
 



 

 

Läsanvisning 
Detta är SISAB:s (Skolfastigheter i Stockholm AB) femte hållbarhetsredovisning, 

upprättad enligt den globala rapporteringsstandarden Global Reporting Initiative, GRI, nivå 

Core för räkenskapsåret 2021. 

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. 

Hållbarhetsredovisningen är uppbyggd på fyra fokusområden som beskrivs särskilt. 

Dessa är framtagna i SISAB:s väsentlighetsanalys och ligger även till grund för SISAB:s 

hållbarhetsstrategi. Hållbarhetsredovisningen utgör den lagstadgade 

hållbarhetsredovisningen enligt årsredovisningslagen.

Fotografier och illustrationer: SISAB, om inte annat anges. 

Omslag: Sturebyskolans tillbyggnad, SISAB:s första konceptskola, invigd 2021. Inget annat byggmaterial 

förknippas med skolbyggnader på samma sätt som tegel. I århundraden har materialet använts och 

fortsätter att användas på grund av sina goda egenskaper och långa livslängd.  

Foto: Anne-Maj Björkskog, SISAB 

Ovan: SISAB firade 30-årsjubileum 2021 
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Efterlängtad 

invigning av 

förskolan 

Glavsfjorden 23 nov. 

2021 – VD Claes 

Magnusson och 

barnen firade 

förskolan med korv 

och sång. 

Intervju med Claes Magnusson, VD SISAB 
 

Hur ser du på SISAB ur ett hållbarhetsperspektiv? 
– Vi går nu från att prata hållbarhet till att agera hållbart. Hållbarhetsfrågan har 
kommit högre upp och på ett annat sätt på SISAB:s agenda. Vi ser att mycket av 
det vi gör är kopplat till hållbarhet och vi ser då också hur vi kan bli ännu bättre 
och bidra ännu mer till Stockholms hållbarhetsarbete. 

Vad är det som sticker ut under 2021? 
– Under året har vi format vår hållbarhetsstrategi och det arbetet har 
inkluderat att både förankra, diskutera och forma strategin. Strategin har 
tydliggjort och konkretiserat kopplingen till staden och stadens vision om att 
vara världens smartaste stad år 2040. Nu har SISAB ett viktigt verktyg att hålla 
oss till och som ger oss mål och riktning. Utöver strategin har det också tagits 
flera medvetna initiativ för att testa olika hållbara lösningar för att ta hand om 
och utveckla våra utbildningsmiljöer i stadens skolor och förskolor.  

Något som sticker ut är vår fortsatta digitaliseringsresa där vi utvecklar vår 
informationsförvaltningsmodell, BI-verktyg, AI-drift och effektbalans för att i 
slutänden minska energianvändningen, öka kvalitén och effektiviteten. Under 
året har vi dessutom genomfört en spännande och intressant intervjustudie 
där personer med olika funktioner på SISAB, i förskolor, på skolor och elever 
har blivit intervjuade kring hållbarhetsfrågorna. Frågorna har adresserat allt 
ifrån kunskap till motivation men framförallt – hur kan vi bidra till ännu mer 
hållbarhet tillsammans? Ett av resultaten som vi tar med oss i vårt fortsatta 
arbete är att just dialogen, relationerna och tilliten mellan oss och våra 
hyresgäster är helt avgörande för att bidra till ännu mer hållbarhet 
tillsammans. 
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Har du några konkreta händelser eller projekt som du vill lyfta extra?  
– Ja, bland annat vill jag lyfta Rättvist byggande där vi jobbat vidare under 
året för att utveckla konceptet som en egen förening för att kunna få fler 
medlemmar och utöka verksamheten över hela Sverige. Egentligen borde inte 
Rättvist byggande behöva finnas men det behövs verkligen och vi vill dela 
med oss av detta mycket lyckade arbetssätt. 

Jag vill även lyfta Energiagenterna igen, det är verkligen ett fantastiskt 
exempel på hållbarhetsarbete där vi tar ett extra ansvar, och även om det varit 
pandemi under året så har vi bidragit till att skapa energi- och hållbarhets-
medvetenhet hos många förskolebarn, personal och anhöriga. 

Jag vill också hylla två interna SISAB-grupper; Värderingsgruppen och 
HÄLSAB (hälso-/inspirationsgrupp) som gör ett fantastiskt hållbarhetsarbete i 
dessa pandemitider med syfte att alla medarbetare ska må bra och känna sig 
motiverade. 

Vilka utmaningar har vi stött på? 
– Vi har märkt av klimatförändringarna på flera konkreta sätt under året. 
Försommarens två ihållande regn resulterade i att tre grundskolor fick rejäla 
översvämningar och skador. 

 

Hur är det politiska trycket kring hållbarhet? 
– Det politiska trycket avspeglar sig i våra ägardirektiv som nästan alla har 
kopplingar till hållbarhet samtidigt som vi ser att politiken kommer peka ännu 
tydligare till oss i framtiden. Ett viktigt exempel är Stockholms stads 
handlingsplan för cirkulärt byggande, som blev färdig och beslutad under året, 
vilket resulterade i ett behov av att förstärka kompetensen kring just cirkulärt 
byggande med fokus på minskat byggavfall i våra projekt. 

Vilka andra viktiga hållbarhetsdelar vill du lyfta? 
– Jag vill lyfta trygghetsfrågan, som en del av vårt sociala hållbarhetsarbete, 
som vi jobbar mycket med. Bland annat deltar vi på trygghetsvandringar i 
stadsdelarna för att hitta platser och situationer där vi kan vara med och bidra 
till en tryggare miljö. 

En strävan som vi har inför framtiden är att skolorna ska utvecklas ytterligare 
till mötesplatser även utanför skoltid. Här är det tydligt att de tidiga 
planeringsskedena är oerhört viktiga för att lyckas. 

Vi har dessutom under året invigt flera nya Framtidens förskola och vi är 
jätteglada för att verksamheterna i lokalerna är väldigt nöjda. Dessutom sprider 
sig nu konceptet utanför Stockholms stad vilket vi förstås tycker är riktigt 
positivt. 

Claes Magnusson, VD SISAB 
Foto: Mattias Södermark 

Även under det 
andra pandemi-
året har vi 
utvecklat vårt 
hållbarhets-
arbete. Vi har 
under året 
format vår 
inriktning och 
strategi för 
hållbarhets-
arbetet och 
även utvecklat 
vår kunskap 
och motivation. 
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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, 
klimatanpassning, tillit, biologisk mångfald, trygghet, inkludering, hälsa och 
cirkularitet. För att komma dit har vi under 2021 tagit fram en 
hållbarhetsstrategi som visar hur vi ska integrera hållbarhetsarbetet i vår 
verksamhetsutveckling och arbeta innovativt för att testa nya hållbara 
lösningar tillsammans och skapa riktningen för vårt arbete. 

För att bidra till en hållbar utveckling har vi under 2021 arbetat utifrån stadens 
uppdrag och ägardirektiv som beskrivs i följande tabell. 

Under 2021 har 
det spridits 
kunskap och 
stort 
engagemang 
kring hur vi kan 
bidra till ännu 
mer hållbarhet 
och Stockholms 
ambition att bli 
ledande inom 
Agenda 2030. 
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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 koncernen Stockholms Stadshus AB 
som ägs av Stockholms Stad. 

• 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, med 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. 

• Vi äger, förvaltar och utvecklar huvuddelen av Stockholms grundskolor, 
gymnasieskolor och fristående förskolor. Sett till ytan är vi en av 
Sveriges större fastighetsägare. 

• Den största delen vår fastighetsyta hyrs av Stockholms stad, främst 
utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. 

• Antalet anställda var vid årets slut 269, en ökning om 4 personer 
jämfört med tidigare år och vi har under året valt att anställa flera av 
våra tidigare långtidskonsulter. 
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Hållbarhetsorganisation 
Under 2021 har SISAB:s hållbarhetsnätverk utökats till ca 10 personer som 
representerar flera avdelningar. Nätverkets medlemmar är kunniga inom; 
miljö, klimat, energi, klimatanpassning, cirkularitet, återbruk, materialval, 
biologisk mångfald, trygghet, kundnöjdhet, arbetsmiljö och självklart hållbara 
utbildningsmiljöer. Nätverket driver, stöttar och leder organisationen i 
hållbarhetsarbetet. SISAB:s hållbarhetsstrateg driver och sammankallar 
hållbarhetsnätverket och är även ansvarig för det strategiska 
hållbarhetsarbetet på bolaget.  

Om Agenda 2030 
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. Agenda 2030 
är ett verktyg för att utveckla stadens kvalitets- och hållbarhetsarbete.  

I stapelbilden nedan visas antalet kopplingar mellan SISAB.s ägardirektiv och 
de globala hållbarhetsmålen för 2021. Från 2020 är några skillnader tydliga och 
det är att klimatet(mål 13), cirkularitet och återbruk (mål 12) återspeglas 
tydligare. Dessutom syns social hållbarhet och jämlikhet (mål 10) på ett bättre 
sätt i likhet med ekosystem och biologisk mångfald (mål 15). 

Antal kopplingar mellan globala hållbarhetsmålen och våra ägardirektiv 

1) Ingen fattigdom 2) Ingen hunger 3) God hälsa och välmående 4) God utbildning 5) Jämställdhet 6) Rent vatten och
sanitet för alla 7) Hållbar energi för alla 8) Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk hållbarhet 9) Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur 10) Minskad ojämlikhet 11) Hållbara städer och samhällen 12) Hållbar konsumtion och
produktion 13) Bekämpa klimatförändringarna 14) Hav och marina resurser 15) Ekosystem och biologisk mångfald
16) Fredliga och inkluderande samhällen 17) Genomförande och globalt partnerskap.
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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. På samma gång uppgraderas 
standarden i byggnaden och ofta finns möjlighet att tillskapa fler elevplatser på 
samma tomt. I SISAB:s bestånd finns omkring 200 förskolor som kan omfattas 
av SISAB UPP. 

SISAB Ute 
Barns utevistelse spelar en viktig roll under hela uppväxten. Lärdomar och 
forskning under lång tid visar att möjligheten till fysisk aktivitet och 
spontanrörelse påverkar barnens inlärning. Grunden för SISAB Ute bygger på 
Boverkets indelning av förskolegården i zonerna trygg, vidlyftig och vild för att 
skapa en utmanande och kreativ utemiljö som stimulerar hjärta, hjärna och 
kropp. 
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SISAB och barnkonventionen 
Under 2021 har SISAB arbetat vidare utifrån tre beslut från ledningsgruppen i 
december 2020. Under året har det diskuterats utvecklade arbetsätt för att ännu 
tydligare fokusera på barn- och ungdomskonsekvenser och frågan har 
tydligare lyfts som en del av byggprojektens beslutsunderlag till styrelsen. Ett 
ytterligare tydliggörande av barnperspektivet arbetas det med i våra 
anvisningar och projekt har stöttats att ta fram formuleringar till 
tjänsteutlåtande.  

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. Här finns dock utmaningar 
som tex, gäller ansvar, avtal och säkerhet som många gånger försvårar. 

Pandemin har tydliggjort utbildningsmiljöernas enorma betydelse för att 
samhället ska rulla och utvecklas. Utbildningsmiljöerna står för miljöer där alla 
är välkomna och utvecklas dessutom till mötesplatser. 

Platsutveckling tillsammans med lokala näringslivet 
Under sommaren 2021 har basketplanen på Åsö gymnasium renoverats i ett 
samarbete med SNS (Sneakers’n’Stuff), elever och basketspelare från Åsö 
grundskola och Fryshuset som bidragit med designförslag till basketplanen. 
Utgångspunkten är att det ska skapa värde för skolans verksamhet och 
stockholmarna. 
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SISAB:s app för konst och arkitektur
I stadens skolor finns mycket spännande fast konst, beställd i samband med 
nybyggnation enligt den så kallade enprocentregeln. Med vår app får fler 
möjlighet att ta del av konsten på stadens skolor. Under 2021 har den utökats 
med flera konst- och arkitekturvandringar i SISAB:s utbildningsmiljöer. 

SISAB syns och hörs 
SISAB:s arena för det hållbara och digitaliserade samhället genomfördes i 
februari 2021 digitalt från Stockholmsrummet i Kulturhuset. En intressant  
VD-panel, inspirerande presentörer och gruppdiskussioner med hjälp av 
digitalt workshopverktyg genomfördes med drygt 100 deltagare. 

Den årliga projektkavalkaden genomfördes i oktober 2021 som en filmfestival 
med 3 arkitekturfilmer à 7 minuter där vi visade Johan Skyttes skola, 
Förskolan Röda tråden och tillbyggnationen av Sturebyskolan som är SISAB:s 
första konceptskola. 

SISAB har även genomfört fem SISAB Forum digitalt som riktar sig externt till 
leverantörer, entprenörer och andra intressenter i byggbranschen. Teman 
under året har varit; Aktuella upphandlingar och kommande projekt, 
Brandskydd, Framtidens förskola, Rättvist byggande blir en förening. 

Bild från studion under SISAB:s Arena för det hållbara och digitaliserade samhället. 

Filmen om 
SISAB:s första 
konceptskola 
finns på 
sisab.se och 
berättar om 
processen att 
anpassa en 
koncept-
byggnad till 
befintlig 
skolmiljö.  
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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 väsentlighetsanalys 

uppdateras löpande under året och analysen vidareutvecklar 

värdekedjan och fokusområdena. 

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 utpekad riktning. Riktningen är 
hållbarhet och kostnadseffektivitet genom bland annat smarta upphandlingar 
och professionella beställningar. För att lyckas med det är det relationen till 
våra största kunder som står i fokus. Dessa är utbildnings-förvaltningen, 
stadsdelsförvaltningarna och våra samarbetspartners såsom konsulter, 
leverantörer och entreprenörer. Här är en öppen, transparent dialog och 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 aktivt för att undvika korruption. 

Det finns både ett behov av nya elevplatser i Stockholm och en hållbar 
förvaltning för att behålla de befintliga. För att minimera risker för förseningar 
i byggprojekten och driftstörningar arbetar vi med utveckling av vår 
projektprocess och arbetssätt samt driftövervakningssystem. 
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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, 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. Tillsammans strävar vi efter trygga och 
säkra utbildningsmiljöer genom att bland annat skapa god tillgänglighet och 
motverka skadegörelse och brand. Även pedagogiskt och miljömässigt goda 
utomhusmiljöer får allt större fokus i takt med att tillgången på mark minskar i 
staden. Vi arbetar också med att göra lokaler flexibla och utanför skoltid bidrar 
det till en trygg och inkluderande stad.Vi tar både miljömässigt och 
ekonomiskt ansvar genom energieffektiviseringar, minskad klimatpåverkan 
och klimatanpassningar.  

 

Enskedefältets skola nyinvigdes den 20 september 2021, på dagen 88 år sedan skolan 
invigdes första gången. Den äldre byggnaden har byggts samman med en helt ny huskropp 
och befintliga byggnader har renoverats och tillgänglighetsanpassats. Foto: Fredrik Sweger 

 

Fyra fokusområden – detta har vi gjort 2021 
SISAB:s hållbarhetsredovisning utgår från de fyra fokusområden som 

beskrevs inledningsvis; hållbara utbildningsmiljöer, hållbara relationer, 

hållbar beställarorganisation och hållbart arbetsliv. Fokusområdena är 

grunden i bolagets hållbarhetsstrategi och konkretiseras i delarna 

beskrivning, möjligheter och utmaningar, policys/mål och hur vi jobbar. 
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SISAB träffade elever 
för att ha dialog om 
ombyggnationen av 
Västertorpsskolan. 

Förebyggarna – Västertorpsskolan 

I samband med ombyggnation på Västertorpsskolan arbetades en idé fram 
kring förebyggande arbete. Syftet var att skapa en större förståelse mellan 
byggprojektets och skolans personal samt elever i hopp om att minimera risker 
för skador och olyckor samt onödiga driftstopp. Dialog, information, 
delaktigehet, studiebesök mm bidrog till en ökad förståelse för både 
skolverksameten och byggprojektets arbetsgång och utmaningar.  

Energiagenterna - Ett upplevelsebaserat miljökoncept för de äldsta barnen 

på förskolan 

Energiagenterna är ett hållbarhetsprojekt där man med hjälp av lek, 
experiment och samarbete bidrar till att minska energiförbrukningen i 
förskolemiljö. Under läsåret 2021/2022 genomfördes en digitalfestival samt att 
en nyproducerad låt, upplagd på Spotify har tillägnats alla Energiagenter. Drygt 
100 förskolor och preliminärt ca 2117 barn beräknas att examineras i 
Stockholm detta läsår. Totalt har satsningen därmed nått ca 9 900 barn sedan 
start.  

 

  

På återvinnings-
centralen. Utsnitt ur 
filmen ”Plogga med 
Energiagenterna” på 
Youtube. 
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• Säkerställa uppföljning och mätbarhet – kvalitetssäkring och 
visualisering av data 

• Öka andelen förnyelsebar energi – fler solpaneler för minskade 
växthusgasutsläpp och förstärkt elkapacitet i staden.  

SISAB har tagit fram fastighetsområdesvisa energiplaner. Tre 
förvaltningsområden av sju, var först ut i detta gemensamma arbete utifrån 
energiplanen. Arbetet påbörjades i mars och har pågått hela året. Djupare 
analyser har gjorts på byggnader med avvikande energiförbrukning.  Arbetet 
med fastighetsområdesvisa energiplaner fortgår löpande. 

SISAB följer forskning och utveckling och söker nytänkande och alternativa 
lösningar som kan bidra till att energianvändning och klimatpåverkan 
minskar, samtidigt som inneklimatet för våra hyresgäster bevaras eller 
förbättras. 

Energianvändning och klimatbeting
Under 2021 har energianvändningen och därmed utsläppen ökat, detta beror på 
ett utökat behov av ventilation utanför verksamhetstider till följd av pandemin.  

Den totala energianvändningen i SISAB:s fastigheter, där även de kommunala 
hyresgästernas elanvändning ingår i hyran var 287 GWh 2021. Fjärrvärme och 
olja är då normalårskorrigerade, dvs hänsyn är tagen till det kalla vädret 2021. 
Exklusive energin för den utökade ventilationen hade den totala 
energianvändningen varit 277 GWh. 

Relaterat till ytan har energianvändningen ökat med 0,38 procent jämfört med 
2018 (basåret för stadens energimål) och 6,9 procent jämfört med 2020. Den 
ökade energianvändningen leder till att utsläppen också ökade med 107 ton 
CO2e enligt Stockholms stads beräkningsmetod vid redovisning av 
klimatbetinget. Exklusive energianvändningen för ökad drift av ventilation 
minskade energianvändningen med 3,4 procent jämfört med 2018. Med 
energianvändning exklusive utökad ventilation hade klimatutsläppet istället 
minskat med 736 ton CO2e i jämförelse mot 2019. 

 
Energianvändning per kvadratmeter. Den högra stapeln för 2021 visar resultatet exklusive 
energianvändning för utökad ventilation till följd av pandemin. 

Det var en kall 
och snörik 
vinter och vår 
2021 vilket 
påverkade både 
energi-
användning och 
behov av mer 
service i våra 
utemiljöer som 
fick en ännu 
större betydelse 
eftersom 
utevistelse 
uppmuntrades. 
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El och effekt 

SISAB har under 2021 kartlagt vilka byggnader som värms med direktverkande 
el och identifierat möjliga konverteringar. SISAB har utvecklat teknik och 
koncept för modernisering av eluppvärmda förskolor för övervakning av 
temperaturer och styrning av eluppvärmning i plattformen SOLIDA för att 
förbättra inomhusklimatet och samtidigt energieffektivisera. Genom digital 
teknik är det möjligt att energieffektivisera även inom befintligt 
uppvärmningssystem. 

SISAB och sthlmflex 

SISAB har anslutit 50 förskolor med direktverkande el som uppvärmning 
(38 000kvm) till sthlmflex – en marknadsplats för eleffekt. Genom laststyrning 
och övervakning kan effektbehovet i förskolorna sänkas vid tider då det råder 
kapacitetsbrist i Stockholms elnät. Genom detta bidrar SISAB till ett mer 
balanserat elnät. Detta har skapat tre dimensioner av hållbarhet – ekonomi, 
energi och samhälle. 

 

50 förskolor har anslutits till sthlmflex – en marknadsplats för eleffekt. Genom detta bidrar 
SISAB till ett mer balanserat elnät. 

Miljöbyggnad 

SISAB har från 2014 haft krav på att alla nya byggnader ska projekteras enligt 
Sweden Green Buildning Councils certifieringssystem Miljöbyggnad, nivå 
silver. Sex skolor/förskolor har preliminärt certifierats enligt Miljöbyggnad 
under året. Under 2021 har SISAB genomfört en jämförande studie mellan 
Miljöbyggnad silver och stadens Miljöprogram. Studien visade att stadens 
Miljöprogram täcker in fler hållbarhetsområden och är på en mer övergripande 
nivå jämfört med miljöbyggnad men att Miljöprogrammet och Miljöbyggnad 
kompletterar varandra. 

Driftoptimering och digitalisering 

SISAB har ett numera välkänt och avancerat system för drift och övervakning 
av fastigheterna. Tack vare ca 25 000 sensorer och realtidsuppkopplingen 
genom systemet SISAB OnLine (SOL) kan våra fastigheter få en god 
inomhusmiljö samtidigt som vi driftoptimerar och sparar energi. Andra bolag 
inom staden och externa aktörer går i SISAB:s fotspår och utvecklinsprojekt 
inspirerade av vårt system genomförs. 

Av de drygt 600 fastigheterna är 78 fastigheter (ca 500 000 kvm) uppkopplade 
via AI-konceptet SOLIDA. Konceptet innebär att varje fastighet har en digital 
tvilling. I den räknar datorn fram ett oändligt antal kombinationer för styrning, 
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med utgångspunkt från de mätvärden som har levererats in. Resultatet blir en 
optimal styrning för drift med inomhusmiljö som den viktigaste parametern. 
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. Tidiga resultat visar på energibesparing samtidigt som upplevelsen 
av innemiljön förbättras. 

Klimatutsläpp 

Stockholm har antagit målet att vara en fossilfri och klimatpositiv stad år 2040 
och att staden som organisation ska vara fossilfri år 2030. Staden har därför 
beslutat om ett klimatbeting för SISAB, vilket beskrivits ovan.  

Beräknat enligt GRI har SISAB:s utsläpp av CO2e (koldioxidekvivalenter) ökat 
med 6,3 procent jämfört med föregående år. Även när den pandemirelaterade 
utökade energianvändningen räknas bort har det skett en ökning av utsläpp 
med 1,6 procent vilket visas i GRI index 305-1 och 305-2. Detta beror 
huvudsakligen på att beräkningen baseras på den faktiska 
energianvändningen och ej den normalårskorrigerade. Faktisk 
energianvändning ökade betydligt på grund av kallt väder och ovanligt stort 
energibehov relaterat till pandemin. 

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 
under 2023. Hela staden köper el märkt Bra miljöval. 
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Koldioxidutsläpp från den faktiska energianvändningen utan normalkorrigering, beräknat per 
kvadratmeteryta (Kg CO2e/kvm). Den högra stapeln för 2021 visar resultatet exklusive 
energianvändning för utökad ventilation till följd av pandemin. Från 2018 ingår även 
köldmedia. 

Solenergi 

SISAB:s mål är att den egna energiproduktionen baserad på solenergi ska 
dubbleras under 2020-2023. Totalt under 2021 genererade SISAB:s 
solcellsanläggningar sammanlagt 596 MWh. Av denna produktion såldes 
99 MWh tillbaka till nätet, exempelvis sommartid när skolorna var stängda. 
Under året har fem nya anläggningar av solceller tagits i drift, vilka finns på 
St:Eriks gymnasium, Lindeskolan, Hagsätraskolan, Bobergsskolan och 
Mariehällsskolan. Efter år 2023 kommer SISAB ha en beräknad årsproduktion 
på 850-950 MWh. Lagring av bland annat egenproduceras solenergi kommer 
att studeras vidare inom SISAB för minskat behov av köpt energi och minskat 
effektbehov. 

 

Egenproducerad solenergi 
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Bild från Sambacupen den 18 juni på Östberga IP.  

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 trygghets- och tillitsperspektiv desto bättre kommer våra 
utbildningsmiljöer tas om hand om av våra hyresgäster.  

SISAB arbetar kontinuerligt med förebyggande trygghets- och 
säkerhetsåtgärder för att skolan och förskolans fysiska miljö ska upplevas som 
trygg och säker. 

För att minska risken för bränder arbetar vi tillsammans med våra hyresgäster 
året runt och vid minst ett tillfälle varje termin genomförs SBA Utemiljö, en 
riktad inspektion av skol- och förskolegårdar. Syftet med dessa besök är att 
uppmärksamma hyresgästen på att hålla sin fastighet och gård ren från 
brännbart material eller annat som kan skada fastigheten. Från dessa besök 
skickas bildsatta rapporter till aktuell verksamhet samt till 
förvaltare/fastighetsvärdar för vidare förebyggande åtgärder. 

Ett ungdomsteam bestående av särskilt utvalda väktare arbetar förebyggande 
för SISAB:s räkning under kvällar, nätter och helger i syfte att minska 
skadegörelse samt öka tryggheten kring våra fastigheter. De prioriterar sitt 
dagliga arbete utifrån underrättelser och besöker de fastigheter som är mest 
utsatta i syfte att bland annat knyta kontakter och skapa dialog med ungdomar 
och andra som vistas på dessa platser. De rapporterar även om brandfarligt 
material eller annat som kan komma att skada våra fastigheter. 

I dialog och i praktisk samverkan utvecklar SISAB ständigt det gemensamma 
förebyggande arbetet tillsammans med hyresgäster, bevakningsbolag, polisen 
samt kommunala förvaltningar och andra myndigheter.  
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Andra viktiga trygghetsåtgärder:  

• Vid behov för SISAB dialoger med grannar vid våra utsatta skolor och 
förskolor där grannarna ges möjlighet att rapportera om avvikande 
iakttagelser direkt till vårt bevakningsbolag. 

• Dagliga rapporteringsmöten med bevakningsföretaget i syfte att snabbt 
fånga upp problem och trender, som kan påverka våra fastigheter och 
deras verksamheter negativt. 

• I direkt dialog med samtliga lokalpolisområden inom Stockholms stad, 
delar vi underrättelser som kan bidra till direkta åtgärder i syfte att 
förebygga, förhindra eller försvåra skadegörelse eller andra brott.  

• 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. 

• Rörelsedetektorer som startar ytterbelysning vid närvaro. 
• 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 eller annan åtgärd.Takfotslarm som identifierar yttre 
brand och ger larm. 

SISAB har allt sedan pandemiutbrottet arbetat än mer engagerat och 
strukturerat med det förebyggande trygghetsarbetet.  

Kostnaderna för skadegörelse (glas och klotter) har ökat med cirka 10 procent 
under året, från 17,6 mkr till 19,4 mkr. Glaskostnaderna stod för 66 % av den 
totala skadegörelsekostnaden. Under året var det sju bränder under självrisk 
med en total kostnad om 7,8 miljoner kronor jämfört med en enda brand under 
2020 till en kostnad om 0,4 miljoner. Inga bränder som överstigit självrisken 
har skett under året. 

Orsakerna till de ökade kostnaderna kan vara flera, men många av de utsatta 
skolorna är försedda med dyrbara specialglas. Under det gångna pandemiåret 
har skolor och förskolor dessutom haft en högre oönskad närvaro som bidragit 
till en ökad risk för skadegörelse och brand. 

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. 

Utbildningsförvaltningen och SISAB har sedan tidigare ett gemensamt 
skolgårdsprojekt där en rad åtgärder tagits fram för att förbättra skolgårdarna 
och utnyttja ytorna bättre. 2021 togs det gemensamma skolgårdsprojekt upp 
igen och i januari 2022 kommer utbildningsförvaltningen ta beslut om de 
skolor där skolgårdsprojektet ska genomföras. När beslut är taget kommer 
berörda skolor att informeras. SISAB planerar en erfarenhetsåterföring från 

Under året var 
det sju bränder 
som totalt 
kostade 7,8 
miljoner 
kronor. 
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tidigare utförda projekt. Planering pågår för att projekten ska genomföras 2022 
och 2023. 

Hållbara markanläggningar 

Utvecklingsprojektet Hållbara markanläggningar startade sommaren 2020 och 
blev klart hösten 2021. Syftet med projektet har varit att se om det går att 
minska användningen av syntetiska markmaterial som fallskyddsgummi och 
konstgräs till förmån för naturliga eller mer miljöanpassade markmaterial. 
I projektet har ett tiotal markmaterial jämförts och utvärderats ur olika 
aspekter. Testytor har också anlagts med träflis, ett korkbaserat 
fallskyddsmaterial  samt en typ av miljöanpassade fallskyddsplattor. Projektet 
visar att vi med bra markplanering borde kunna minska de syntetiska 
materialen även om det är svårare där vi har liten friyta per barn och stort 
slitage. Det krävs dialog med hyresgäst och att vi inte glömmer exempelvis 
tillgänglighetskrav och underhållsaspekter. Slutsatserna kommer att inarbetas 
i SISAB:s anvisningar, goda exempel och informationsinsatser.  

 
Fallskyddsplattor på plattor på Eiraskolan, Kungsholmen och träflis på Förskolan Guldäpplet, 
i Bromma. 

Den begränsade marken skapar hållbarhetsutmaningar i 

utbildningsmiljöerna 

Som en av stadens byggstenar, har skolgårdarnas placering och storlek 
konsekvenser för både stadslivet, barnens möjlighet till lek och utveckling 
samt våra ekologiska system. Gröna miljöer har en central roll i barns 
välmående och fysiska utveckling och kan även motverka värmeböljor. 
Trädens skugga skyddar barnen från farlig UV-strålning, gröna lekmiljöer 
sänker stressnivåer och bidrar till återhämtning. 

Under våren fick SISAB en beställning från utbildningsförvaltningen på att 
inventera grönytor på 20 utvalda grundskolor. Syftet var att få en bättre 
förståelse för kopplingen mellan storleken på friyta och de grönytor som finns. 
Målet är att hitta en metod för att arbeta med gröna strukturer på skolgårdar, 
men också bli bättre på att ta rätt beslut i tidiga skeden vid planering av nya 
skolgårdar. Slutrapporten färdigställdes under hösten och har redan använts i 
diskussioner om behov av fri- och grönyta. Rapporten är tänkt att kunna 
användas som en exempelsamling för att kunna arbeta bättre med frågan om 
grönstruktur i närtid, med varierande exempel från befintliga skolgårdar. 
Erfarenheterna i rapporten kommer också tas tillvara i de kommande 
skolgårdsupprustningarna. 
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Biologisk mångfald på gårdarna 

Under 2021 har bolaget arbetat ytterligare för biologisk mångfald och 
medvetenheten kring vad dessa hållbarhetsperspektiv kan bidra till. Målet att 
få så gröna gårdar som möjligt sprids och det nya programmet för biologisk 
mångfald sätter en inriktning för SISAB:s arbete tillsammans med våra 
hyresgäster. I maj firades biologiska mångfaldens dag genom att SISAB 
anordnade en solrostävling och tips om hur man gör sitt eget insektshotell. 
35 förskolor deltog i solrostävlingen där den högsta solrosen vann och priset 
för det var en låda böcker och glass. 

SISAB har under året medverkat i framtagandet av Stockholms stads handbok 
för att öka den biologiska mångfalden. 

Nya planteringar på Konradsbergsskolor tillsammans med eleverna 

Under 2021 efter initiativ från verksamheten och med stöd från SISAB 
genomfördes en renovering av planteringbäddarna. Äldre växtlighet grävdes 
ur och ny biokol tillfördes. Verksamheten tog tillsammans med barnen fram 
förslag och utförde plantering. Med hjälp av inspiration från barnen skapades 
även gångstråk och stenläggning mellan ytorna. När allt var planterat och 
klart installerades en vattentank med solcellsbevattning för att växterna skulle 
klara av de varma sommarmånaderna utan tillsyn under 
sommarlovsveckorna. 

Biokol är ett klimatpositivt och lokalt producerat jordförbättringsmedel. SISAB har använt 
totalt 90 ton biokol i olika planteringar under året, vilket beräknas ge ett minusutsläpp på ca 
225 ton CO2 ur ett 100-årsperspektiv. Dessutom förbättrar det jordens struktur och luftighet 
samt bibehåller markfukt en längre tid. 
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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 centralt. 

Giftfria och sunda inomhusmiljöer 

I december deltog SISAB tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet på 
miljöförvaltningens frukostseminarium Forum för kemikaliesmart byggande – 
undersökning av kemikaliebelastningen i tre förskolors innemiljö. Temat var 
en hälsorelaterad miljögiftsundersökning som utförts 2016-2021 i tre av SISAB:s 
förskolor, varav en nybyggd och en ombyggd. Undersökningen visar att 
SISAB:s och Stockholms stads arbete med att ställa kemikaliekrav på bland 
annat byggmaterial har gett mätbar positiv effekt. Barnens exponering för de 
analyserade ämnena var låg i alla förskolor, särskilt den som var nybyggd och 
den som byggts om med nya miljöprövade material. 

I SISAB:s arbete för att verka för en giftfri miljö används tidigare utförd 
golvinventering på förskolor vid planering av mattbyten. Detta genomförs 
inom ramen för det sedvanliga underhållet. Vid planeringen av golvbyte 
arbetar vi för att ersätta äldre PVC-golv till förmån för mattor godkända i BVB 
(Byggvarubedömningen). Under året har mattbyten på 5 förskolor utförts just i 
detta syfte. Dessutom är det ett flertal tekniskt uttjänta förskolebyggnader med 
äldre PVC-golv som inom de närmaste åren kommer att ersättas av nya 
byggnader med miljöprövade material. 
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fastighetsbestånd och uppkopplade fastigheter så samverkar SISAB kring 
energifrågor och digitala utveckling. 

Under pandemin har SISAB fört en dialog med hyresgästerna kring vår och 
våra entreprenörers närvaro på skolorna och förskolorna under pandemin. Det 
har handlat om att prioritera akuta felanmälningar för att minska icke 
nödvändiga /akuta besök i lokalerna. 

Intervjustudie 
Under hösten 2021 genomförde SISAB en intervjustudie kring hållbarhet och 
förväntningar. Anställda i olika roller på SISAB, skolor, förskolor och elever har 
blivit intervjuade. Insikter från intervjuerna är bland annat att en nära och 
transparent dialog mellan skola/förskola och SISAB är avgörande för att 
utveckla hållbarhet där önskemål, kommunikation och lyssnande blir i fokus. 
Elever har många åsikter om våra lärmiljöer, tycker gärna till när de blir 
tillfrågade och kommer med kloka synpunkter på hur vi tillsammans kan 
utveckla ännu mer hållbara utbildningsmiljer.  

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. 

Inom SAMS säkerställer SISAB, tillsammans med berörda förvaltningar, 
förutsättningarna för att klara elevplatsförsörjningen inom staden. Arbetet 
sker under ledning av stadsledningskontoret. 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. Detta är ett steg i att säkerställa att SAMS-arbetet 
ligger i linje med barnkonventionen som är svensk lag sedan den 1 januari 
2020. 

Under året har SISAB börjat göra etableringsanalyser. I analyserna jämförs 
proaktivt olika markområden för öka möjligheterna att få bättre mark för 
skolor – till exempel bättre friytor och mindre projektrisker och 
projektkostnader. Fakta tas fram och analyser och skisser görs för att agera för 
SISAB:s och utbildningsförvaltningens intressen i stadens gemensamma 
stadsbyggnadsarbete. Hållbarhet är ett område som analyseras när olika 
etableringsalternativ jämförs. 

SISAB har även påbörjat arbete med markinventering av hela Stockholm med 
sikte på att därefter verka för markreservationer eftersom vi ser att det idag 
finns få markområden kvar som kan möjliggöra skolor med attraktiva friytor 
och klara stadens ekonomiska riktvärden. Markreservationer är en möjlighet i 
Stockholm att möjliggöra friytor för skolor som är motsvarar det som 
utbildningsförvaltningen och rådande forskning bedömer är hälsosamt för 
barn. 
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Nöjdare kunder 

2021 års kundundersökning genomfördes med webbenkät som gick ut till 
samtliga hyresgäster där 675 hyresgäster svarade. Nöjd kund-index (NKI) 
ökade från 69 till 72. Resultatet visar tydligt att det är en framgång att hitta nya 
möjligheter till dialog. Vad som också är tydligt är att det lönar sig att 
samarbeta ännu mer mellan avdelningarna inom bolaget och att återkoppling 
till kund är viktigt att prioritera. 2020 togs en handlingsplan fram och 
resultatet 2021 är ett tydligt bevis på att arbetet och handingsplanen varit en 
framgång. 
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Hur vi jobbar 
När det gäller inköp och upphandling har bolaget under året tagit fram en 
checklista för alla aktuella moment i en upphandling och där är hållbarhet med 
som en tidig punkt. Här ska miljöexperter bjudas in tidigt i planeringen av en 
ny upphandling för att säkerställa att upphandlingen ställer de aktuella 
miljökrav som är möjliga att ställa. 

Under året är det tydligt att det ställs fler frågor både internt och externt kring 
hållbarhet när det gäller bolagets upphandlingar och ramavtal. I alla nya krav 
och direktiv kopplat till hållbarhet blir detta många gånger ett gemensamt 
ansvar att säkerställa att relevanta hållbarhetskrav ställs. Under året har det 
exempelvis arbetats med att ta fram krav på fossilfria drivmedel för både 
transporter och arbetsmaskiner helt enligt bolagets klimatbeting. 

SISAB har under året haft ett bra samarbete inom bolaget och med dess 
leverantörer för att säkra upp leverans och genomförande av byggprojekt enligt 
uppdrag trots andra året pandemi. 

SISAB följer Stockholms stads riktlinjer om mutor och representation. SISAB:s 
värderingar betonar affärsmässighet och hög integritet mot kunder och 
leverantörer. Sedan 2018 har SISAB en egen visselblåsarfunktion där anställda, 
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.  

Den totala investeringen i ny-, till- och ombyggnationer för året var 2 026 mnkr 
(1 933 mnkr). 

Rättvist byggande 

Rättvist byggande är ett samarbete mellan Stockholmshem, Svenska Bostäder, 
Familjebostäder, Micasa och SISAB för uppföljning och kontroll av företag och 
individer i byggproduktion i syfte att minska förekomsten av svart arbetskraft. 
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. 
Under 2021 har vi jobbat vidare med Rättvist byggande för att utveckla det som 
en egen förening för att kunna få fler medlemmar och bredda över hela 
Sverige. 

Byggvarubedömning 

Det är ett tydligt krav från Stockholms stad att arbeta med 
Byggvarubedömningen (BVB) för att fasa ut farliga kemikalier från byggvaror 
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Sommarjobb för ungdomar 

Verksamheten tog emot 10 ferieungdomar under sommaren. Att erbjuda 
stockholmsungdomarna arbete ger dem möjlighet att skaffa sig referenser och 
arbetslivserfarenhet för framtiden. 

Lika rättigheter och möjligheter

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 genomför återkommande aktiveter gällande lika rätt och 
kränkande särbehandling exempelvis vid introduktioner och löpande 
avdelnings- och enhetsmöten. För 2022 utvecklas nytt material som blir vårt 
nästa steg efter tidigare genomförda insatser.  

När vi rekryterar uppmuntrar SISAB medarbetare att söka tjänster internt. 
Under 2021 rekryterades totalt ett 30 tal tjänster varav 12 internt rekryterade. 
För att synas som attraktiv arbetsgivare gör SISAB kampanjer i sociala medier 
och deltar efter behov 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. 
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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 som vi kallar Ögonblicket. 

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, genom bland 
annat hållbarhetsstrategin, i nära samarbete med avdelningarna, till specifika 
mål och aktiviteter för att säkerställa överensstämmelse med stadens mål och 
planer. 
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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.  

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.  Risk- och 
väsentlighetsanalysen inför 2021 har genomarbetats i samarbete med 
ledningsgruppen. 

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. 
Under året har samverkansavtalet setts över av samtliga parter, den nya 
versionen beslutas 2022. Hyran, som också regleras i avtalet, utgår från 
principen om kostnadsersättning, vilket betyder att hyran ska täcka kostnader 
för: 

• kapital 
• drift 
• underhåll 
• förvaltning. 

SISAB äger och förvaltar huvuddelen av Stockholms för-, grund- och 
gymnasieskolbyggnader. Dessa återfinns på 634 fastigheter, flertalet upplåtna 
med tomträtt. 334 av fastigheterna innehar hyreskontrakt för kommunala 
förskolor, 208 för kommunala grundskolor och 24 för kommunala gymnasium. 
I SISAB:s fastigheter finns också 39 friskolor och 60 förskolor med privata 
aktörer och ett fåtal kommersiella lokaler, bostäder och garage. Den totala ytan 
inklusive paviljonger uppgick vid årsskiftet till cirka 1 873 000 kvm. 
Vakansgraden – av uthyrningsbar yta – utgör cirka 1,63 procent. Av totalytan 
har bolaget hyrt in 132 paviljonger omfattande cirka 74 000 kvm samt övriga 
lokaler om cirka 23 700 kvm. Stockholms Stad hyr, via ramavtal för 
utbildningslokaler, 88,4 procent av ytan. Bolag inom koncernen Stockholms 
stadshus AB, hyr drygt 1 procent. 

Läs mer om SISAB:s fastigheter för året i årsredovisningen. Här kan du läsa om 
försäljningar, ekonomi, investeringar, fastighetsvärde. 

 

Vakansgraden 
i SISAB:s 
bestånd är 
omkring 1,63% 



 

           

Långsiktigt hållbar förvaltning är en hjärtefråga för oss. Storkyrkoskolan är 

en av SISAB:s och Stockholms äldsta skolor. Under 2021 avslutades en 

varsam renovering, där anläggningar moderniserats samtidigt som stor vikt 

lagts vid att lyfta fram och renovera tidstypiska detaljer. Foto: SISAB 
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Vi på SISAB 

Under pandemiåret 2021 har frisknärvaron ökat ytterligare vilket visar på att 
SISAB arbetat aktivt och strukturerat med medarbetarna på ett framgångfullt 
sätt.  

SISAB strävar efter en jämn könsfördelning och utvecklingen visar att vi under 
året blivit något färre kvinnor och något fler män. 
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SISAB strävar efter mångfald och jämlikhet och internationell bakgrund är en 
av faktorerna som är viktig att bevaka i utvecklingen av verksamheten. Läs 
mer under fokusområdet Hållbart arbetsliv. 

En del av arbetet med Mötesplats SISAB är att anpassa kontoret för alla 
medarbetare och nya behov. Nedan visas en bild av olika slags ytor som passar 
olika arbetssätt och önskemål. Läs mer om Mötesplats SISAB under 
fokusområdet Hållbart arbetsliv. 
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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 vi lyssnar vi 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 eftersom vi är en samarbetsorganisation. Under året har SISAB skapat 
och deltagit i olika dialogtillfällen både internt i staden och externt med aktörer 
inom branschen, exempelvis genom våra SISAB Forum där vi vid fem tillfällen 
under året både presenterat och lyssnat in vilka frågor våra intressenter ställer 
till oss. 

Flera olika slags dialoger har under året genomförts med UF 
(Utbildningsförvaltningen) som bland annat har syftat till ännu bättre 
samarbete och samsyn men även bidragit till bättre förståelse i varandras 
uppdrag. 

Väsentlighetsanalys 

SISAB:s väsentlighetsarbete är ett processbaserat arbete som pågår under hela 
året. Med hjälp av en väsentlighetsanalys har vi valt ut viktiga aspekter där vi 
har störst påverkan på vår omvärld, positiv eller negativ, och som vi ska 
redovisa och utveckla.  

Under 2021 har bland annat en intervjustudie genomförts där elever, skol- och 
förskolepersonal och SISAB-medarbetare intervjuats i semistrukturerade 
intervjuer med syfte att samla input kring hållbarhet och förväntningar. 
Intervjuerna inleddes med en beskrivning av vad SISAB i detta sammanhang 
menar med hållbarhet och därefter följde ett samtal angående vad vi gör redan 
idag och hur vi tillsammans kan bidra till ännu mer hållbarhet. 

Väsentlighetsanalysen har utgått ifrån Agenda 2030 i synen på vad vi menar 
med hållbarhet på SISAB. 






































