
värderingar,
antidiskrimineringsklausul vid
upphandling.

Mutor, jävsituationer,
lagbrott, oegentligheter
som felaktiga fakturor.

Straffpåföljd, höjda
kostnader, försämrat
förtroende för SISAB,
felaktig användning av
skattepengar.

Arbete med värderingar och
affärsmässighet, bilaga om gåvor med
mera till leverantörer.
attestinstruktioner, anmälan om
bisysslor, utbildningssatsning om
antikorruption, Whistle Blowerfunktion.

Kartellbildning,
maktmissbruk.

För få anbud vid
upphandlingar och ökad
kostnad.

Internkontroll, extern revision
(stadsrevisionen, egna revisorer),
utbildning för upphandlare, beställare
och projektledare.

Korruption

Plötsliga händelser och oförutsebara hot
Oförutsedda
samhällshändelser.

Människor kan skadas,
viktiga funktioner såsom
värme- och vattenförsörjning kan slås ut.

Risk- och sårbarhetsanalys, krisplan,
krisövningar, beredskap i staden med
bland annat övernattningsskolor.

Samhällskriser tex, en
pandemi

Verksamheten,
personalen och
varumärket riskerar att
skadas

En väl fungerande krisorganisation
med lyhördhet mot organisationen
och mandat att fatta nödvändiga
beslut för verksamhetens och
personalens bästa.

Olycksfall med barn eller
annan hyresgäst.

SISAB som fastighetsägare upplevs som
ansvarslös, förutom att
människor kan skadas
allvarligt.

Projekteringsanvisningar och
upphandling med barnsäkerhetskrav,
säkerhetsbesiktningar, felanmälan,
krisplan, incidenthantering.

Olycksfall med
medarbetare eller
samarbetspartners
(arbetsplatsolycka).

SISAB som byggherre
upplevs som ansvarslös,
förutom att människor
kan skadas allvarligt.

Arbetsmiljöarbetet på SISAB,
ordningsregler för arbetsplatser,
projektprocess, upphandlingskrav,
krisplan, medlemskap i Håll Nollan.

Vi levererar inte i tid,
elevplatsbrist. Kvalitetsbrister, exempelvis sämre
placering av skola eller för
korta torktider i byggprocessen med fuktskador
och dålig inomhusmiljö

Utveckling av projektprocessen och
arbetssätt, utveckling av konceptet
Framtidens Förskola och andra delar
av produktportföljen, samverkan med
kund och myndigheter genom SAMS
med mera. Marknadsaktiviteter för
att få fler anbudsgivare.

Övriga risker
Förseningar på grund av
komplexa projekt och
processer, överklaganden,
sena beställningar,
förhöjda byggkostnader,
markbrist mm.

SISAB HÅLLBARHETSREDOVISNING 2020 – KARTLÄGGNING AV RISKER

47 (63)

Risk

Konsekvens

SISAB:s hantering

som följd. Förlorade
marknadsandelar.

Erfarenhetsutbyte, exempelvis
projektkavalkad för arkitekter m fl.

Driftstörningar, eftersatt
underhåll.

Försämrad inomhusmiljö,
säkerhetsrisker och
otrygg skolmiljö, förhöjda
underhållskostnader.

Förvaltningsrutiner,
driftsövervakningssystem,
underhållsplanering, ronderingar,
felanmälan.

Vi blir tilldelade små ytor
på platser som inte är
lämpliga för skolor eller
förskolor

Svårt att leverera hållbara
utbildningsmiljöer utifrån
bland annat säkerhetsoch rörlighetsperspektiv

SISAB deltar i tidiga planeringsskeden
och visar tydligt på vilka
konsekvenser platsbrist och
olämpliga platser innebär dvs, högt
slitage, utmaning i att hitta hållbara
och slitstarka material och
trafiksäkerhetsproblem.
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GRI-index
Detta är SISAB:s fjärde hållbarhetsredovisning som är upprättad enligt Global Reporting
Initiative, GRI Standards, nivå Core. Redovisningen för räkenskapsår 2020 är framtagen
av SISAB:s VD-stab:s hållbarhetsstrateg med stöd av en representanter för olika
avdelningar och styrning från SISAB:s ledningsgrupp. Hållbarhetsredovisningen är
godkänd av bolagets styrelse. SISAB:s revisor har lämnat ett yttrande om att
hållbarhetsrapport är upprättad i Årsredovisningslagens mening.

Redovisningsprinciper
SISAB:s hållbarhetsredovisning omfattar bolagets verksamhet. Redovisningen
omfattar främst den verksamhet som har betydande och direkt påverkan ur
ett hållbarhetsperspektiv. Detta innebär både SISAB:s egna verksamhet men
även leverantörsled. Verksamheter som står utanför SISAB:s direkta kontroll
ingår inte i redovisningen. Dock beskrivs processer för att säkerställa kvalitet
hos leverantörer i redovisningen.

Process för datainsamling
SISAB har en intern process för insamling av hållbarhetsdata. Redovisningen
sker årligen och säkerställer kvalitet för data och indikatorer som ingår i
SISAB:s uppföljning och rapportering av hållbarhetsarbetet.

Nummer och namn på GRI-upplysning

Sida

Kommentarer

Skolfastigheter i Stockholm AB
Organisationsnummer 55 60 34 – 89 70

Organisation
102-1

Organisationens namn

3

102-2

De viktigaste varumärkena,
produkterna och/eller tjänsterna

7

102-3

Huvudkontorets lokalisering

-

Palmfeldtsvägen 5, Johanneshov,
Stockholm

102-4

Länder där organisationen är
verksam

-

Sverige

102-5

Ägarstruktur och bolagsform

8

Helägt bolag av Stockholm stad

102-6

Marknader

8

Huvudsak Stockholm

102-7

Bolagets storlek

6, 8

102-8

Personalstyrka

8, 42-43

102-9

Leverantörskedja

14-15

102-10

Betydande förändringar för
organisation och
leverantörskedja

-

Inga betydande förändringar har skett
jämfört med föregående år.

102-11

Försiktighetsprincipen

17-18, 32
samt
45-48

SISAB tillämpar försiktighetsprincipen
genom exempelvis miljöprövning av
byggprodukter och säkra och beprövade
projekteringslösningar. SISAB har även
genomfört en riskanalys.
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Nummer och namn på GRI-upplysning

Sida

Kommentarer

102-12

Externa principer som
organisationen stödjer

31-32,
34-35,

Stockholms stad undertecknade CEMRdeklarationen 2009 och dess sex
grundprinciper avspeglas i SISAB:s
likabehandlingsplan. SISAB är medlem
i Byggvarubedömningen, som bl.a.
bedömer leverantörer av byggmaterial
utifrån FN:s principer för företag och
mänskliga rättigheter. Stadens program
för upphandling och inköp anger
hänsyn till ILO:s grundläggande
konventioner om mänskliga rättigheter
i arbetslivet och FN:s barnkonvention.
Stadens riktlinjer om mutor och
representation hänvisar till IMM:s
näringslivskod.

102-13

Medlemskap i organisationer

-

Stockholm Green Building Council
(SGBC), Byggvarubedömningen (BVB),
Beställargruppen lokaler (Belok),
Swedish Chapter of International
Society of Indoor Air Quality and
Climate (SWESIAQ), Byggherrarna,
Byggdoktorerna, Fossilfritt Sverige,
Forum bygga skola, Håll Nollan,
Skolhusgruppen, Sveby,
fastighetsägarna med flera.

VD-ord

4-5

Strategi
102-14

Värderingar
102-16

Interna värderingar och policyer

7 samt
34-35

Styrning och styrelse

7-9
samt
38-39

Styrning
102-18

Intressentrelationer
102-40

Intressentgrupper

44

102-41

Andel anställda med
kollektivavtal

-

102-42

Principer för urval av intressenter

44

102-43

Intressentdialog

44

102-44

Nyckelfrågor

44-45

Samtliga anställda omfattas av
kollektivavtal.

Redovisningens omfattning
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Nummer och namn på GRI-upplysning

Sida

Kommentarer

102-45

Princip för redovisning av
dotterbolag

-

SISAB har avyttrat ditterbolaget Ajerf
Skolfastigheter i Stockholm AB.
SISAB som bolag ingår även som
dotterbolag i koncernen Stockholms
Stadshus AB. Moderföretag i den
koncern där företaget ingår och som
upprättar koncernredovisning är
Stockholms Stadshus AB med
organisationsnummer 556415-1727 med
säte i Stockholm.

102-46

Processer för definition av
innehållet

6-9

Översiktlig beskrivning anges i
läsanvisningen.

102-47

Identifierade väsentliga frågor

7, 11, 16,
44-45

102-48

Förklaring av effekten av
förändringar av information

-

Antalet GRI-indikatorer är desamma
som för år 2019. Orsaken är att
beskrivning av hållbarhetsstyrning och
indikatorer ger en fullgod beskrivning
av arbetet med de väsentliga frågorna.
Ändrad mät- eller beräkningsmetod
jämfört med föregående redovisning
anges i kommentar till respektive
indikator.

102-49

Väsentliga förändringar sedan
föregående redovisning

-

Inga väsentliga förändringar har skett
när det gäller omfattning,
avgränsningar eller mätmetoder.

102-50

Redovisningsperiod

-

Kalenderår 2020.

102-51

Datum för publicering av senaste
redovisning

-

Årsredovisning med
hållbarhetsredovisning 2019
publicerades mars 2019.

102-52

Redovisningscykeln

-

Årlig.

102-53

Kontaktperson för redovisningen

-

Åsa Lindgren, hållbarhetstrateg, SISAB,
asa.lindgren@sisab.se

102-54

I enlighet med GRI krav

-

I enlighet med GRI Standards Core 2020,
grundläggande nivå.

102-55

GRI Innehållsförteckning

-

Detta GRI-index.

102-56

Granskning och bestyrkande

-

GRI redovisningen är ej externt
granskad. Den lagstadgade
hållbarhetsrapporten enligt ÅRL är
granskad av Ernst & Young AB.

16-37

Beskrivs i respektive kapitel där
respektive väsentlig fråga behandlas.

Hållbarhetsstyrning
103-1

Förklaring till väsentlighet
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Nummer och namn på GRI-upplysning

Sida

Kommentarer

103-2

Styrning av de väsentliga
hållbarhetsfrågorna

16-37
38-39

Beskrivs i respektive väsentlig fråga,
samt hur styrningen görs övergripande.

103-3

Uppföljning

7-10

Övergripande.

38-39

Ekonomiska indikatorer
203

Indirekt ekonomisk påverkan

203-1

Stöd till
infrastrukturinvesteringar och
tjänster

11-13

103

Styrning och uppföljning

38-39
samt
10-12

205

Antikorruption

205-2

Kommunikation och utbildning

14-15
samt
31-32

103

Styrning och uppföljning

14-15
samt 45

Investeringar i permanenta fastigheter
som ger nya elevplatser. Gällande 203-1
c är detta inte aktuellt för SISAB.

Miljöindikatorer
302

Energi

302-1

Energianvändning, uppdelat på
olika energikällor

6, 16-20,
32, 5759

302-4

Energieffektivisering

8, 15-19

103

Styrning och uppföljning (3021,3,4)

17, 22,
31,
32-35

305

Utsläpp till luft

305-1

Direkta utsläpp av växthusgaser

17-20

305-2

Indirekta utsläpp

58-59

305-4

Utsläppsintensitet

58-59

103

Styrning och uppföljning (3051,2,4,5)

38-39
17-21

308

Leverantörsbedömning avseende
miljö

308-1

Nya leverantörer med miljökrav

11, 31-32

103

Styrning och uppföljning

31 samt
38-39

Sociala indikatorer
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Nummer och namn på GRI-upplysning

Sida

401

Anställning

401-1

Personalomsättning

34-35
55-56

103

Styrning och uppföljning

34-35
samt
38-39

403

Hälsa och säkerhet i arbetet

403-2

Hantering av arbetsrelaterade
risker

34-36

103

Styrning och uppföljning

34-36
samt
38-39

404

Utbildning

404-3

Utvärdering och uppföljning av
prestationer

55-56

103

Styrning och uppföljning

34-36
samt
38-39

405

Mångfald och jämställdhet

405-1

Sammansättning av styrelse,
ledning och anställda

42-43
samt
55-56

103

Styrning och uppföljning (405-1,2)

9, 34-36
samt
38-39

414

Leverantörsbedömning avseende
sociala frågor

414-1

Nya leverantörer med sociala
krav

31-32

103

Styrning och uppföljning

31-32
samt
38-39

416

Kundernas hälsa och säkerhet

416-2

Incidenter

23-24,
35-36,
46

103

Styrning och uppföljning

23 samt
38-39
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Kommentarer

Utöver de säkerhetsåtgärder som
redovisats har SISAB lagstadgade
rutiner såsom exempelvis
ventilationskontroll, radonmätning,
lekplatsbesiktning, byggbesiktningar
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Nummer och namn på GRI-upplysning

Sida

Kommentarer
och driftsrutiner såsom snöskottning
och sandning.

417

Märkning av produkter och
tjänster

417-1

Miljömärkning

18, 45

103

Styrning och uppföljning

18-19, 32

419

Efterlevnad

419-1

Böter och sanktioner

24

103

Styrning och uppföljning

33-34
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Miljöcertifiering Miljöbyggnad.

SISAB har under året fått en företagsbot
med anledning av en olycka .
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GRI-noter
Medarbetare
Personalstyrka, anställning, utbildning och jämställdhet (GRI 102- 8, 401-1, 404 -3, 405 -1)
Totalt

Kvinnor

Män

Totalt antal tillsvidareanställda

265

120

142

Antal kvinnor/män i styrelsen

9

7 (77 %)

2(22%)

Under 30 år

0

0

0

30-50 år

1

1

0

Över 50 år

8

6

2

32

17 (53 %)

15 (47%)

Under 30 år

0

0

0

30-50 år

17

6

11

Över 50 år

15

7

8

233

103 (44 %)

130 (56%)

Under 30 år

14

10

4

30-50 år

123

61

62

Över 50 år

96

32

64

31

14

17

Under 30 år

6

4

2

30-50 år

17

8

9

Över 50 år

8

2

6

22

11

11

Under 30 år

4

2

2

30-50 år

11

6

5

Över 50 år

7

3

4

Antal kvinnor/män i
chefsposition

Antal kvinnor/män övriga
medarbetare

Totalt antal nya medarbetare

Totalt antal medarbetare som
slutat

Andel fortutbildningstid i
procent

2,92%

Andel av anställda som har haft
medarbetarsamtal , procent

100

100

100

Sjukfrånvaro totalt, procent

3,06

2,95

3,14

Sjukfrånvaro korttid, procent

1,34

1,33

1,34

Frisknärvaro, procent

92
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Kommentar

Tillsvidareanställda.

Avser tillsvidareanställda och
pensionsavgångar.

Frisktalet är friska personers
andel av den totala tillgängliga
arbetstiden (timmar).
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Totalt

Kvinnor

Män

Kommentar

Andel med utländsk bakgrund,
antal

46 (17%)

16

30

Födda utrikes eller födda
inrikes med två utrikesfödda
föräldrar.

Internrekrytering

12

7

5

Medianlön

46100

46400

45750

Uppgifterna gäller vid årets slut
och är framtagna ur SISAB:s
personalredovisningssystem

Antal

Procent

Tillsvidareanställda per kön

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Fastighetsavdelningen totalt

31

56

36 %

64 %

varav Förvaltare

10

21

32 %

68 %

varav Fastighetsvärdar

5

25

17 %

83 %

Projektavdelningen

34

27

56 %

44 %

Driftavdelningen

16

46

26 %

74 %

Övriga

39

16

70 %

30 %

Energi och klimat
Energianvändning fördelat på olika energikällor (GRI 302-1)
Icke förnybara energikällor, MWh
Fjärrvärme Stockholm Exergi

2018

2019

2020

41 060

32 134

22 583

0

6

0

437

217

156

41 497

32 357

22 739

Fjärrvärme Norrenergi
Olja
Totalt
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Förnybara energikällor, MWh
Fjärrvärme Stockholm Exergi

2018

2019

2020

116 863

120 887

110 259

638

576

505

106 012

106 470

101 849

159

273

348

1 124

0

0

533

447

379

225 328

228 652

213 340

Fjärrvärme Norrenergi
El, bra miljöval
Solel (egenanvänd*)
Pellets
Fjärrkyla
Totalt

*Dessutom levererades 98 MWh solel till nätet år 2020

Total energianvändning, MWh

2018

2019

2020

158 560

153 603

133 347

1 124

0

0

Olja

437

217

156

Fjärrkyla

533

447

379

Solel (egenanvänd)

159

273

348

106 012

106 470

101 849

266 825

261 010

236 079

Fjärrvärme
Pellets

El, bra miljöval
Totalt

Underlag GRI 302-1
Källa till uppgift om värme- och elförbrukning är SISAB:s leverantörer av värme och el.
Värmen är ej normalårskorrigerad. Leverantörer av fjärrvärme är Stockholm Exergi och
Norrenergi. Respektive leverantörs miljöredovisning för år 2020 är underlag för beräkning
av den förnybara delen, för Stockholm Exergi 83% och för Norrenergi 100%. Stockholms Stad,
inklusive SISAB, har under 2020 enbart köpt el märkt med "Bra miljöval" som enligt
leverantören uppfyller Naturskyddsföreningens miljökrav. All el (både fastighets- och
verksamhetsel) till kommunala skolor och förskolor ingår. Privata hyresgästers el ingår ej,
inte heller energi till SISAB:s kontorslokaler. Förbrukning av olja räknas fram utifrån
leverantörsfakturor och nivåmätning av tankar, omräkningsfaktor är 1m3 = 10 MWh. All
solel är egen, lokal produktion och totalt producerades 446,5 MWh solel.
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Minskning av energianvändning (GRI 302-4)
2018

2019

2020

273 963 781

280 494 783

265 264 890

Fjärrvärme, kWh

165 858 081

173 360 783

162 881 322

El, kWh

106 012 000

106 470 000

101 848 468

532 700

447 000

379 100

1 124 000

0

0

437 000

217 000

156 000

1 573 761

1 605 141

1 622 128

kWh/m2

174,1

174,7

163,5

Förändrad energianvändning %

-4,5%

0,4%

-6,4%

Energianvändning totalt, kWh

Fjärrkyla, kWh
Pellets, kWh
Olja, kWh
Atemp (=BRA)

Underlag GRI 302-4
Uppgifterna om fjärrvärme är normalårskorrigerade med energiindex och hämtade från SISAB:s system för
energiuppföljning, Vitec, som importerar värden från våra energileverantörer automatiskt varje månad. Övriga
energivärden är hämtade direkt från SISAB:s leverantörer och ej normalårskorrigerade, även om de till en mindre del
avser uppvärmning. Areor är hämtade från Vitec, och representerar SISAB:s totala fastighetsbestånd där SISAB
levererat el och/eller fjärrvärme. Eftersom vi saknar uppgift om A-temp area för alla fastigheter har vi använt oss av
bruksarea (BRA) enligt Energimyndigheters råd gällande ytor, A-temp=BRA. Uppföljningsmetoden har ändrats något
sedan föregående hållbarhetsredovisning varför samtliga års värden är reviderade. Energiminskningen är en
jämförelse med föregående år.

Utsläpp av växthusgaser (GRI 305-1 och 305-2)
Ton CO2e

2018

2019

2020

374

185

133

127

63

45

21

0

0

225

122

87

10 960

9 906

7 017

Värme Sth Exergi*

10 376

9 319

6456

Värme Norrenergi

1

2

1

583

586

560

0

0

0

11334

10 092

7 149

Direkta utsläpp från användning av
energibränslen och köldmedia (scope 1)
Olja
Pellets
Köldmedia
Indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla
(scope 2)

El, bra miljöval
Fjärrkyla
Totalt

* Fr o m 2019 köper SISAB klimatneutral fjärrvärme, ovan redovisas dock utsläpp utan
klimatkompensering
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Underlag GRI 305-1 och 305-2
Beräkningar är gjorda utifrån energileverantörers redovisade emissionsfaktorer för år 2020. Stockholm Exergi anger
48,6 g CO2e/kWh och Norrenergi anger 1 g CO2e/kWh. Andelen fossila bränslen anges till 1 % för Stockholm Exergi
respektive 0,3 % för Norrenergi. Växthusgaser som är inkluderade är koldioxid, lustgas och metan. För olja och el
används emissionsfaktorer från Stockholms miljöförvaltning, 290,3 g CO2e/kWh för olja och 5,5 g CO2e/kWh för Bra
miljöval el. Om i stället 2019 års emissionsfaktor för nordisk elmix femårsmedel används, 60 g CO2e/kWh, blir
utsläppet från inköpt el 6111 ton CO2e. Läckage av köldmedia är inrapporterat till Stockholms miljöförvaltning år 2019
och GWP för respektive köldmedium (R404A, R134a och R448A) är hämtat från naturvårdsverkets
köldmedieförteckning från 2019. Scope 3 redovisas ej. Vad beträffar tjänsteresor ger de relativt litet utsläpp då de
flesta resor sker lokalt med miljöanpassade färdmedel. Några äldre värden i tabellen är justerade sedan föregående
hållbarhetsredovisning men har liten betydelse för helheten.

Utsläppsintensitet växthusgaser (GRI 305- 4)
År

Kg CO2e/m2

2018

7,2

2019

6,3

2020

4,4

Underlag GRI 305-4
Arean är samma som i 302-4. Inkluderade emissioner är direkta och indirekta utsläpp, se GRI
305-1 och 305-2.
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Styrelsen om hållbarhetsredovisningen
Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt den globala rapporteringsstandarden Global
Reporting Initiative, GRI, nivå Core. Syftet är att ge en transparent överblick över SISAB:s
hållbarhetsarbete och de utmaningar vi står inför som bolag. Hållbarhetsredovisningen
har godkänts av SISAB:s styrelse den 10 mars 2021.

Peter Jönsson
Ordförande

Kadir Abdulkadir Kasirga
Vice ordförande

Anna Cederschiöld Stuart
Ledamot

Cecilia Herrström
Ledamot

Sussi Kvart
Ledamot

Claes Magnusson
Verkställande direktör
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB, arg.nr 556034-8970

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning

Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört
med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.
Jag anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm. Datum för underskrift framgår av elektronisk signering.

Oskar Wall
Auktoriserad revisor
Revisorssuppleant som inträtt i revisors ställe
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Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och
förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.
Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.
SISAB har över 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr
till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar vi 1,9 miljoner kvadratmeter,
där 200 000 människor vistas dagligen.

Tillsammans skapar vi rum där kunskap växer.

