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Hållbarhet ska genomsyra allt SISAB gör och för första gången gör vi en 
gemensam hållbarhets- och årsredovisning. Hållbarhetsredovisningen är 
upprättad enligt den globala rapporteringsstandarden Global Reporting 

Initiative, GRI, nivå Core.

Syftet med hållbarhetsredovisningen är att med utgångspunkt i årsredo-
visningslagen och vår ägare Stockholms Stadshus AB:s rekommendationer 
ge en transparent överblick över vårt hållbarhetsarbete och de utmaningar 
vi står inför som bolag. Det är ett viktigt dokument att samlas kring för att 

belysa vårt arbete kring miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet – både 
för oss som jobbar på SISAB och för staden, våra kunder och leverantörer.

Hållbarhetsredovisningen utgör den lagstadgade hållbarhetsrapporten  
enligt årsredovisningslagen.

Läsanvisning för
hållbarhetsredovisning

SISAB satte spaden i marken och inledde produktionen av 
Bobergsskolan, som kommer att bli en del av Norra Djurgårds- 
staden, en stadsdel med hög miljöprofil. Här växer en helt ny 
skola fram som väntas stå färdig för 850 elever till hösten 2019.
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NÄR SISAB SER TILL ATT BARN OCH UNGDOMAR i Stockholm 
får trygga, tillgängliga och sunda skol- och förskole- 
miljöer är vi med och bygger samhälle. I skolan ska 
barnen få en bra start i livet. Här kan de börja forma 
sin framtid. Att vara med och skapa de bästa möjlig- 
heterna för en bra skolgång är ett viktigt samhälls-
uppdrag. Hela 91 procent av våra medarbetare känner 
att arbetet är meningsfullt. Vårt uppdrag är också en 
betydande anledning till att många vill arbeta just hos 
oss. Under året har vi rekryterat 42 nya medarbetare 
och lika många förväntas 2018.

INVESTERINGARNA har uppgått till drygt 1,8 miljarder  
kronor och enligt nuvarande prognoser behövs det 
50  000 fler elevplatser till år 2040. Vårt övergripande 
långsiktiga mål, att öka antalet elevplatser, har verk-
ligen satt sig och är ett resultat av ett konsekvent och 
målmedvetet arbete. För att matcha den tydliga mål-
bilden att kraftigt öka antalet elevplatser har vi även 
utvecklat nya sätt att arbeta och organisera oss. Hela 
företaget och merparten av våra leverantörer kan nu 
gemensamt fokusera på den stora utmaning vi står inför. 

EN NY VISION ANTOGS UNDER ÅRET: ledande inom utbild-
ningsmiljöer. Det innebär att SISAB ska vara en aukto-
ritet när det gäller frågan om utbildningsmiljöer. Vi ska 
också dela med oss av kunskap och erfarenheter i syfte 
att höja kunskapen om utbildningsmiljöer i Sverige.

VI KAN KONSTATERA att vi på många sätt är långt 
framme i det viktiga digitaliseringsarbetet. Alla 
SISAB:s skolor och de flesta av de 400 förskolorna  
är uppkopplade i ett digitalt nätverk. 10 000 inom- 
hussensorer och 2 500 dataundercentraler är samman-
kopplade. Det gör att hissar, ventilation, värme och 
säkerhetssystem kan styras från en gemensam drift-
central. Syftet är att få kontroll över energianvänd-
ningen, men också att minska brand och skadegörelse. 

CLAES MAGNUSSON
VD

Vi beräknar att dessa insatser sparar 40 miljoner  
kronor om året. 

SISAB ÄR EN STOR BESTÄLLARORGANISATION som är beroende 
av ett nära samarbete med branschens olika aktörer. 
För att nå våra mål krävs att vi arbetar tätt tillsam-
mans med våra viktiga leverantörer och samarbets-
partners. Därför arrangerar eller skapar vi forum 
där våra leverantörer utbildas i vårt sätt att verka. 
Vi bjuder även in marknaden till dialog för att att öka 
SISAB:s attraktionskraft och vår förmåga att tillsam-
mans tänka nytt.

I SAMARBETE MED SVERIGES ARKITEKTER genomför vi under 
vintern 2017/2018 en arkitekttävling på temat Sveriges 
mest hållbara skola. Namnet på tävlingen är Rötterna i 
Rinkeby. Vinnaren kommer att utses i juni 2018. 

ATT BEDRIVA ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE  
kräver systematiskt arbete och förmåga från hela  
organisationen att tänka helhet. Tillsammans skapar vi 
rum där kunskap växer.   
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femtusen nya elevplatser
Helhjärtat engagemang gav

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer och det  
märks både i behovet av fler bostäder, utbyggd infrastruktur och nya 
skolor. Under 2017 har SISAB slagit alla tidigare investeringsrekord  

för att bygga skolor och förskolor. Vi levererade över  
5 000 nya elevplatser runt om i Stockholm.

VD HAR ORDET

Foto: 
Mattias Södermark
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SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är en av Sveriges 
största fastighetsägare. Vi är ett kommunalt bolag  
inom koncernen Stockholms Stadshus AB som ägs av 
Stockholms stad.

Staden växer och antalet elever ökar kraftigt. SISAB  
planerar för årliga investeringar om 3,2–3,6 miljarder 
kronor under de närmaste fem åren. Fram till år 2022 
kommer SISAB bygga ett femtiotal förskolor och skolor.

Idag äger, förvaltar och utvecklar vi 600 skolor i Stockholm  
– förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Fler än 
200 000 människor vistas dagligen på någon av de  

1,8 miljoner kvadratmeter som ingår i beståndet. 
84 procent av vår fastighetsyta hyrs av Stockholms  
stad genom stadsdelarna och utbildningsför- 
valtningen.

Hyreskontrakten med  
Stockholms stad styrs av 
ramavtal för skollokaler som 
definierar hur staden och 
SISAB skall förhålla sig till 
varandra. Därutöver har vi 
bland annat kommersiella 
lokalkontrakt. 

Detta är SISAB

Första spadtaget inför om- och tillbyggnaden av  
Kämpetorpsskolan. Här arbetar vi extra mycket med 

att bevara det kulturhistoriska värdet.

Det skulle krävas  
mer än 64 stadshus 
för att rymma samma 
yta som SISAB:s alla 
byggnader.

VISSTE DU ATT?
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Vi ska skapa 50  000 
nya elevplatser fram 

till 2040.

180  000
elevplatser 2040

NYA ELEVPLATSER SKOLA:  

40 000

NYA ELEVPLATSER FÖRSKOLA:  

10 000

ANTAL ELEVPLATSER 2017:  

130 000

HÄGERSTEN-
LILJEHOLMEN

RINKEBY-KISTA

BROMMA

SKÄRHOLMEN

ÄLVSJÖ

HÄSSELBY-VÄLLINGBY

ÖSTERMALM

NORRMALM

SÖDERMALM

FARSTA

KUNGSHOLMEN

ENSKEDE- 
ÅRSTA- 
VANTÖR

SKARPNÄCK

SISAB:s övergripande mål för 2017 var att skapa  
5 000 nya elevplatser, ett mål som vi har uppnått.  
Det innebär en ökning från tidigare 125  000 till 

totalt 130  000 elevplatser i Stockholm.

Fem nya skolor och två  
förskolor invigdes under året.  

Vi invigde även nio större 
ombyggnader samt tog  
första spadtaget för tio  

nya skolor och  
förskolor.

10 FÖRSTA SPADTAG
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eleverna blir f er
Stockholm växer och

86% 14%

16 INVIGNINGAR



Vi digitaliserar 
och effektiviserar

Genom att digitalisera 
och decentralisera  

nyckelhanteringen kring 
serviceutrymmen för våra 
600 fastigheter kommer 
hundratals transporter 

kunna undvikas.  
Förutom en stor be- 

sparing i tid visar också 
beräkningar en möjlig 

besparing på minst  
10 ton CO2 /år.

Vi öppnar upp 
skolorna

Samtliga skolor ska 
inventeras för att 

öppna upp lokaler för 
idrott, föreningsliv  
och civilsamhälle.

Under 2017 öppnades  
5 skolidrottssalar och  
13 lokaler för fören-
ingsliv upp. Genom 
anpassning av lås- 

systemen och andra 
åtgärder kan fler  
hyra lokalerna. 

Med vårt huvudmål, att skapa 5 000 elevplatser,  
medverkar vi till stadens samhällsbyggnad. För att möta  

befolkningstillväxten i Stockholm har vi tagit nya grepp  
i vårt sätt att arbeta och organisera verksamheten. 

Så här har SISAB  
skapat samhällsnytta

Vi avvecklar  
uttjänta byggnader 
Äldre byggnader med kon-

struktioner som inte är 
optimala ur fuktsynpunkt, 

exempelvis fuktskadade kryp-
grunder, rivs eller renoveras 

kontinuerligt. 

2017 renoverades fem 
sådana förskolor. Ett  

planerat utbytesprogram 
innebär att ett större antal 
små och tekniskt uttjänta 

förskolor snart kan ersättas 
med nya prefabricerade för-
skolebyggnader på bara 18 

veckor. Tiden för kostsamma 
evakueringar av verksamhe-
ten förkortas avsevärt. Ett 

pilotprojekt för utvärdering 
genomförs under 2018. 

Vi växer och  
skapar fler jobb

42
  

SISAB fick 42 nya med- 
arbetare under 2017

14
 

14 medarbetare bytte till 
ny tjänst inom bolaget.

120   &  155
Antalet samarbetspartners 
växte också – vi har bland 
annat tecknat nya ram-

avtal med 120 arkitekter 
från åtta företag och  
155 projektledare från 

tolv företag.

De första 100 bygg- 
naderna anslöts 2017 

och 2019 kommer det att 
finnas nyckelskåp i varje 

fastighet. 
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AFFÄRSIDÉ
Med hållbarhet och 
smarta lösningar i 
trygga och inspire-
rande utbildnings- 
miljöer formar vi  
framtidens Stockholm 
och ger barn och  
ungdomar bästa  
möjliga start.

VISION
Ledande inom  
utbildningsmiljöer.

VÄRDEGRUND
Våra ledord är ansvar, 
engagemang och 
affärsmässighet.

INVESTERINGAR
• 1,8 mdkr totalt 2017. 

FASTIGHETER
• 600 fastigheter på 1,8 miljoner  m2 

yta. 86 % av ytan är skolor och 14 % 
förskolor.

• Underhållskostnad: 256 kr/m2

• Total inhyrd lokalyta: 21 800  m2 
• Total yta paviljonger: 74 300  m2

ENERGI OCH MATERIAL 
• Värme: 161 GWh
• El: 107 GWh (inkl. verksamhetsel)
• Kyla: 0,3 GWh
• Byggmaterial till ny- och om- 

byggnader och reparationer

Utgångspunkt Resurser vi utvecklar
RELATIONER 

Kunder
85 % av våra hyresintäkter  
kommer från Stockholms stad  
och kontrakten styrs då av  
Ramavtal för skollokaler.

Antal kontrakt
Kommunala förskolor: 293 
Kommunala grundskolor: 186 
Kommunala gymnasium: 22 
Arbetsmarknads- 
förvaltningen: 4 
Friskolor: 34 
Privata förskolor: 84

Det finns även ett fåtal kom-
mersiella lokaler, bostäder och 
garage i beståndet.

Leverantörer
Antal upphandlingar  
Ramavtal: 20 
Projektavtal (byggentre-
prenader): 40  
Sammanlagt värde:  
2,7 miljarder

Antal beställningar 
Konsulter: 2 600 
Entreprenader: 3 900  
Drift och förvaltning: 1 500  
Övrigt: 1 100

Medarbetare
Totalt 223 (varav 212  
tillsvidareanställda).  
En ökning med 42  
tillsvidareanställda. 



Ökat samarbete med 
externa aktörer
Externa aktörer kan få en större 
roll inom såväl nyproduktion 
som fastighetsutveckling för att 
vi ska uppnå det efterfrågade 
antalet elevplatser. Bland annat 
har vi börjat hyra in lokaler från 
externa aktörer. SISAB har med-
vetet stärkt närvaron på fast-
ighetsbranschens mötesplatser, 
som exempelvis Business Arena, 
för att öka vår kompetens och 
möjligheterna till samarbete 
med fler nya parter. 

Första spadtag 
för passivhus- 
förskola
Under hösten påbörjades byg-
get av förskolan Humlan i Årsta 
som blir den första förskolan i 
Stockholm som byggs och certi-
fieras som passivhus. Projek-
tet möjliggör en utvärdering 
jämfört med miljöbyggnads-
certifiering, bland annat hur 
hyresgästerna upplever inom-
husmiljön. 
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INDIVID
• Trygga och goda skol- och förskole-

miljöer för elever och personal. 

STAD
• ”Skolan mitt i byn” (sid. 27)
• Ökat användande av lokalerna 

även utanför skoltid.
• Bidra till Stockholms stads inrikt-

ningsmål om ett Stockholm som är:
 » Demokratiskt hållbart
 » Socialt hållbart
 » Ekologiskt hållbart
 » Ekonomiskt hållbart

SAMHÄLLE
• Hållbara lärmiljöer för framtida 

medborgare

ELEVPLATSER
• Totalt 130 000 varav 5 066 nya 

under 2017

FASTIGHETER
• Utökad yta: 57 100 m2  

> 5 skolor, 2 förskolor (framtidens 
förskola) och nya paviljonger

• Vakansgrad: 1%
• Miljöcertifierade byggnader  

(Miljöbyggnad, SGBC): 10 st

UTSLÄPP OCH RESTPRODUKTER
• 10 900 ton CO2-utsläpp från energi-

användning (minskning: 8,5 %)
• Byggavfall som huvudsakligen  

går till energiutvinning och  
materialåtervinning

Resultat Samhällsnytta
RELATIONER
• NKI Kundnöjdheten  

för SISAB: 66  
Läs mer på sid 24

Medarbetare 
• Känner att arbetet är  

meningsfullt: 91 %
• Frisknärvaro: 97 %

Leverantörer
• Totalt utbetalt till leverantörer: 

3,7 mdkr
• 19 700 registrerade besök i 

SISAB:s reception
• 4 konsultbrev med informa-

tion om nyheter i SISAB:s 
projekteringsanvisningar

SÅ HÄR HAR SISAB SKAPAT SAMHÄLLSNYTTA

Framtidens förskola
Framtidens förskola är 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 detsamma går det att korta  
tiden från start till färdig byggnad utan att tumma  
på miljökrav eller kvalitet. 

Genom att utvärdera och utveckla konceptet kan  
mängden fel under produktionen minskas vilket  
ytterligare sänker kostnaderna. Nu pågår även  
utveckling av en konceptskola som är en koncept- 
byggnad för skolverksamhet som behöver växa. 

19
  

Nitton nya förskolor 
är planerade.

9
 

Nio nya förskolor är 
påbörjade.

9
 

Nio förskolor är  
färdigbyggda totalt, 
varav två under 2017.

SISAB har totalt 10 
certifierade miljö-
byggnader, varav  
en är verifierad.  
Dessutom är en  
elfte förskola  

Svanen-märkt. 

Lugnet är Sveriges 
första verifierade 
guld-skola
2014 beslutade SISAB att 
alla våra nya fastigheter 
ska certifieras enligt Swedish 
Green Building Councils (SGBC) 
klassificering Miljöbyggnad, nivå 
silver. Certifieringen bygger på beräkningar i 
samband med byggnationen. Två år efter att byggna-
den tagits i drift ska den även verifieras genom bland 
annat energimätningar. Byggnader certifierade som 
Miljöbyggnad har förutom energikraven kontrollerats 
avseende farliga ämnen och att de har en god inom-
husmiljö, bland annat bra dagsljus och ljudmiljö. 



SAMS
Inom arbetsgruppen 
Samordnad grund- 
skoleplanering (SAMS)  
säkerställer SISAB, 
tillsammans med 
berörda förvaltningar, 
förutsättningarna för 
att klara elevplats-
försörjningen inom 
staden. Arbetet sker 
under ledning av 
kommunstyrelsen. 
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Våra viktigaste hållbarhetsfrågor hänger 
samman med alla delar av vår värdekedja. 
Vår verksamhet är en del av omvärlden på både 
lokal och global nivå. Det avspeglas i den väsentlig-
hetsanalys vi gjorde 2016 och som ligger till grund för  
bedömningen av vilka som är våra viktigaste hållbarhetsfrågor (sid. 16).

Skolor och förskolor är del av en fungerande stad, där invånare, förvaltningar och 
politiker sätter förutsättningar och mål. SISAB:s kunder är i huvudsak utbildnings-
förvaltningen och stadsdelsförvaltningarna som ansvarar för verksamheten i skolor 
respektive förskolor. SISAB är i sin tur en stor beställare av tjänster inom drift, för-
valtning och byggande som utförs av konsulter och entreprenörer. Tidigare i leveran-
törskedjan finns leverantörer av exempelvis byggmaterial.

Behovet av nya elevplatser är större än någonsin. Ett stort engagemang är därför 
nödvändigt hos alla medarbetare. I det ingår förmågan att tänka helhet och se bety-
delsen av sin egen roll – oavsett om det är att driva projekt, förvalta fastigheter eller 
arbeta med någon annan del av SISAB:s uppdrag. Vi arbetar också för att attrahera 
och behålla den kompetens som krävs för att kunna skapa skolmiljöer av hög kvalitet.

Vi har ett affärsmässigt och ansvarsfullt samarbete med våra kunder som bedri-
ver verksamhet i våra lokaler. Tillsammans åstadkommer vi en trygg och säker skol-
miljö 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. Vi arbetar också med att göra lokaler 
flexibla, även utanför skoltid och ge möjlighet att skapa en ”skola mitt i byn”, vilket 
bidrar till en trygg stad.

Genom hållbara upphandlingar får vi leverantörer som tar samhällsansvar och 
deltar i vårt hållbarhetsarbete i alla led. Vi tar både miljömässigt och ekonomiskt 
ansvar genom energieffektiviseringar och minskad klimatpåverkan. 

LEVERANTÖRER

SISAB
Engagemang

Affärsmässighet
Ansvar

God utomhusmiljö
Trygg skolmiljö

Hållbar upphandling

Kompetens

Energieffektivisering
Klimatåtgärder

Trygg stad

Elevplatser

STADEN

Våra viktigaste hållbarhetsfrågor

  
SISAB hade 600  

aktiva leverantörer  
under 2017.

Värdekedjan
Illu

str
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n: Li
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Vi är en del av Stockholms stad
Stockholms stad är ägare, beställare, kund, samarbetspartner och tillsynsmyn-
dighet för vår verksamhet. Våra huvudsakliga hyresgäster, utbildningsnämnden 
(skolor) och stadsdelsnämnderna (förskolor), står för en stor del av investerings-
pengarna och tillsammans med dem för vi dialog om vad som ska utvecklas och 
hur. Vi samverkar tätt och strategiskt tillsammans med kunden genom exempel-
vis områdesplaner för att göra långsiktiga prioriteringar.

I ramavtalet med staden har SISAB ett tydligt fastighetsägaransvar med stort 
åtagande vad gäller underhåll och tekniska reinvesteringar. Hyran, som också 
regleras i ramavtalet, utgår från självkostnadsprincipen. Vi säkerställer att skatte-
medlen används så effektivt som möjligt, bland annat genom att ställa rätt krav 
och arbeta för att få fler anbudsgivare och mer konkurrenskraftiga anbud vid 
offentliga upphandlingar. 

Stadens organisation
SISAB och stadens förvaltningar  
behöver samverka i tidiga planerings-
skeden för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar. Beslut om byggna-
dernas placering tas ofta i markanvis-
ning och i detaljplan. Placering och 
årskursindelning påverkas av exploa-
teringsprojektets förutsättningar, som 
till exempel i vilken omfattning sta-
den äger marken samt utbildnings- 
nämndens prognoser för elevantal.

I stora byggprojekt, investeringar 
över 300 miljoner kronor, beslutar 
kommunfullmäktige om projektens 
inriktning och genomförande. Dess-
förinnan bereds ärendet av SISAB:s 
styrelse och därefter koncernstyrelsen. 
I SISAB:s styrelse beslutas om alla pro-
jekt över 10 miljoner kronor. Årligen 
beslutas om revideringar och anta-
gande av policyer som ska gälla för 

SISAB lånar pengar  
till investeringar av 
staden.

SISAB:s intäkter går till  
Drift & Underhåll, och Övrigt.
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Hållbara byggprodukter med både 
miljökrav och sociala krav
Vi ställer sedan början på 2000-talet krav på att bygg- 
produkter ska vara fria från farliga kemikalier med hjälp av 
Byggvarubedömningen (BVB). Det är också av stor vikt att 
skolor och förskolor byggs med material som är framställda 
på etiskt hållbart sätt. Vi stödjer och följer BVB:s utveckling 
av sin databas, där byggvaror nu även har börjat bedömas 
med kriterier som utgår från FN:s principer för företag och 
mänskliga rättigheter. 

Fördelning av beställningar 2017
 Konsulttjänster
 Entreprenader (projektavtal)
 Entreprenader (övriga)
 Drift och förvaltning
 Övrigt 

TOTALSUMMA: 2,3 MDKR

Vi ställer krav på  
våra leverantörer 
En förutsättning för att våra mål ska upp- 
fyllas är samverkan med våra leverantörer  
– genom krav, dialog och uppföljning. Vi utgår 
från Stockholms stads program för upphand-
ling och inköp. Ansvaret för uppföljningar av 
hållbarhetskrav ska i vissa delar ses över under 
2018. Det finns dock sedan många år tydliga 
rutiner för uppföljning i byggprojekt av de krav 
som ställs på konsulter och entreprenörer.

Några viktiga krav:
• Berörda konsulter ska ha utbildning i  

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad
• Byggprodukter ska vara godkända av  

Byggvarubedömningen (BVB)
• Antidiskrimineringsklausul i varje avtal 
• ID06 (personalliggare) på byggarbetsplats

Nya krav för upphandlingar över  
tröskelvärden:
• Leverantörer ska föra dialog med arbets-

marknadsförvaltningen om förutsättningar 
för att ta emot praktikanter och personer 
med behov av olika sysselsättningsfrämjande 
insatser.

• Krav på lägsta villkor enligt kollektivavtal 
för personal i byggentreprenader.

 
På så sätt medverkar vi till att få fler stockhol-
mare i arbete och till goda arbetsvillkor i hela 
leverantörskedjan. 

Hur arbetar SISAB mot korruption?
SISAB följer Stockholms stads program för upphandling och inköp samt  
stadens riktlinjer om mutor och representation. SISAB:s värderingar poäng-
terar affärsmässighet och hög integritet mot kunder och leverantörer. All 
upphandling genomförs av upphandlingsavdelningen, som annonserar och 
dokumenterar offentligt i enlighet med våra riktlinjer för upphandling. 
Sedan 2004 skickas, i samband med avtalsskrivning, brev till SISAB:s sam-
arbetspartners med information om företagets förhållningssätt till gåvor, 
representation och förmåner. Under 2017 har SISAB inte haft något känt fall 
av korruption. 2018 planeras en utbildning om upphandling och antikorrup-
tion för samtliga medarbetare. 

VÅRA VIKTIGASTE HÅLLBARHETSFRÅGOR

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen Koncernstyrelsen

Stadslednings- 
kontoret

Stockholms  
stadshus AB

14 stadsdels- 
förvaltningar

15 fackförvalt-
ningar

16 aktiva  
dotterbolag

SISAB. Styrelsen är politiskt tillsatt och 
under innevarande mandatperiod är 
Stockholms stads skolborgarråd också 
ordförande. 
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CSR-strategi 
SISAB:s CSR-strategi 2017–2019 anger åtta fokusområden inom social hållbarhet.  
Det handlar bland annat om att att erbjuda en bra och funktionell skolmiljö  
som ger alla barn och unga goda förutsättningar för lek och lärande och att  
agera affärsmässigt och verka för goda arbetsvillkor i hela leverantörskedjan.

Miljöprogrammet och CSR-strategin arbetas in i SISAB:s verksamhet  
med hjälp av vår uppdragslista (se sid. 13). 

Stockholms stads visioner och mål 
Vision 2040 om Ett Stockholm för alla och stadens fyra inriktningsmål anger stadens 
egen anpassning av de globala målen och preciseras årligen i stadens budget. SISAB 
arbetar aktivt för att bidra till att genomföra stadens vision om en socialt, ekonomiskt, 
ekologiskt och demokratiskt hållbar utveckling. Målet är en stad som håller samman.

Stadens olika övergripande program och måldokument, till exempel miljöprogrammet, 
anpassas och utvecklas efter vår specifika verksamhet.

SISAB:s eget Miljöprogram 2017–2019 anger mål och aktiviteter inom bland annat om- 
rådena: energianvändning, mark- och vattenanvändning, giftfritt Stockholm och sund 
inomhusmiljö. Läs programmet och resultaten i vår miljöredovisning på sisab.se. 

Från globalt till lokalt 
Hållbarhet är en global fråga och 2015 antog FN 17 globala mål för 
hållbar utveckling som vi alla omfattas av. Målen syftar till att uppnå 

en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. SISAB 
berörs av flera globala hållbarhetsmål, främst dessa fyra:

GOD UTBILDNING FÖR ALLA
Vi bygger och förbättrar utbildnings-

miljöer som är anpassade för barn 
och personer med funktionsned- 

sättning. Vi tar hänsyn till jämställd-
hetsaspekter och erbjuder en trygg, 

inkluderande och ändamålsenlig 
utbildningsmiljö för alla.

Hållbarhetsstyrning

Ett Stockholm för alla 

Ett  
Stockholm  
som håller  
samman 

Ett  
klimatsmart  
Stockholm 

Ett  
ekonomiskt 
hållbart 
Stockholm 

Ett  
demokratiskt  
hållbart  
Stockholm 

HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA OCH
BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Från energieffektivisering av system och  
byggnader till utbildning av dem som använder 

våra lokaler. Vi anpassar fastigheterna till klimat-
förändringarna och ställer om till användning av 

ickefossil energi. Det här är avgörande för att  
alla ska kunna leva hållbart i framtiden. 

HÅLLBARA STÄDER  
OCH SAMHÄLLEN

Skolan ska vara en trygg,  
inkluderande och tillgänglig 

plats med en central roll i staden. 
Utbildningsmiljön ska vara  
likvärdig i hela Stockholm. 
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Hur vet vi att vi gör rätt?
Planering

Vårt övergripande mål att skapa 5 000 nya elevplatser  
är en utgångspunkt för alla avdelningar, enheter  
och medarbetare när delmål och aktiviteter tas 
fram. Att arbeta mot ett enda huvudsakligt mål är 
nytt för året. Det har varit ett viktigt styrmedel att 
fokusera verksamheten mot ett så tydligt och mät-
bart mål. Ett nytt arbetssätt har införts med fokus 
på hur vi leder planeringsarbetet, ekonomistyrning, 
effektivare projektprocesser samt att vi ska vara en 
attraktiv beställare. Verksamhetsplanen ger, tillsam-
mans med bolagets så kallade uppdragslista, förut-
sättningarna att genomföra, följa upp och säkerställa 
vårt uppdrag. Här ingår även hållbarhetsfrågorna. 
Delmål tas fram på avdelningsnivå utifrån det före-
tagsövergripande målet. 

LEDA  
PLANERINGS-

ARBETET

ÖKA ANTALET ELEVPLATSER

EKONOMI- 
STYRNING

EFFEKTIV 
PROJEKT- 
PROCESS

ATTRAKTIV 
BESTÄLLARE

LEDARSKAP & EGET ANSVAR

AFFÄRSMÄSSIGHET, ANSVAR & ENGAGEMANG

Uppföljning

Stadens verktyg för uppföljning av mål och direktiv är 
det integrerade ledningssystemet ILS. Utifrån stadens 
fyra inriktningsmål och ägardirektiv fastställdes 2017 
ett 60-tal indikatorer som mäter hur väl de olika målen 
uppnås. Till indikatorerna kopplas aktiviteter som på 
olika sätt bidrar till målen. Vi på SISAB formulerar 
även själva vissa indikatorer och aktiviteter som vi avser 
att genomföra under året för att uppnå våra mål. Varje 
månad följs samtliga mål och aktiviteter upp med hjälp 
av uppdragslistan och presenteras i ledningsgruppen. 
Medarbetarna kan ta del av en sammanställning i infor-
mationsbladet Ögonblicket.

För att säkerställa att våra rutiner fungerar som de 
ska, och att vi själva och våra underleverantörer följer alla 
regelverk, har vi sett över och förbättrat vårt internkon-
trollarbete. Vi kontrollerar allt från att vi följer de lagar 
och regler som gäller på byggarbetsplatsen till att under-
leverantörer betalar skatt och inte anlitar svart arbets-
kraft. Internkontrollplanen följs upp två gånger per år i 
ledningsgruppen och rapporteras till styrelsen årligen. 
Arbetet utgår från SISAB:s policy för internkontroll. 

HÅLLBARHETSSTYRNING

Nybyggd idrottssal med utfällbar 
scen i Herrängens skola. Fo
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Informationsbladet 
Ögonblicket samman-
fattar grafiskt vad som 
hänt under månaden.
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God samverkan och dialog 
med våra leverantörer är en 

förutsättning för att vi ska 
uppfylla våra mål.

Stöd i arbetet

Genom strukturerade och tydliga projektprocesser kan projekt 
genomföras resurseffektivt, på kortare tid och till rätt kvalitet. 

Planeringen börjar med ett behov eller en idé och sker långt 
innan det faktiska byggprojektet startar. SISAB och Stockholms 
stad undersöker tillsammans hur behovet kan mötas. Utbildnings-
förvaltningens funktions- och lokalprogram används som en del av 
underlaget, liksom i vissa fall en barnkonsekvensanalys.

SISAB:s projekteringsanvisningar förtydligar byggreglerna uti-
från vår erfarenhet av att bygga och långsiktigt förvalta utbild-
ningslokaler på ett kostnadseffektivt sätt. Anvisningarna finns 
lättillgängliga på vår webbplats och innehåller ett stor antal mil-
jömässiga och sociala krav, som exempelvis akustik, energibehov, 
radon, lufttäthet, belysningsarmaturer, värmeåtervinning, beva-
rande av träd och växter, gestaltning och barnsäkerhet. Anvisning-
arna beskriver även projektering enligt BIM (Building Informa-
tion Model) och hur miljöarbetet ska samordnas och dokumenteras. 

Anvisningarna uppdateras fyra gånger per år.
 Utöver projekteringsanvisning-

arna finns rådgivande goda 
exempel. De behandlar 
allt från skolgårdars tra-
fiksäkerhet till hur  

elevhälsans lokaler och 
förskolans grindar lämpligen 
utformas. 

Utveckling
Återlämningar
Återlämningar från projekt till för-
valtning vid projektavslut är ett 
riskområde enligt internrevisionen 
2017, med avseende på faktorer som 
hänger samman med dokumenta-
tion och kommunikation. 

Vi kommer att fortsätta utveckla 
rutinerna under 2018 i samband med 
att hela projektprocessen ses över.

Kärnhus
Utvecklingsprojektet Kärnhusen 
åskådliggör detaljerat kostnaderna 
för att bygga skolor och förskolor 
för beslutsfattare. Genom projektet 
tydliggörs alla SISAB:s krav, kundkrav 
och stadens krav uppdelat på kostna-
der för varje byggdelsinstallation. 

Extra kostnader som ägardirektiv, 
krav i detaljplan, svårbebyggda tom-
ter, grönytefaktor och så vidare redo-
visas så att det blir tydligt hur olika 
krav och beslut påverkar totalkostna-
den. Med hjälp av dessa beräkningar 
kan SISAB ta fram en nyckeltalsbank 
för att stödja planering av framtida 
projekt. 

 
Det tar ca 7 år  

från idé till färdig 
skola.

VISSTE DU ATT?



 

"Den största ut- 
maningen framöver är att 

hinna leverera de elevplatser 
som behövs och samtidigt 
uppfylla alla miljökrav."
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Genom kontinuerlig dialog med våra intressenter förbättrar vi 
förutsättningarna för vårt hållbarhetsarbete. En intressent- 
dialog genomfördes dessutom med hjälp av extern expertis 
2016. Dialogen gav en god uppfattning om hur både externa och 
interna intressenter ser på våra utmaningar och möjligheter 
kopplade till hållbarhet. De externa intressenterna intervjuades 
i nio djupintervjuer per telefon. Väl insatta representanter för 
viktiga intressentgrupper valdes ut:

Våra intressenter och deras viktigaste frågor
Citat från intressentdialogen:

"Största utmaningen 
är att attrahera och 

behålla kompetens inom 
området pedagogiska 

lokaler." 

"Det  är en utmaning att få 
markanvisningar när staden 

växer och konkurrensen om ytor 
växer. Att skapa pedagogiska och 
attraktiva skolgårdar kommer bli 

en rejäl utmaning."

Kunder:  
utbildningsförvaltningen, 
skola (rektor), en stadsdels-
förvaltning

Samarbetspartners och  
myndighetsutövare:  
arbetsmarknadsförvalt-
ningen, stadsbyggnads- 
kontoret

Beslutsfattare och ägare:  
skolborgarråd (tillika ord-
förande i SISAB:s styrelse), 
stadsledningskontoret

Leverantörer:  
arkitektföretag och  
byggentreprenör
 

Dessutom intervjuades ett antal av SISAB:s medarbetare.
Intressentdialogen har kompletterats med en omvärldsanalys 
med spännvidd från globala megatrender till branschspecifika 
hållbarhetsfrågor med relevans för oss. 

LEVERANTÖRERMYNDIGHETER KUNDERMEDARBETARE  
OCH CHEFER

ÄGARE,  
POLITIKER, 
SAMHÄLLE

VIKTIGA FRÅGOR 
• Elevplatser enligt 

behov
• Inriktningsmål
• Budgetdirektiv

HUR FÖRS DIALOGEN?
• Årsredovisning
• Styrelsemöten
• Kontinuerlig kontakt
• Spadtag och 

invigningar

VIKTIGA FRÅGOR 
• Ändamålsenliga och flexibla lokaler
• Trygga och tillgängliga lokaler
• Goda miljöer (inom/utomhus)
• Hålla nere kostnader

HUR FÖRS DIALOGEN?
• Rektorsmöten
• Hemsida
• Informationsmaterial
• Styrgruppsmöten i 

projekt
• Nöjd Kund-index (NKI)
• Löpande dialog
• Felanmälan
• Spadtag och invigningar

VIKTIGA FRÅGOR 
• Tydliga krav och 

uppföljning

HUR FÖRS DIALOGEN?
• Upphandlingar
• Beställningar
• Möten
• Marknadsaktiviteter

VIKTIGA FRÅGOR 
• Markytor och 

-kvalitet
• Gestaltning
• Miljö och hälsa

VIKTIGA FRÅGOR 
• Arbetsmiljö och villkor
• Utvecklingsmöjligheter
• Samhällspåverkan

HUR FÖRS DIALOGEN?
• Daglig verksamhet
• Medarbetarsamtal
• Konferenser
• Intranät
• Aktivt 

medskapande- 
index (AMI)

HUR FÖRS DIALOGEN?
• Fastighetsförvärv  

och -utveckling
• Planprocess
• Miljöfrågor
• Samarbetsgrupper

SISAB

HÅLLBARHETSSTYRNING
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SISAB:s väsentlighetsanalys genomfördes tillsammans 
med extern expertis under 2016. Till grund låg intres-
sentdialogen och omvärldsanalysen samt en workshop 
med deltagare från SISAB:s ledningsgrupp. Analysen 
visar vilka frågor inom hållbarhetsarbetet som är mest 
betydelsefulla för vår verksamhet: 

• Engagemang kring att tillgodose elevplatser
• God utomhusmiljö
• Förmåga att attrahera och behålla kompetens

De tre frågorna hänger samman med det växande 
Stockholm och SISAB:s övergripande mål om nya elev-
platser. Ur ett ekonomiskt perspektiv är förmågan att 
skapa det stora engagemang som krävs inom företaget, 
med höga krav på styrning, kapacitet och samarbete, 
mycket viktigt. Förmågan att attrahera och behålla 
kompetenta medarbetare är kanske den mest betydelse-
fulla utmaningen ur ett socialt perspektiv. När kon-
kurrensen om mark och bra lägen ökar har arbetet  
för goda utomhusmiljöer blivit en viktig fråga ur både 
miljömässigt och socialt perspektiv.

Väsentlighetsanalysen följdes av en GAP-analys 
under 2017 som undersökte om och hur styrningen  
av dessa tre prioriterade frågor behövde utvecklas.

Både GAP-analysen och en egen utvärdering av den 
genomförda organisationsförändringen 2017 visade  
att drivkrafter som skapar engagemang hos alla med- 

arbetare behöver utvecklas ytterligare. Metoder och  
modeller fanns men de behövde säkras och omsättas i 
det dagliga arbetet. Vår slutsats av analysen är att vi 
behöver arbeta vidare med styrmodell och arbetssätt. 
Ledningsgruppen tillsammans med mellancheferna har 
en särskilt viktig roll och ett kommunikativt ledarskap 
ska därför fortsätta utvecklas under 2018. 

GAP-analysen visade att synen på ansvaret för skol- 
planering och för att säkerställa lämplig mark för sko-
lor och förskolor inte helt stämde överens mellan SISAB 
och andra aktörer i staden. Detta har påverkan på hur 
vi lyckas inom samtliga de tre prioriterade frågorna. 
SISAB har fått en utökad roll som ledande inom skol-
planeringen och vi behöver arbeta vidare för att för-
ankra den rollen. För att följa upp hur vi säkerställer 
tillräckligt stor och kvalitativ mark kommer en utvär-
deringsmodell att tas fram under 2018. Modellen ska 
analysera erhållna markanvisningar med avseende på 
lägen och ytor. Då kan vi sätta tydligare mål och utvär-
dera hur vi lyckas med uppdraget att skapa en ”skola 
mitt i byn” och får bättre förutsättningar att uppfylla 
stadens miljömässiga och sociala krav. 

Så här kom vi fram till våra viktigaste 
hållbarhetsfrågor

A Förmåga att attrahera och behålla kompetens
B God utomhusmiljö
C Engagemang kring att tillgodose elevplatser

D Trygg och säker skolmiljö
E Minskade klimatutsläpp genom förnybar energi
F Energieffektivisering
G Affärsmässighet
H Skadegörelse och brand
I Hållbar upphandling – miljökrav
J Hållbar upphandling – sociala krav

K Inomhusmiljö
L Kostnadseffektivitet
M Samarbete och partnerskap med intressenter
N Flexibla lokaler
O Jämställdhet och mångfald

Hög

Hög
Betydelse för SISAB
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Samtliga frågor i grafen är viktiga för SISAB och frågor som vi 
aktivt arbetar med. Frågorna A-C är prioriterade för utvecklad 
styrning och redovisning. Bland övriga frågor valdes även D-J  
ut för beskrivning enligt GRI Standards.  

På sid 10 (Våra viktigaste hållbarhetsfrågor) visar vi hur frågorna 
hänger samman med vår verksamhet och omvärld. Vi har under 
arbetets gång även lagt till ”trygg stad” som en viktig fråga för oss.

SISAB har fått en utökad roll som ledande 
inom skolplaneringen och vi behöver arbeta 

vidare för att förankra den rollen. 
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HÅLLBARHETSSTYRNING
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Herrängens skola i Älvsjö har byggts om för 
att kunna ta emot fler elever. På båda sidor 
om det nya auditoriet står höga skulpturer 
med högtalare som kan sända ut ljud från 
scenen och också förprogrammerade ljud 
som konstnären skapat för verket. Sound 
sculptures I-II av Per Svensson.

Den konstnärliga gestaltningen anknyter 
till skolans profilprojekt Tankebygget, 
där konstnärer, musiker och författare 
samarbetar med eleverna för att utforska 
skapandets natur.

Vid nybyggnader och större om- och 
tillbyggnader avsätts en procent av den 
hyresgrundande produktionskostnaden för 
konstnärlig utsmyckning. Den offentliga 
konsten är en del av vårt demokratiska 
samhälle. Alla stockholmare ska ha möjlig-
het att uppleva konst i sin närmiljö. 
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Vi behöver bli fler... 
...och i våras lanserades kam- 
panjen Framtid med SISAB för  
att locka medarbetare till våra 
lediga tjänster. Kampanjen gav 
högt utfall och nominerades 
som årets karriärsajt i Employer 
brandingpriset Magnet Awards 
2017.

Attrahera och behålla kompetens
Vi på SISAB är tillsammans med våra samarbetspartners experter på  
att skapa funktionella och trivsamma utbildningsmiljöer.

Vi behöver ständigt förbättra vår kompetens som leverantör och 
beställare för att kunna skapa större värde för våra kunder med engage-
mang och professionalism. Ambitionen för organisationen på längre sikt 
är att klara löpande verksamhet med anställd personal och undvika att 
inhyrda konsulter fyller vakanta tjänster, annat än för tillfälliga projekt. 
Samtidigt är det en utmaning att fylla alla vakanser när kompetensen 
är eftertraktad och konkurrensen är stor. Vi behöver därför visa att vi är 
en ansvarstagande och stimulerande arbetsgivare som erbjuder en sund 
och konkurrenskraftig arbetsmiljö.

En ambition är att öka andelen medarbetare med olika bakgrund.  
Vid senaste uppföljningen 2016 var andelen anställda med utländsk bak-
grund 15,5 % (födda utrikes eller födda inrikes med två utrikesfödda för-
äldrar), vilket var en ökning med 2 procentenheter från föregående  
mätning 2013. 

SISAB ochmedarbetaren
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Medarbetarundersökning och lönekartläggning
Varje år gör vi en medarbetarundersök-
ning (Aktivt medskapande-index, AMI). 
Dessutom görs en lönekartläggning (BAS) 
för att bland annat säkerställa att det 
inte förkommer några löneskillnader på 
grund av kön.

Årets fokus på ett övergripande mål  
och leverans av elevplatser märks tydligt. 
Sedan fjolåret har några siffror sjunkit 
med ett par procentenheter, vilket kan 
anses vara acceptabelt efter årets  
omorganisation.

Jag är insatt i min arbetsplats mål 96% (91%) 

Mitt arbete känns meningsfullt 91% (93%)

Jag vet vad som förväntas av mig 90% (95%)

Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete 84% (86%)

Min chef och jag har dialog om mål och krav på resultat 80% (73%)

Ur medarbetarundersökningen 2017 (2015)

Digitalisering 
Stockholms stad siktar på att vara  
världens smartaste stad 2040. Vi på 
SISAB har drivit ett särskilt digitali-
seringsprojekt som undersökt digital 
strategi, mognadsanalys och utveck-
lingsområden. Resultatet av den digi-
tala mognadsanalysen visade att SISAB 
ligger i mitten av skalan mellan att 
vara fullt digitaliserade och inte alls 
digitaliserade. Generellt var chefer  
och nyckelpersoner mindre positiva  
till frågeställningarna än medarbe-
tarna. På kort sikt bedöms det finnas 
möjligheter att fortsätta digitalisera 
och automatisera processer, och  
på lång sikt finns möjligheter till 
utveckling av nya produkter och  
tjänster. 

Trygg arbetsplats 
SISAB:s säkerhetsstrateg har ett sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete med en 
arbetsmiljökommitté som samverkar 
kring arbetsmiljöfrågor och träffas 4 
gånger per år. Flera nya skyddsombud 
har tillkommit och dessa kommer att 
utbildas 2018. Vi använder stadens 
gemensamma incidentrapporterings-
verktyg (IA) för att dokumentera, följa 
upp och analysera tillbud och olyckor 
som inträffar inom SISAB. 

Under 2017 rapporterades 16 inciden-
ter inom kategorin hälsa/liv som gällde 
SISAB:s anställda eller anlitade entre-
prenörer. Fyra gällde färdolycksfall och 
en gällde skärskada, i övrigt var det 
inga olycksfall. De flesta incidenterna 
(8 stycken) gällde hälsoproblem på 
grund av inomhusmiljön på det egna 
kontoret. Fem incidenter gällde hot 
mot personal (varav en var entrepre-
nör), vilket är en fråga som kommer 
att få större fokus i kommande risk- 
och sårbarhetsanalyser. SISAB kom-
mer också arbeta för att att alla ska 
använda IA-systemet fullt ut eftersom 
det idag kan finnas ett mörkertal. 

Lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen
AMI analyseras utifrån olika perspektiv som exempelvis jämställdhet och mångfald. I 
ljuset av #metoo, uppropet som fick stort genomslag i samhället under hösten 2017, 
arbetar vi än mer med tydliga rutiner mot sexuella trakasserier som det råder nolltole-
rans mot. Vår likabehandlingsplan stärker arbetet.

Aktivitetsplan och tydliga rutiner finns på plats för kommande år. Det är av yttersta 
vikt att den som drabbas av trakasserier vet vart hen ska vända sig och att ansvarig 
chef kan agera snabbt och effektivt. Rutinerna följs upp kontinuerligt och revideras 
vid behov. SISAB har under flera år arbetat med förebyggande aktiviteter som föreläs-
ningar, chefsutbildning och introduktion av nyanställda.

SISAB ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare känner arbetsglädje, stolthet 
och bidrar till samhällsnyttan. Vi har under året tagit fram en ny jämställdhetsplan, Lika 
rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, som bland 
annat listar ett antal åtgärder under 2017–2018. Flera 
av åtgärderna kommer att genomföras i samband 
med flytten till nya lokaler i slutet av 2018 som där-
med blir bättre anpassade för ett modernt kontor.

Under året har hela SISAB arbetat med våra värde-
ringar och positiva nyckelbeteenden för att förstärka 
vår kultur och därigenom bli ännu mer värderings-
styrda. Under ett storforum i september gjorde hela 
SISAB en nystart med fokus på våra värderingar – 
affärsmässighet, ansvar och engagemang. Det indi-
viduella arbetet med värderingarna följs upp i årliga 
utvecklingssamtal, där även behovet av kompetens-
utveckling tas upp. 

Viktiga dokument
• SISAB:s värdegrund: 

Våra värderingar
• SISAB:s likabehandlings-

plan: Lika rättigheter 
och möjligheter på 
arbetsplatsen 

• SISAB:s handlingsplan: 
Kränkningar, trakasse-
rier och mobbing 

• Stockholms stads  
Personalpolicy

Vid årsskiftet blev SISAB medlem i organisationen  
Håll nollan – samverkan för noll olyckor i byggbranschen.

SISAB OCH MEDARBETAREN

SISAB ochmedarbetaren

Foto: 
Niklas Palmklint
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Ny organisationsstruktur
Den 1 januari 2017 sjösatte SISAB en ny organisation med fyra 
operativa och fyra stödjande avdelningar. Med den nya organisatio-
nen förväntas SISAB kunna behålla fokus på affärs- och verksam-
hetsutveckling.

2017 har varit präglat av förändringsarbete för att bättre rusta 
SISAB för framtiden så att det strategiska målet om nya elev-
platser kan nås. Huvudsyftet med förändringarna har varit att 
ge företaget en stabil struktur som kan möta omvärldens krav på 
att SISAB ska växa. I detta ingår ett tydligt ledarskap och ökat 
ansvar hos medarbetarna. En första utvärdering av SISAB:s för-
ändringsarbete 2017 har visat att ett fortsatt förankringsarbete 
behövs för att alla medarbetare ska känna delaktighet kring det 
övergripande målet om att skapa nya elevplatser. 

Utbildning av nya konsulter
För att klara vårt uppdrag på ett resurs- 
effektivt sätt anlitar vi konsulter med olika 
specialistkunskaper. I ett större byggprojekt 
deltar ett 30-tal konsultkategorier. För att 
säkerställa kvalitet i vår leverans får alla 
konsulter en genomgång av vårt uppdrag 
och arbetssätt. För våra ramavtalade pro-
jektledare, som har övergripande ansvar 
för projekterings- och byggprocesserna, 
gavs tre halvdagsutbildningar 2017. Dess-
utom har de regelbundet informationsut-
byte med SISAB:s tekniska specialister. 

Frisknärvaro och hälso- 
främjande arbete
Sjukfrånvaron var 3,3% och under målet 
på 4%, en förbättring mot året innan då 
målet överskreds marginellt. Sjukfrånvaron 
bland kvinnor är dock högre än bland män.

• Sjukfrånvaro totalt: 3,3 %  
(kvinnor 4,2 %, män 2,7 %)

• Sjukfrånvaro på kortare tid* totalt: 1,9 % 
(kvinnor 2,2 %, män 1,6 %)

 
Vi arbetar med regelbundna satsningar på 
hälsa genom att erbjuda aktiviteter som 
exempelvis mindfulness, löpgrupper, gemen-
samma lunchpromenader och tävlingslopp, 
men också inspirationsföreläsningar för att 
även främja psykisk hälsa. 

Nytt kontor vid Globen
SISAB:s huvudkontor kommer under 2018 
att flytta till stadens egna lokaler i Palmfelt 
Center vid Globen. Bland annat har inom-
husmiljön varit ett problem i det nuvarande 
kontoret. Inför flytten har en risk- och kon-
sekvensanalys genomförts. Den kommer att 
följa med genom hela projektet; inför flytten 
och under det första året. Analysen är för-
handlad med arbetstagarparterna. 

De risker som identifierats är bland annat 
oro att lämna ett invant arbetssätt, att inte 
ha ett eget tjänsterum, risk för en hög ljud-
volym och andra inomhusmiljöproblem. 

Ekonomi &
Administration VD-stab

HR Upphandling

VD

Fastighets- 
utveckling Projekt Fastighet Drift

Introduktionsprogram för nyanställda
Vi har utvecklat ett nytt introduktionsprogram för nyanställda som 
ska implementeras fullt ut under 2018. Programmet fokuserar på 
effektivare informationsspridning, uppföljning av mätpunkter och 
syftar till att göra ombordstigningen så smidig, effektiv och lust-
fylld som möjligt, med tillgänglig digital information, e-learning, 
enkäter, samt checklistor som tydliggör ansvaret för både medar-
betare och chef.

Som en del i introduktionsprogrammet hålls regelbundet en heldag 
då de nyanställda får uppleva SISAB:s värdegrund genom studiebe-
sök, inspirerande möten och spännande diskussioner. 

* Dag 1–14

Run for 
Hope. SISAB  
med 100 deltagare  
samlade in 12 400 kr  
till Barncancerfonden.

SISAB:s ramavtalade arkitekter på kunskapsträff.  
Olika SISAB-projekt presenterades  

ur ett gestaltningsperspektiv.
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Medarbetarna i siffror

anställda 
23 personer är yngre än 30 år 
71 personer är äldre än 50 år

*212 tillsvidare- och 11 visstidsanställda

Yngre än 30 år: 7 
Äldre än 50 år: 11 

nya medarbetare

Alla anställda
Kvinnor: 43% 

Män: 57 %

är medianlönen 
Kvinnor: 44 500 kr/mån

Män: 43 800 kr/mån

Frisknärvaro under året Uttag av föräldraledighet 2017

av männen tog  
ut föräldraledighet 

under 2017

av kvinnorna tog  
ut föräldraledighet 

under 2017

Könsfördelning

Chefer
Kvinnor: 47% 

Män: 53 %

Styrelsen
Kvinnor: 40% 

Män: 60 %

Ledningsgruppen
Kvinnor: 22% 

Män: 78 %

Kvinnor: 18
Män: 24

Medarbetare som slutat under året: 11 
Medarbetare som bytt tjänst inom SISAB: 14
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SISAB ska utveckla och erbjuda en bra och funktionell skolmiljö som  
ger alla barn och unga goda förutsättningar för lek och lärande.  

För att kunna nå vårt strategiska mål om ett kraftigt ökat antal elevplatser 
är samarbete, kreativitet och långsiktig planering tillsammans med våra  

kunder, av största betydelse. Miljön både i lokalerna och på gårdarna ska 
vara giftfri och ge möjlighet till aktiv utevistelse med fysiskt rörelse.  

Även utemiljöerna är en del av det pedagogiska rummet.

Trygg och säker skolmiljö
Viktiga trygghetsåtgärder
TERMOSENSORER identifierar om någon 
befinner sig för nära skolan eller på taket 
och ger signal till vaktbolaget.

TAKFOTSLARM identifierar yttre brand  
och ger larm. 

RÖRELSEDETEKTORER startar ytterbelysning

YTTERBELYSNING som vid en utsatt skola 
förstärkts med galler och plexiglas. 

SISAB fortsätter det proaktiva arbetet med att öka tryggheten 
och minska skadegörelsen. Bland annat ingår det i fastighets-
värdens arbete att rondera fastigheterna både ur ett tekniskt- 
och säkerhetsperspektiv. SISAB deltar vid särskilda trygg-
hetsvandringar som genomförs för att uppmärksamma risker 
som dålig belysning eller skymmande buskage.

SISAB har sedan flera år ett samarbete med ett så kallat 
ungdomsteam som består av väktare från vårt bevaknings-
bolag som är särskilt utvalda. De besöker våra mest skade-
drabbade skolor och förskolor. Syftet är både att bygga rela-
tioner med ungdomar och samtidigt förebygga och förhindra 
skadegörelse.

SISAB har ett samarbetsavtal med Fryshusets Lugna 
Gatan i Skärholmen och Rinkeby. Syftet med deras verksam-
het är att stödja och vägleda unga, främst i socialt utsatta 
områden och öka deras vilja att bli en del av samhället. Totalt 
arbetar fem värdar från Lugna gatan på kvällar och helger 
runt fastigheterna i de två områdena.

SISAB:s Rensa Rent-projekt innebär oanmälda kontroller 
med bortforsling av brännbart material på skol- och försko-
legårdar efter verksamhetstid. En utveckling av arbetssättet 
kring detta pågår. 

SISAB och
kunden

Kunden och kundens kund
SISAB:s kunder är verksamma på olika 
nivåer. Utbildningsförvaltningen och stads-
delsförvaltningarna är beställare av lokaler 
för skolverksamhet – elevplatser. Skolorna 
med sin personal driver sedan den pedago-
giska verksamheten i dessa lokaler för elev-
erna och deras föräldrar. 



Säkra lekplatser
SISAB besiktigar alla lekplatser regelbundet. 2017 besiktigades ca 5 000 
lekredskap. De vanligaste anmärkningarna är slitna trädelar och att fall-
utrymmen behöver utökas på grund av nya regler. Anmärkningar som gäller 
risk att huvud eller fingrar kan fastna (exempelvis i staket) prioriteras för 
snabb åtgärd.
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En god utomhusmiljö
Stadens mark är begränsad och det i kombination med hårt tryck på ökat 
antal elevplatser gör att skolgårdarna utsätts för ökat slitage. Allt fler skol- 
och förskolegårdar har en yta per barn som ligger under Boverkets rekommen-
dationer. Dels är konkurrensen om ny mark stor, dels kan äldre gårdar delvis 
behöva tas i anspråk för nya byggnader eller paviljonger.  

SISAB hanterar markfrågor i flera sammanhang:
• vid förvärv/markanvisning – att läget,  

ytan och terrängen ger rätt förutsättningar
• när vi bygger och upprustar – att en funk- 

tionell miljö för lek och lärande uppnås 
• vid förvaltning – att vi bibehåller en  

trygg och tillgänglig miljö.

Ju tidigare i processen SISAB kan vara  
med och påverka desto större är möjlig- 
heten att undvika kostnadsdrivande  
problem som trafikstörningar, mark- 
föroreningar och svår terräng samt att  
kunna bedriva effektivt underhåll. 

Konstgräsplaner
Behovet av fler platser för rörelse 
är stort i Stockholm och under 
året har flera nya konstgräs-
planer byggts, bland annat på 
Kungsholmens gymnasium och 
Norra Real. 

De som använder planerna 
är i första hand skolor, lokala 
fotbollsföreningar och allmän-
heten. SISAB använder inte de 
omdiskuterade gummigranula-
ten utan stabiliserar planerna 
med sand om inte kunden ställer 
andra krav. 

Åtta skolgårdar  
upprustades under 2017. 

Vv>‘’

När mark är en bristvara minskar även ytor för grönska och  
för hantering av dagvattnet. 

Grönytefaktor är ett nytt krav från staden som ska utredas  
vid nya markanvisningar. Vi arbetar därför med att under  
2018 ta fram ett bedömningsverktyg för optimal avvägning  
mellan ekosystemtjänster och sociala aspekter. 

SISAB OCH KUNDEN

Vi förbättrar gårdarna

Ytterligare minst fem gårdar 
har rustats upp i samband 
med husbyggnadsprojekt.

Grönytefaktor 

Smartare skolgårdar: På Årstadals-
skolan har SISAB nyttjat gårdens 

stora nivåskillnader effektivt 
genom att bygga en kombinerad 

gradäng och klätteryta.

73 500 blomlökar  
planterades under hösten.

Konstgräsplan på Lindeskolan.
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Affärsmässighet och nöjda kunder
2017 har vi för första gången använt Fastighetsbarometern för 
att mäta Nöjd kund-index (NKI). Kundnöjdheten för SISAB ligger 
på 66 att jämföra med kontorsbranschens på 73. Siffrorna är inte 
helt jämförbara då SISAB har andra förutsättningar, till exempel 
ansvarar vi inte för städningen av lokalerna, vilket är ett vanligt 
område för klagomål. Vi kan inte heller jämföra dem med våra 
tidigare mätningar då en annan mätmetod användes. Resultatet 
ger oss ändå värdefullt underlag för att genomföra kvalitetsför-
bättringar och framöver kommer dessa att följas upp genom årliga 
mätningar.

Våra styrkor ligger inom felanmälan, klagomål och service som 
alla presterar över Fastighetsbarometerns nedre kvartil. Klago-
målshanteringen står ut som den främsta styrkan där betyget 
ligger över index för branschen. Under året har SISAB utvecklat 
både organisation och verktyg för felanmälan. På SISAB:s webb-
felanmälan kan numera våra kunder skapa och följa en felanmä-
lan och med hjälp av en meddelandefunktion kommunicera med 
SISAB:s handläggare.

En slutsats av NKI är att vi behöver arbeta ännu närmare 
hyresgästerna för att stärka upplevelsen av att vara kundorien-
terade och en bra affärspartner, exempelvis genom att föra en 
tätare dialog, tydligt lyssna till kundernas behov och följa upp 
våra löften från dialogen. 

Så här vill vi arbeta  
tillsammans med kunden
• Öppna och tydliga i samarbeten och 

kundrelationer – vi informerar om planer 
och händelser

• Trovärdiga och obyråkratiska  
– administrationen fungerar och vi  
håller våra löften

• Kvalitetsgranskning vid upphandling 
och inköp för att förebygga brister och 
oegentligheter

• Lära oss mer av liknande aktörer på 
marknaden och dela med av våra egna 
erfarenheter genom studiebesök.

• Genomföra åtgärder som är direkt  
kopplade till gårdar, entréer och all-
männa ytor för att stärka hyresgästens 
uppfattning om våra lokaler.

• Bjuda in hyresgästerna till olika infor-
mationstillfällen för en tätare dialog om 
samverkansavtal, systematiskt brand-
skyddsarbete och felanmälan.
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Förskolan Gröna Diamanten i Vällingby.
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Säkerhetsstrateg Barbro Johansson 
fick Brandskyddsföreningens pris för 
Årets Eldsjäl. Genom nya arbetssätt 
och ny teknik hade kostnaderna för 
bränder i förskolor och skolor mins-
kat från 110 miljoner kronor år 2006 
till under 5 miljoner kronor 2016. 
Bakom kostnadsminskningen fanns 
insatser som tätare samarbete med 
personal på skolor och förskolor samt 
takfotslarm och termosensorer som 
gör att bränder upptäcks snabbt. 

Giftfria och sunda skolmiljöer
Projektet ”Kemikaliesmarta åtgärder i förskola” visar att halten 
av farliga kemikalier som spridits från golv till damm och luft i 
SISAB:s lokaler är låg i jämförelse med andra internationella stu-
dier. Stockholms stads kemikalieplan anger dock PVC-golv som 
en risk för oönskade kemikalier i förskolemiljö och i enlighet med 
stadens miljöprogram har äldre golv inventerats 2017. Under 2018 
kommer en handlingsplan för dessa golv att tas fram i samverkan 
med miljöförvaltningen (kemikaliecentrum) och stadsdelsförvalt-
ningarna. På nya golv ställs kemikaliekrav genom verktyget  
Byggvarubedömningen (BVB).

SISAB deltar också i kemikaliecen-
trums studier kring olika miljö-  
och hälsoaspekter hos fallskydds-
gummi och konstgräs. SISAB 
ställer krav på att att mate-
rialen ska vara kontrollerade 
i BVB och deltar i kemikalie-
centrums arbete för ytterli-
gare kunskap och riktlinjer 
kring gummigranulatprodukter 
under 2018. 

Årets Eldsjäl

En skola som passar alla
Vi driver sedan ett par år tillbaka ett projekt som syftar  
till att öka tillgängligheten i skolor som byggdes innan  
dagens krav på tillgänglighet lagstiftades. Grunden är att 
åtgärda enkla hinder i skolans publika delar. De vanligaste  
åtgärderna är ramper till entréer, sänkta trösklar, dörrautoma-
tik och att tillgänglighetsanpassa äldre hissar. Under perioden 
2017–2019 kommer 31 skolor att åtgärdas till en uppskattad kost-
nad om 190 miljoner kronor. Ett viktigt dokument är SISAB:s 
tillgänglighetspolicy, och från 2018 kommer även ett nytt till-
gänglighetsprogram från staden som ska följas upp via stadens 
uppföljningssystem ILS.

Tillsammans med beställaren, framförallt utbildningsförvalt-
ningen för vi också dialog i projekten om hur vi kan undvika och 
bygga om platser och miljöer som kan kännas otrygga, det kan 
gälla till exempel duschrum och dolda ytor på skolgård. 

3 591 
Under 2017 hade SISAB 3 591 
anmälda skadehändelser med 

glaskross och klotter.  

13,8 
13,8 miljoner kronor var  

kostnaden för detta.

SISAB OCH KUNDEN

De sammanlagda kostnaderna 
för glaskross, klotter och annan 

skadegörelse har i stort varit oför-
ändrade jämfört med 2016. 

1,1 
Kostnaderna för bränder  

under självrisk har ökat med  
1,1 miljon kronor. Antalet brand- 

skador var tio under självrisk  
och en över självrisk. 

Under perioden 2017–2019  
kommer SISAB att åtgärda 31 skolor 
som brister i sin tillgänglighet. 
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Lekfullt energisparande i förskolan
Utgångspunkten för Energiagenterna är att lustfyllt 
lärande ger hållbar kunskap. Miljömedvetenhet och 
tekniskt utforskande blandas för att deltagarna ska bli 
medvetna om sin potential att påverka klimatföränd-
ringarna.

Utöver fakta om miljö- och klimatfrågor ges barnen 
möjlighet till kreativt skapande genom rytmik, sång, 
rörelse och drama. Under 2018 planeras fler förskolor 
delta.

Agenterna färdas numera i en elbil och projektet väcker 
fortsatt stort intresse i landet. 

Fler gymnasiekluster 
och campus

Det kommer att behövas fler 
gymnasieplatser framöver. En 

viktig del i arbetet med skolans 
plats i samhället är en fortsatt 
utveckling av gymnasiekluster 
och campus på attraktiva plat-
ser med god samhällsservice. 

Fler stockholmare  
i arbete

SISAB samarbetar med  
arbetsmarknadsförvaltningen 
för att hitta arbeten för lång-

tidsarbetslösa. Under 2017 
tillsvidareanställdes en person 
som ursprungligen hade ett så 
kallat nystartsjobb. För detta 

nominerades SISAB till  
S:t Julianpriset, Stockholms 

stads pris för att belöna arbete 
som görs för att inkludera 
människor med funktions- 
nedsättning i samhället. 

Vi hade också 12 ungdomar 
som sommarjobbade hos oss. 

SISAB och samhället

1 100 
Ca 1100 barn på 58  
förskolor har diplo- 
merats under 2017.

2 400 
2 400 femåringar har  
blivit energiagenter 
sedan starten 2014.



SISAB ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017 27

Ett Stockholm för alla
SISAB bygger mer än skolor. När vi ser till att barn 
och ungdomar i Stockholm får trygga, tillgängliga 
och sunda skol- och förskolemiljöer är vi med och  
bygger en trygg stad. SISAB och  
staden brukar tala om en ”skola 
mitt i byn” – en skola med central 
och lättillgänglig placering.

I Stockholm ökar segregationen 
och ojämlikheten mellan stadsde-
larna och Kommissionen för ett 
socialt hållbart Stockholm beskriver  
detta i sin rapport Skillnadernas 
Stockholm. Kommissionen menar 
att skolan är ett av de viktigaste 
verktygen för att vända utveck-
lingen långsiktigt.

SISAB deltar i flera samar-
beten och utvecklingsprojekt i 
bland annat Östberga, Rinkeby 
och Skärholmen tillsammans med 
utbildnings- och stadsdelsförvalt-
ningarna.

Åtgärder för trygghet i Östberga
I Östberga har SISAB varit del av arbetet med 
trygghetsskapande åtgärder inom ramen för stadens 
lokala utvecklingsprogram, och bland annat varit 
med och sett över belysning, träd och plantering vid 

 

Skolan mitt i byn
I vårt uppdrag för Stockholms stad 
arbetar vi för att det ska finns bra  

förskolor och grundskolor nära  
hemmet, liksom attraktiva gymna-
sieskolor på platser som är lätta att 
nå med kollektivtrafik. Skolan mitt 
i byn handlar också om en flexibel 

utformning som gör att lokalerna kan 
användas vid förändrade elevsam-
mansättningar och för exempelvis 

föreningsliv utanför skoltid. 

torget och centrum. Vid skolan har vi rustat upp  
bollplank och staket och även varit med i arbetet med 
konstgräsplanen och rustat den nedre skolgården 

med nya lekredskap och belysning.

Community Center Rinkeby
SISAB deltar i arbetet med ett 
Community Center i Rinkeby där 
vår fastighet Rinkebyskolan är en 
central tillgång. Centret är på sikt 
tänkt att bli en samlingspunkt för 
hela stadsdelen där skolan möter 
andra samhällsfunktioner. Skol-
verksamhet kommer bedrivas som 
vanligt men flera gemensamma 
ytor som reception, vaktmästeri  
och matsal kan delas. I Rinkeby 
planeras även en arkitekttävling för 
att skapa en hållbar och attraktiv 
skolmiljö, i syfte att bryta trenden 
att äldre elever väljer att pendla till 
skolor i andra stadsdelar.

Fokus Skärholmen
I Skärholmen planeras för nya och ombyggda för- 
skolor som en del i stadens projekt för en socialt  
hållbar stadsutveckling. Dessutom genomförs  
volymstudier för nya skolor. 

När Knutbyskolans gård  
skulle rustas upp fick barnen 
ge synpunkter och önskemål 
vilket resulterade i ny fot-
bollsplan, klättervägg,  
buskar med mera. 
Under byggskedet uppstod 
tyvärr problem med hot och 
stölder. SISAB hanterade 
detta med hjälp av bland  
annat Fryshusets Lugna ga-
tan. En ungdomspraktikant 
som kände ungdomar i  
området anställdes på  
bygget, vilket gav lugnande 
effekt.

SISAB OCH SAMHÄLLET
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Åtgärder för övervakning och styrning 2017

Energieffektivisering 
Utvinning och användning av energi är 
orsak till flera av de stora miljöproblemen. 
Särskilt klimatfrågan är vår tids stora 
utmaning för både vår egen och framtida 
generationer. Staden följer EU:s mål om  
en halvering av energianvändningen i 
byggnadsbeståndet mellan 1995–2050  
och arbetar systematiskt för att minska  
energianvändningen inom samtliga  
verksamheter.

Stockholms stads miljöprogram 2016–2019 
slår fast följande viktiga mål för staden:
• genom energieffektivisering ska energi-

användningen i den egna verksamheten 
minska med minst 10 procent till år 2020.

• långtgående energieffektivisering ska 
genomföras vid större ombyggnader 

• energianvändningen i nya byggnader  
ska vara högst 55 kWh/m2.

Då alla nya byggnader miljöcertifieras  
lever SISAB upp till stadens krav på energi- 
användning. Av alla Sveriges verifierade 
skolor (skolor där certifikatet har följts upp 
genom bland annat energimätning under 
drift) har SISAB:s skola Lugnet uppmärk-
sammats under 2017 för att ha lägst energi- 
användning (källa: SGBC). Skolan visar 
att det går att bygga smarta och hållbara 
utbildningsmiljöer. 

Optimering av system och användning

Minskade klimatutsläpp
Stockholm har antagit målet att vara 
en fossilbränslefri stad år 2040. Staden 
som organisation ska vara fossilbränsle- 
fri år 2030. SISAB:s användning av 
fossila bränslen för uppvärmning 
har succesivt fasats ut sedan år 1997 
genom att lokala oljepannor ersatts 
med fjärrvärme.

För att påskynda utfasningen av de 
fåtal resterande fossila energikällorna, 
som används som spetslast och reserv-
drift i ett antal äldre fastigheter, har 
SISAB antagit målet att bolaget ska ha 
en fossilbränslefri energianvändning 
i fastighetsbeståndet senast år 2023. 
I och med detta ska SISAB under år 
2018 ta fram ett beslutsunderlag för 
att övergå till en klimatneutral fjärr-
värmeleverans.

Solenergi
Under 2017 genererade våra solcells-
anläggningar 156 MWh. De största 
anläggningarna är på Thorildsplans 
gymnasium och Kvickentorpsskolan 
med en total solcellsyta på 741 m2. 
Under 2018 planeras uppbyggnad av 
en särskild organisation på SISAB för 
att mer effektivt kunna utöka sol- 
cellsbeståndet i samverkan med våra 
hyresgäster. 

Fördelning energikällor (MWh)
 Förnybara  

 232 800 MWh

 Icke förnybara 
 35 200 MWh

 Fjärrvärme 158 569 MWh

 El (Bra miljöval och solceller)  
 107 124 MWh

 Pellets 1 632 MWh

 Fjärrkyla 267 MWh

 Olja 460 MWh

 Totalt: 268 052 MWh

Se även GRI-tabeller från sid 36 samt miljöprogram och miljöredovisning på sisab.se

För att minska energianvändningen arbetar vi med 
driftoptimering på både systemnivå och ur ett 
användarperspektiv. SISAB har idag ett avancerat  
system för drift och övervakning som föranlett 
ett flertal studiebesök under året. Dessutom sker 
bland annat uppgradering av installationer och 
klimatskal och energieffektivisering av elanlägg-
ningar. Arbetet utgår från SISAB:s energiplan som 
uppdateras årligen. En viktig utgångspunkt är att 
energieffektiviseringar inte genomförs på ett sätt 
som försämrar inomhusmiljön. 

SISAB:s mål för 2017
SISAB:s mål för 2017 var att 

energianvändningen i fastig-
hetsbeståndet skulle minska 
med minst 2 % jämfört med 

2016. Resultatet blev en minsk-
ning på 1,8 %. Att minsk-

ningen inte blev större beror 
främst på kraftigt varierande 
väderlek och att antalet pavil-
jonger har ökat. Energimålet 
avser total energianvändning, 

det vill säga uppvärmning, 
kyla och all elanvändning, 

inklusive den som används i 
verksamheten. Värmen är  

normalårskorrigerad. 

 

I våra fastigheter 
finns 650 hissar, 2562 

ventilationssystem och 
2500 uppkopplade 

undercentraler.

VISSTE DU ATT?

8,5% 
Under året minskade vi  
utsläppen av växthusgaser 
(CO2e) från vår totala energi- 
användning med 8,5 %.

1 750 1 750 temperaturgivare installerades och nu 
finns 8 500 på plats i våra fastigheter.

10 000 Totalt finns 10 000 olika sensorer på plats, exklusive 
undercentraler och ventilationsaggregat

Programmering av behovsstyrning genomfördes 
i 166 fastigheter

166
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Kistahöjden är den nionde förskolan i konceptfamiljen Framtidens 
förskola och invigdes 2017. Konceptet är särskilt uppskattat för 
den goda akustiken och utgör numera en modell för hur en god 
ljudmiljö uppnås i förskolor. Samma planlösning används men 
fasaden och gården anpassas så att varje konceptförskola får ett 
unikt utseende. 

Här är temat Skogen. Fasadens grå och gröna kulörer är hämtade 
från tallstammar, barr och grönska. Skivornas form och indelning 
kopplar till tallarnas stammar. För att skapa variation är skivorna 
omväxlande matta och blanka, och de blanka skivorna sitter 
högre upp så de speglar himlen och vädrets växlingar.
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Bobergsskolan växer fram i det gamla gasverksområdet vid Hjorthagen, ett 
utmanande område med föroreningar att sanera. Den gestaltas för att passa 
in i Gasverkets kulturhistoriska miljö och ojämna terräng. En verkstadsbyggnad 
från 1915 ska rymma en del av skolan. Den bevaras med dubbel takhöjd och blir 
mediatek och ”torg". Precis som SISAB:s andra nybyggnader kommer den nya 
skolan att miljöcertifieras enligt systemet Miljöbyggnad.
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RISK KONSEKVENS HANTERING OCH KOMMENTAR

MILJÖ

Förändrat klimat Översvämningar, fuktskador, sämre inom- och 
utomhusmiljö.

Fastigheter i riskzonen ska identifieras 2018 utifrån stadens skyfallsmodell 
till grund för åtgärder.

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 bl a 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.

Brist på kompetent personal Stress och utbrändhet. Otillräcklig och 
försämrad leverans, vi klarar inte våra mål. 
Högst risk vid högkonjunktur.

Utvecklade arbetsmetoder, ledarskap, 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.

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 under 
2018 inom ramen för stadens program ”För ett tryggare och säkrare 
Stockholm”.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Fastigheterna är inte anpassade 
till alla

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

Tillgänglighetspolicy, projekteringsanvisningar, tillgänglighetsåtgärder i 
samverkan med kund.

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.

KORRUPTION

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

Arbete med värderingar och affärsmässighet, bilaga om gåvor mm  
till leverantörer, attestinstruktioner, anmälan om bisysslor, utbildnings- 
satsning om antikorruption 2018, ny Whistle Blower-funktion för  
SISAB 2018.

Kartellbildning, maktmissbruk För få anbud vid upphandlingar och ökad 
kostnad.

Internkontroll, extern revision (stadsrevisionen, egna revisorer), 
utbildning om att upptäcka karteller och jäv till upphandlare, beställare 
och projektledare.

ÖVRIGA RISKER

Förseningar på grund av 
komplexa projekt och processer, 
överklaganden, sena beställningar, 
förhöjda byggkostnader mm 

Risk att vi inte levererar i tid, elevplatsbrist. 
Risk för kvalitetsbrister, exempelvis sämre 
placering av skola eller för korta torktider 
i byggprocessen med fuktskador och dålig 
inomhusmiljö som följd.

Utveckling av projektprocessen, ny organisationsstruktur och nytt 
arbetssätt, utveckling av konceptet Framtidens förskola, samverkan med 
kund och myndigheter genom SAMS med mera.

Driftstörningar, eftersatt underhåll Risk för försämrad inomhusmiljö, 
säkerhetsrisker och otrygg skolmiljö, förhöjda 
underhållskostnader.

Förvaltningsrutiner, driftsövervakningssystem underhållsplanering, 
ronderingar, felanmälan.

Oförutsedda samhällshändelser Människor kan skadas, viktiga funktioner så- 
som värme- och vattenförsörjning kan slås ut.

Risk- och sårbarhetsanalys, krisplan, krisövningar, beredskap i staden  
med bl a övernattningsskolor.

SISAB bedriver ett systematiskt och strukturerat riskhanterings- 
arbete som regleras i ett antal policydokument och planer.  

Tabellen nedan ger en överblick över risker och hur de hanteras. 
Ekonomiska risker beskrivs dessutom i årsredovisningen. 

FALLOLYCKA PÅ NYBYGGD FÖRSKOLA

En 4-årig pojke föll från en trappavsats på en förskola när en glasskiva i ett räcke lossnade. Barnet klarade 
sig efter omständigheterna väl men SISAB genomförde omgående en inventering i samtliga 600 fastigheter 
för att hitta liknande räckeskonstruktioner och undvika fler olyckor. Inventeringen visade att vi hade 25 
förskolor och skolor med liknande konstruktioner, vilka besiktigades av en auktoriserad glaskonsult utan 
att några liknande brister kunde konstateras. Under 2018 fortsätter vi inventera samtliga fönsterglas och 
glaspartier för att säkerställa att de uppfyller dagens krav avseende personsäkerhet.

Riskhantering
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NUMMER OCH NAMN PÅ GRI-UPPLYSNING SIDA KOMMENTARER

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Organisationens namn Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). 
Helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, organisationsnummer 556034-8970, 
säte i Stockholm.

102-2 De viktigaste varumärkena, produkterna  
och/eller tjänsterna

6 SISAB äger, förvaltar och hyr ut lokaler till förskolor och skolor i Stockholms stad. 

102-3 Huvudkontorets lokalisering Förmansvägen 11, Årstadal, Stockholm

102-4 Länder där organisationen är verksam Sverige

102-5 Ägarstruktur och bolagsform 11 Aktiebolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB

102-6 Marknader Stockholms stad

102-7 Bolagets storlek 7, 8, 43

102-8 Personalstyrka 21, 35 Uppgift om antalet arbetare anställda hos entreprenörer har ej kunnat tas fram. 
Några betydande säsongsvariationer förekommer ej.

102-9 Leverantörskedja 8–11 Redovisade uppgifter är hämtade från SISAB:s ekonomi- och upphandlingssystem.

102-10 Förändringar under redovisningsperioden 20 Omorganisation genomfördes 1 januari 2017

102-11 Försiktighetsprincipen 29

102-12 Externa principer som organisationen stödjer Stockholms stad undertecknade CEMR-deklarationen 2009 och dess sex 
grundprinciper avspeglas i SISAB:s likabehandlingsplan. 

SISAB är medlem i Byggvarubedömningen, som bl.a. bedömer byggprodukter 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 och/eller nationella/
internationella lobbyorganisationer

Stockholm Green Building Council (SGBC), Byggvarubedömningen (BVB), 
Beställargruppen lokaler (Belok), Swedish Chapter of International Society of Indoor 
Air Quality and Climate (SWESIAQ), Byggherrarna, ASIS International med flera.

STRATEGI

102-14 Uttalande från VD 5 VD:s förord

VÄRDERINGAR 

102-16 Interna värderingar och policyer 8, 19 Våra värderingar: Engagemang, Affärsmässighet, Ansvar

STYRNING

102-18 Organisationens styrning och styrelse 11

GRI-index och  
hållbarhetsdata

Denna hållbarhetsredovisning är upprättad enligt Global Reporting 
Initiative, GRI Standards, nivå Core. Den är inte granskad av extern part. 

Den följer det finansiella räkenskapsåret och omfattar hela SISAB.

SISAB:s revisor har lämnat ett yttrande om att hållbarhetsrapport  
är upprättad i Årsredovisningslagens mening. Den har också  

godkänts av bolagets styrelse. 

Arbetet med hållbarhetsredovisningen har letts av en styrgrupp med  
ledningsrepresentanter. En arbetsgrupp med representanter för olika 
avdelningar har tagit fram underlag under ledning av SISAB:s hållbar-
hetsstrateg. En viktig utgångspunkt har varit SISAB:s väsentlighetsanalys 

från hösten 2016, som pekat ut väsentliga hållbarhetsområden. 

Generella upplysningar
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NUMMER OCH NAMN PÅ GRI-UPPLYSNING SIDA KOMMENTARER

INTRESSENTRELATIONER

102-40 Intressentgrupper 15

102-41 Andel anställda med kollektivavtal 100 % av anställda medarbetare omfattas av kollektivavtal

102-42 Princip för urval av intressenter 15

102-43 Intressentdialog 15

102-44 Nyckelfrågor 15–16

REDOVISNINGENS OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR

102-45 Princip för redovisning av dotterbolag SISAB ingår som dotterbolag i koncernen Stockholms Stadshus AB

102-46 Processer för definition av innehållet 17

102-47 Identifierade hållbarhetsfrågor 17

102-48 Förklaring av effekten av förändringar Detta är SISAB:s första hållbarhetsredovisning enligt GRI

102-49 Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Detta är SISAB:s första hållbarhetsredovisning enligt GRI

102-50 Redovisningsperiod Kalenderår

102-51 Datum för publicering av senaste redovisning Detta är SISAB:s första hållbarhetsredovisning enligt GRI

102-52 Redovisningscykeln Årlig

102-53 Kontaktperson för redovisningen Ulrika Broman, hållbarhetsstrateg, SISAB

102-54 I enlighet med GRI-krav I enlighet med grundläggande nivå, GRI Standards Core

102-55 GRI Innehållsförteckning 30

102-56 Granskning och bestyrkande GRI-redovisningen är ej externt granskad.

Hållbarhetsstyrning
103-1 Förklaring till väsentlighet 16

103-2 Styrning av de väsentliga hållbarhetsfrågorna 12–14 Policyer, mål etc beskrivs i kapitel där de hör samman med den fråga som beskrivs. 
SISAB:s klagomålshantering beskrivs i kapitlet SISAB och kunden. Ytterligare viktiga 
policyer och riktlinjer är SISAB:s miljöpolicy, SISAB:s policy för säkerhet och SISAB:s 
riktlinjer för Trygghets- och brottsförebyggande arbete. Samtliga policyer och 
riktlinjer finns tillgängliga för anställda på SISAB:s intranät. 

103-3 Uppföljning 13

Indikatorer
EKONOMI

INDIREKT EKONOMISK PÅVERKAN

203-1 Stöd till infrastrukturinvesteringar och tjänster 7 Engagemang för elevplatser 
SISAB färdigställde sju permanenta fastigheter som gav totalt 2 955 nya 
elevplatser; Farsta grundskola, Herrängens skola, Hägerstenshamnens skola, 
Lindeskolan, Långbrodalsskolan, Hagstråket 13 (förskola) och Långjökelgatan 
1–5 (förskola). Därtill skapades 2 111 nya elevplatser i paviljonger. De totala 
investeringarna i de permanenta fastigheterna var totalt 720 mnkr, varav 230 mnkr 
investerades 2017. Investeringarna i nya permanenta elevplatser som blir klara 
efter 2017 var 780  mnkr. Källa: SISAB:s projekthanteringssystem Antura.

203-2 Betydande indirekt ekonomisk påverkan 27 Engagemang för elevplatser, Trygg stad 
Deltagande i samarbeten och utvecklingsprojekt

SISAB-E01 Nya elevplatser, antal 7 Engagemang för elevplatser

SISAB-E02 Spadtag och invigningar, antal 7 Engagemang för elevplatser

ANTIKORRUPTION

205-2 Kommunikation och utbildning 11 Affärsmässighet 
Information om riktlinjer rörande antikorruption finns på SISAB:s  
och stadens intranät.

205-3 Incidenter och åtgärder Affärsmässighet 
Inga kända fall av korruption under 2017.

GRI-INDEX OCH HÅLLBARHETSDATA

Generella upplysningar, fortsättning



34 SISAB ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING 2017

NUMMER OCH NAMN PÅ GRI-UPPLYSNING SIDA KOMMENTARER

MILJÖ (SE ÄVEN GRI 417-1 NEDAN)

ENERGI

302-1 Energianvändning fördelat på olika energikällor 28, 36 Energieffektivisering 
Not 302-1 (nedan)

302-3 Energiintensitet (kWh/m2) 36 Energieffektivisering 
Not 302-3 (nedan)

302-4 Energieffektivisering 28, 37 Energieffektivisering 
Not 302-4 (nedan)

UTSLÄPP TILL LUFT

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser 37 Minskade klimatutsläpp  
Not 305-1 (nedan)

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser 37 Minskade klimatutsläpp  
Not 305-2 (nedan)

305-4 Utsläppsintensitet växthusgaser (ton CO2e/m2) 37 Minskade klimatutsläpp  
Not 305-4 (nedan)

SISAB-M01 Minskning av utsläpp av växthusgaser 28 Minskade klimatutsläpp  
Indikatorn följs upp i enlighet med SISAB:s miljöprogram och avser utsläpp  
av CO2e från SISAB:s totala energianvändning.

LEVERANTÖRSBEDÖMNING AVSEENDE MILJÖ

308-1 Nya leverantörer med miljökrav 11 Hållbar upphandling

SISAB-M02 Entreprenader som uppfyller krav avseende 
användning av Byggvarubedömningen (BVB)

11 Hållbar upphandling 
Indikatorn avser andelen avslutade byggentreprenader som arbetat i BVB och har en 
digital loggbok i BVB. 86 % (26 av 30 projekt) uppnådde kravet på godkänt sätt.

SOCIALT

ANSTÄLLNING

401-1 Personalomsättning 21 Attrahera kompetens

HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET

403-2 Skador och sjukdomar 19 Attrahera kompetens 
Beträffande arbetsskador och sjukfrånvaro på grund av arbetsskador finns ingen 
närmare statistik än vad som rapporterats i SISAB:s incidentrapporteringsverktyg. 
Systemet var nytt 2017 och mörkertal kan finnas. Användningen ska utvecklas 
under 2018.

UTBILDNING

404-3 Utvärdering och uppföljning av prestationer 35 Attrahera kompetens 
Andel som haft medarbetarsamtal 84 %. I GRI-not nedan redovisas även andel 
fortutbildningstid men uppföljningen behöver utvecklas för att vi kommande år 
ska kunna redovisa enligt GRI 404-1.

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET

405-1 Sammansättning av styrelse, ledning och anställda 21, 35 Attrahera kompetens

405-2 Löneskillnader kvinnor och män 19,21 Attrahera kompetens 
Inga löneskillnader enligt lönekartläggning.

LEVERANTÖRSBEDÖMNING AVSEENDE SOCIALA FRÅGOR

414-1 Nya leverantörer med sociala krav 11 Hållbar upphandling

KUNDERNAS HÄLSA OCH SÄKERHET

416-2 Incidenter God utomhusmiljö, Trygg och säker skolmiljö 
Inrapporterade incidenter i SISAB:s incidentrapporteringssystem: två olycksfall och 
tre tillbud avseende personal, barn eller förälder. Avsåg fallskador, tappade verktyg 
samt raserad klätterställning. Systemet var nytt 2017 och mörkertal kan finnas. 
Användningen ska utvecklas under 2018.

MÄRKNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

417-1 Miljöcertifiering och miljömärkning 9 Energieffektivisering, Minskade klimatutsläpp, Hållbar upphandling 
Certifiering Miljöbyggnad

EFTERLEVNAD

419-1 Böter och sanktioner Affärsmässighet 
SISAB har betalat ett vitesbelopp till MSB på grund av försenade skyddsrumsåtgärder, 
i övrigt inga böter eller sanktioner.

ÖVRIGT

SISAB-S01 Antal skolgårdsupprustningar 23 Trygg och säker skolmiljö, God utomhusmiljö

SISAB-S02 Antal lokaler som gjorts tillgängliga utanför skoltid 8 Trygg stad

Indikatorer, fortsättning
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Noter till GRI-indikatorer

GRI 102-8, 401-1, 404-3, 405-1

ANTAL              PROCENT

ANSTÄLLDA1 PER KÖN KVINNOR MÄN TOTALT KVINNOR MÄN

Fastighetsavdelningen totalt 25 49 74 34% 66%

 • varav Förvaltare 11 18 29 38% 62%

 • varav Fastighetsvärdar 2 24 26 8% 92%

Projektavdelningen 24 20 44 55% 45%

Driftavdelningen 7 40 47 15% 85%

Övriga 39 19 58 67% 33%

TOTALT KVINNOR MÄN KOMMENTAR

Totalt antal anställda 223 95 (43%) 128 (57%) 212 tillsvidareanställda och 11 visstidsanställda.  
Inga deltidsanställningar.

Andel kvinnor/män i chefsposition 30 14  (47%) 16 (53%)

 Under 30 år 0 0 0

 30-50 år 16 8 8

 Över 50 år 14 6 8

Andel kvinnor/män i styrelsen 10 4 (40%) 6 (60%)

 Under 30 år 0 0 0

 30-50 år 6 2 4

 Över 50 år 4 2 2

Andel kvinnor/män i ledningsgrupp 9 2 (22%) 7 (78%)

Andel kvinnor/män bland övriga medarbetare 193 81 (42%) 112 (58%) Inklusive visstidsanställda.

 Under 30 år 23 11 12

 30-50 år 99 51 48

 Över 50 år 71 52 19

Totalt antal nya medarbetare 42 18 24 Avser tillsvidareanställda. 56 nya medarbetare  
om även visstidsanställda inkluderas.

 Under 30 år 7 3 4

 30-50 år 24 11 13

 Över 50 år 11 4 7

Totalt antal medarbetare som slutat 11 5 6 Avser tillsvidareanställda och pensionsavgångar.

 Under 30 år 0 0 0

 30-50 år 5 3 2

 Över 50 år 6 2 4

Andel fortbildningstid i procent 1,76% Ofullständig statistik på grund av ofullständiga rutiner.

Andel av anställda som har haft medarbetarsamtal 2017 84% 81% 87% Enligt medarbetarenkät, besvarad av 167 
medarbetare. Av övriga som ej haft samtal var 
nästan hälften nyanställda. Uppgift finns ej 
uppdelad på chef och medarbetare.

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

1 Inklusive visstidsanställda
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MWH 2017

Fjärrvärme Fortum 34 763

Fjärrvärme Norrenergi 17

Olja 460

Totalt 35 239

GRI 302-1: Energianvändning fördelat på olika energikällor
GRI 302-1a: Icke förnybara energikällor
Ej normalårskorrigerat. Avser andel levererad fjärrvärme som är icke  
förnybar (för Fortum 22% av totalen och för Norrenergi 3% av totalen).

MWH 2017

Fjärrvärme Fortum 123 250

Fjärrvärme Norrenergi 539

El, bra miljöval (fastighetsel + verksamhetsel) 106 968

El från solceller 156

Pellets 1 632

Fjärrkyla 267

Totalt 232 812

GRI 302-1b: Förnybara energikällor
Ej normalårskorrigerat. Avser andel levererad fjärrvärme som är 
förnybar (för Fortum 78% av totalen och för Norrenergi 97% av 
totalen). Privata hyresgästers el ingår ej. Fjärrkylan är 100% förnybar.

GRI 302-1c och 302-1e: Total energianvändning
Värdena är ej normalårskorrigerade. (GRI 302-1d redovisas ej då SISAB 
inte säljer energi.) 

MWH 2017

Fjärrvärme 158 569

Pellets 1 632

Olja 460

Gas -

Fjärrkyla 267

El, inkl solceller 107 124

Totalt 268 052

GRI 302-1f: Standard, metoder, omräkningsfaktorer  
och antaganden 
För att få fram och redovisa värden för el och värme använder  
vi företagets system för energiuppföljning. Systemet importerar  
värden från våra energileverantörer automatiskt varje månad.  
Vi har två leverantörer av fjärrvärme, Norrenergi och Fortum och 
för att beräkna den förnybara delen av energislaget har vi använt 
respektive leverantörs miljöredovisningar för 2016. Miljöbelastningen 
för SISABs fjärrkyla, som också levereras av Fortum, beräknas på 
samma sätt. Stockholms stad med tillhörande bolag och förvaltningar, 
där SISAB ingår, har under 2017 köpt el märkt med "Bra miljöval". 
Produkten uppfyller enligt leverantören Naturskyddsföreningens 
hårda miljökrav samt bidrar till miljöförbättrande projekt och 
minskad energianvändning. Förbrukning av olja och pellets  
räknas fram utifrån leverantörsfakturor och nivåmätning av  
tankar. Använd omräkningsfaktor för olja är 1m3 = 10 MWh  
och för pellets 1  ton  =  4,8  MWh

GRI 302-3:  
Energiintensitet kWh/m2 Atemp
302-3a: 172 kWh/m2 Atemp / år. 
302-3b: Nämnaren, dvs arean, är 1 559 972 m2. Arean är hämtad från SISAB:s verktyg för energiredovisning, och 
representerar SISAB:s totala fastighetsbestånd 2017 där SISAB levererar el. Någon uppmätt A-temp area finns ej,  
vilket gjort att vi använt oss av bruksarea (BRA) enligt Energimyndighetens råd gällande ytor, A-temp = BRA. 
302-3c: Ingående energislag: se 302-1.
302-3d: Täljaren, 268  052 MWh, representerar energianvändningen i SISAB:s fastighetsbestånd. Även 
verksamhetselen för kommunala skolor och förskolor ingår. Energi till SISABs kontorslokaler ingår ej.  
Energianvändningen i detta värde är ej normalårskorrigerad.
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2017 TON CO2e

Direkta utsläpp från användning av energibränslen (scope 1) 165

 Olja 134

 Pellets 31

Indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla (scope 2) 10 729

 Värme Fortum 10 081

 Värme Norrenergi 6

 El 642

 Kyla 0

Totalt 10 894

GRI 305-1a–c och 305-2a–c: Utsläpp av växthusgaser

2016 2017

Energianvändning, totalt, kWh 284 113 483 282 580 293

 Värme, kWh 176 188 460 175 295 700

 El kWh, 107 530 873 107 017 203

 Kyla, kWh 394 150 267 390

A-temp (= BRA) 1 547 989 1 559 972 

kWh/m2 183,54 181,14

GRI 302-4: Minskning av energianvändning

302-4a, 302-4b, 302-4c: Energibesparing: 1,3 % jämfört med 2016. Avser värme, el och kyla. 
302-4d: Energivärden är hämtade från Vitec och representerar SISABs totala fastighetsbestånd 
2017. Värmen är normalårskorrigerad med energiindex. (Den minskning som redovisas i stadens 
uppföljningssystem ILS och på annan plats i denna redovisning är 1,8 %, vilket beror på att vi då 
jämfört värden för ett urval jämförbara fastigheter med status ”normal drift”, dvs ej tagit med 
fastigheter med status ”projekt”).

GRI 305-1 d-g och 305-2 d-g Källor, uträkningsmetoder etc
Då vi börjar redovisa enligt GRI 2017 använder vi detta år som basår. Källa till gwp är respektive energileverantörs 
energiredovisning för 2016. Gällande CO2e för olja och pellets använder vi SABOs beräkningar från 2013 med 291g 
CO2e / kWh för olja och 19g CO2e / kWh för pellets. Fortum och Norrenergi anger i 2016 års redovisning 63,8g CO2e /
kWh respektive 10g / CO2e / kWh. Andelen fossila bränslen för Fortum anges till 9 % respektive 4 % för Norrenergi.

GRI 305-4 Utsläppsintensitet växthusgaser, ton CO2e/m2
 

305-4a: 7,0 kg CO2e/m2 Atemp

305-4b: Nämnaren, dvs arean, är 1 559 972 m2. Arean är hämtad från Vitec, och representerar SISAB:s totala 
fastighetsbestånd 2017 där SISAB levererar el. Någon uppmätt A-temp area finns ej, vilket gjort att vi använt oss av 
bruksarea (BRA) enligt Energimyndighetens råd gällande ytor, A-temp = BRA. 
305-4c: Inkluderade emissioner är direkta och indirekta utsläpp, se GRI 305-1a-c och 305-2a-c.
305-4d: Växthusgaser som är inkluderade är lustgas, metan och koldioxid (källa: Fortum). 

NOTER TILL GRI-INDIKATORER
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Styrelsen om

hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt den globala rapporteringsstandar-
den Global Reporting Initiative, GRI, nivå Core. Syftet är att ge en transparent 
överblick över vårt hållbarhetsarbete och de utmaningar vi står inför som bolag.

Hållbarhetsredovisningen har godkänts av SISAB:s styrelse den 6 mars 2018.

MARKUS NORDSTRÖM
Vice ordförande

OLLE BURELL
Ordförande

INGER EDVARDSSON
Ledamot

CLAES MAGNUSSON
Verkställande direktör

RICKARD NYGREN
Ledamot

TORE LJUNGKVIST
Ledamot
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Revisorns	  yttrande	  avseende	  den	  lagstadgade	  hållbarhetsrapporten	  
Till bolagsstämman i Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB, org.nr 556034-8970 

	  

 

Uppdrag	  och	  ansvarsfördelning	  

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sidorna 6-37 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. 

Granskningens	  inriktning	  och	  omfattning	  

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår 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. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. 

Uttalande	  

En hållbarhetsrapport har upprättats. 

 

 

Stockholm den 9 mars 2018 

Ernst & Young AB 

 

 

 

Daniel Öberg 

Auktoriserad revisor 

 



Årsredovisning

Framtidens förskola Lilla Tensta. 
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Styrelsen och verkställande  
direktören för Skolfastigheter i Stockholm  

Aktiebolag SISAB får härmed avge  
årsredovisning för räkenskapsåret 2017.

Ägarförhållande och uppdrag
Utöver förvaltning av skolor och förskolor, som varit 
SISAB:s huvuduppdrag sedan bildandet 1991, arbetar 
bolaget aktivt med att skapa nya elevplatser. SISAB  
ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, som  
i sin tur ägs till 100 procent av Stockholms stad. Till
sammans med hyresgästerna skapar SISAB trygga  
och inspirerande utbildningsmiljöer med kvalitet, sund  
ekonomi och långsiktig miljöhänsyn för dagens och 
framtidens unga medborgare. I de fall lokaler eller 
fastigheter står tomma ska dessa förädlas eller säljas 
för att möjliggöra annan verksamhet. Under året har 
SISAB uppfyllt det övergripande målet att leverera 
5  000 nya elevplatser. Parallellt med det arbetar SISAB 
i enlighet med kommunfullmäktiges mål och ägar
direktiv.

Fastighetsbeståndet
SISAB äger och förvaltar huvuddelen av Stockholms 
för, grund och gymnasieskolbyggnader. Dessa åter
finns på 596 fastigheter, flertalet upplåtna med tomt
rätt under 60 år. 293 av fastigheterna innehåller hyres
kontrakt för kommunala förskolor, 186 kommunala 
grundskolor och 22 kommunala gymnasium. I SISAB:s 
fastigheter finns också 34 friskolor och 84 förskolor med 
privata aktörer samt ett fåtal kommersiella lokaler, 
bostäder och garage. Den totala ytan inklusive  
paviljonger uppgick vid årsskiftet till 1 821 879 kvm 
(1 764 778 kvm). 16 835 kvm var outhyrda, vilket mot
svarar en vakansgrad på cirka en procent (en procent). 
Stockholms stad hyr, via Ramavtal för utbildnings
lokaler, 86 procent av ytan.

Bolagets fastigheter inklusive byggnader, mark, 
markanläggningar, markinventarier och byggnads 
inventarier hade vid årsskiftet ett utgående redo visat 
värde på 12 255 268 tkr (11 721 509 tkr).

Hållbarhetsarbete
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har SISAB  valt att upp
rätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en 
från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhets
rapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som 
årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten återfinns på 
sidorna 6–37 i detta dokument.

En viktig del i hållbarhetsarbetet är miljöcertifie
ringen av all nybyggnation enligt systemet Miljöbyggnad, 
som administreras av Sweden Green Building Council.

SISAB:s första byggnad att bli verifierad enligt sys
temet var Lugnets skola som i april 2017 fick utmär
kelsen enligt högsta betyget, guld. Senare under året 
uppmärksammades Lugnets skola som den verifierade 
skolan i Sverige med lägst energiförbrukning.

Investeringar
2017 har varit ett rekordår för SISAB både sett till 
antalet färdigställda byggnader likväl som till antalet 
startade byggprojekt. 16 invigningar och 10 första spad
tag har tagits under året vilket resulterat i drygt 5 000 
tillkommande elevplatser.

Investeringsutgifterna under året har fördelats på 
570 projekt, varav några av de större investeringarna 
var Sjöviksskolan, Nälstaskolan och Kämpetorpsskolan.

SISAB har under året fortsatt arbetet med konceptet 
Framtidens förskola som har kommit att bli en efter
frågad produkt i flera stadsdelar. Totalt sett har SISAB 
uppfört 9 Framtidens förskola, 9 är under genomför
ande och ytterligare 19 ligger i planeringsstadiet.

2017 slog SISAB sitt tidigare investeringsrekord  
och investeringarna i egna ny och tillbyggnationer 
hamnade på 1 821 mnkr. Sammantaget har 5 066 elev
platser tillkommit under 2017.

Finansiering
Bolagets räntebärande skulder uppgick vid årsskiftet till 
13 433 mnkr (11 987 mnkr). Den genomsnittliga räntan 
uppgick under året till 1,21 procent (1,40 procent).

Förvaltningsberättelse
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Verksamhet och resultat
Rörelseresultatet uppgår till 194 mnkr (179 mnkr).  
Räntenettot är 157 mnkr (164 mnkr). Årets resultat 
efter finansnetto uppgår till 38 mnkr (15 mnkr).

Driftkostnaderna för perioden uppgår till 566 mnkr 
(551 mnkr). Jämfört med föregående år har SISAB 
minskat den totala energianvändningen, vilket har 
både stor ekonomisk och miljömässig påverkan.

Reparationer och hyresgästanpassningar för 2017 
uppgår till 518 mnkr (557 mnkr). Detta beror på att 
SISAB under 2017 haft färre stora reparationsprojekt 
jämfört med 2016.

Personalkostnaderna uppgår till 171 mnkr (146 
mnkr). Ökningen beror bland annat på att de höga 
investeringsvolymerna för med sig utökning av organi
sationen och att SISAB arbetar aktivt med att ersätta 
externa konsulter med egen personal.

Avskrivningarna uppgår till 610 mnkr (603 mnkr). 
De högre avskrivningarna är en följd av de höga inves
teringsnivåerna de senaste åren och aktiveringar som 
har gjorts på avslutade projekt.

Ett stort projekt som har slutförts under 2017 är 
SUNE, stadens upphandling av nytt ekonomisystem. 
Projektet innebar att SISAB, utöver ekonomisystemet, 
även har bytt många andra affärssystem, vilket har 
varit omfattande i både tid och resurser. Projektet har 
under 2017 gått över i förvaltningsfas.

Förväntningar avseende framtida utveckling
Staden och regionen fortsätter att växa. Långsiktigt  
ökar efterfrågan på lokaler för såväl skola som för 
skola. Under flera år har det funnits förväntningar på  
att beställningarna och därmed investeringsnivåerna 
ska öka. Den redan höga investeringsnivån förväntas 
öka ytterligare de kommande åren. 2017 hade SISAB  
en beräknad projektportfölj motsvarande cirka  
15 mdkr. 2018 väntas värdet öka till 17 mdkr.

Detta ställer stora krav på SISAB:s organisation.  
Det stora behovet av elevplatser och SISAB:s utökade 
uppdrag att leda planeringsarbetet krävde en omorga
nisation med nya avdelningar och många nya anställda. 
En ny organisation förhandlades och började gälla från 
och med 1 januari 2017. Under året rekryterades 42 nya 
med arbetare och antalet anställda var vid årets slut 
223. Inom de närmste åren planerar SISAB fortsatt att 
anställa ett stort antal nya medarbetare för att kunna 
klara sitt uppdrag.

Under 2017 har ett flertal stora konsultramavtal 
upphandlats för att säkerställa projektering och led
ning av byggprojekt. Formellt är konsultförsörjningen i 
huvudsak säkrad för ökad projektvolym, men konsult

företagen har fortfarande uttryckt svårigheter att  
tillhandahålla efterfrågade kompetenser då många  
är uppbundna i pågående projekt. Ett nära och utveck
lande samarbete med SISAB:s ramavtalade leveran
törer kommer att vara nödvändigt även framgent.

Stora pågående projekt är bland annat Bobergs skolan 
i Norra Djurgårdsstaden och Sjöviksskolan i Årsta.  
Frågor som diskuteras i båda projekten är markförhål
landen vilket också kostnadsmässigt har en betydande 
del av den totala investeringsutgiften. I Norra Djur
gårdsstaden är markföroreningar och sanering av mark 
en stor fråga och detta har tagits i beaktande i avtal. 
Vid Sjöviksskolan är sprängning för att kunna förlägga 
delar av skolans yta under mark avgörande i projektet. 
Många av de tomter som SISAB bygger på har markför
hållanden som gör projekten kostsamma och som i vissa 
fall även påverkar tidplanerna för projekten negativt.

I december 2017 togs genomförandebeslut i SISAB:s 
styrelse för att gå vidare med två nya byggnadskon
cept; utbytesprogrammet och konceptskolan. Målet 
med utbytesprogrammet är att ta fram en prefabrice
rad förskolebyggnad som ska kunna ersätta äldre små 
förskolor, där både byggnad och tekniska system har 
nått sin fulla livslängd. Det huvudsakliga syftet är  
att kunna optimera planlösningen med tanke på elev
antal där ombyggnationen också ska kunna färdig
ställas under en sommarperiod. Ett stort intresse 
finns redan från stadsdelarna för utbytesprogrammet. 
Konceptskolan är framtagen som en lösning för att  
öka elevantalet genom en permanent byggnation som 
komplement till en redan befintlig skola där special
ämnen och kök redan finns att tillgå i andra byggnader.

Ett stort projekt som kommer påverka SISAB under 
2018 är förberedelser och anpassningar inför den nya 
dataskyddsförordningen, GDPR. Projektet påbörjades 
2017 där prioriterade områden kartlades med hjälp av 
GAPanalyser. Lagen införs den 25 maj 2018.

Under 2018 flyttar SISAB till nya lokaler i Palm
felt Center som ägs av Stockholms stad genom S:t Erik 
Markutveckling AB. Flytten går i slutet av 2018, men 
redan 2017 påbörjades arbetet med utformning av det 
nya kontoret. Under 2018 fortsätter formgivningen 
med hjälp av medarbetare genom styr och arbets
grupper.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Ränterisk
Förändring i räntenivåer kan leda till högre räntekost
nader till följd av stora låneskulder. De senaste åren 
har räntorna varit låga och höjda räntenivåer skulle 
påverka SISAB:s resultat väsentligt.
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Begränsningar avdrag för koncerninterna räntor
Riksdagen beslutade i slutet av år 2012 om ytterligare 
begränsningar för avdrag för koncerninterna räntor i 
huvudsyfte att förhindra kapitalflykt till utlandet med 
skatteplanering. Stockholms stad och koncernen Stock
holms Stadshus AB har sedan beslutet sökt besked hur 
stadens bolag ska förhålla sig till Skatteverkets tolk
ningar.

SISAB har yrkat att koncerninterna räntekostnader 
är avdragsgilla i lämnade deklarationer som avser 
inkomståren 2014–2016. Skatteverket har i december 
2016 fattat ett slutligt omprövningsbeslut för inkomst
året 2014. Beslutet innebär att en begränsad del av  
räntekostnaderna anses vara avdragsgilla.

Skatteverket har i december 2017 fattat ett slutligt 
omprövningsbeslut för inkomståret 2015. Även detta 

beslut innebär att en begränsad del av räntekostna
derna anses vara avdragsgilla.

SISAB har sedan tidigare reserverat kostnader för 
2014–2016 för utökade skattekostnader till följd av  
Skatteverkets beslut. Även för bokslut 2017 har SISAB 
reserverat kostnader genom en bedömning av hur den 
princip som Skatteverket tidigare använt påverkar 
inkomståret 2017.

Vad avser Skatteverkets omprövningsbeslut för 
inkomståren 2014–15 vill SISAB få en rättslig prövning 
av dessa och besluten har därför överklagats.

Operationella risker
För att minimera de operationella riskerna genomför 
bolaget kontinuerligt internkontroll enligt en fastställd 
internkontrollplan. 

Förändring av eget kapital (Tkr)

Aktie- 
kapital

Fond för  
utvecklingsutgifter Reservfond

Balanserat 
resultat

Årets  
resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 50 000 10 613 10 000 249 017 -44 858 274 772

Disposition enligt beslut av årets årsstämma -44 858 44 858 0

Aktivering av utvecklingsutgifter 12 952 -12 952 0

Upplösning till följd av årets avskrivningar  
på utvecklingsutgifter -2 420 2 420 0

Årets resultat 15 190 15 190

Belopp vid årets utgång 50 000 21 145 10 000 193 627 15 190 289 962

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 193 626 899

årets vinst 15 190 303
 208 817 202

disponeras så att i ny räkning överförs  208 817 202

Flerårsöversikt

2017 2016 2015 2014 2013

Rörelseintäkter, mnkr 2 252 2 194 2 167 2 060 2 024

Rörelseresultat, mnkr 194 179 216 238 191

Resultat efter finansnetto, mnkr 38 15 10 17 -22

Avkastning totalt kapital, % 1 1 2 2 2

Soliditet, % 2 2 3 3 3

Räntetäckningsgrad, ggr 1 1 1 1 1

Balansomslutning, mnkr 14 541 13 283 11 978 11 046 8 760

Bruttoinvesteringar, mnkr 1 887 1 885 1 461 893 770

Avskrivningar, mnkr -610 -603 -514 -471 -464

Medelantal årsarbetare 204 182 169 161 173

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår 
av efter följande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Belopp i tkr Not 2017 2016

Hyresintäkter 2, 3 2 126 665 2 094 015

Övriga förvaltningsintäkter 124 881 99 920

 2 251 545 2 193 935

 
Rörelsens kostnader 3

Driftskostnader 4 -566 585 -551 387

Tomträttsavgälder -103 679 -100 127

Reparation och hyresgästanpassningar -518 176 -556 810

Fastighetsadministration 5, 6 -234 295 -203 896

Driftsöverskott 828 810 781 715

 

Avskrivningar och nedskrivningar 7 -600 819 -587 744

Bruttoresultat 227 991 193 971

 

Central administration 5 -16 128 -14 184

Resultat vid avyttring av fastigheter -17 556 -544

Rörelseresultat 194 307 179 243

 

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 114 31

Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -156 637 -164 456

Resultat efter finansiella poster 37 784 14 818

 

Bokslutsdispositioner 9 -9 464 0

Resultat före skatt 28 320 14 818

 
Skatt på årets resultat 10 -13 130 -59 676

Årets resultat 15 190 -44 858
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Balansräkning
Belopp i tkr Not 2017 2016

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 11 21 145 10 613

 21 145 10 613
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 12 12 255 268 11 721 509
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 334 1 006
Pågående nyanläggningar 14 2 019 999 1 302 386

 14 275 601 13 024 901

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 10 35 018 28 293

 35 018 28 293

Summa anläggningstillgångar 14 331 764 13 063 807

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 938 111 299
Fordringar hos koncernföretag 82 902 21 
Övriga fordringar 52 861 48 575

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 72 455 59 020
 209 156 218 915
Summa omsättningstillgångar 209 156 218 915

SUMMA TILLGÅNGAR 14 540 920 13 282 722

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 16 50 000 50 000
Reservfond 10 000 10 000
Fond för utvecklingsutgifter 21 145 10 613

81 145 70 613

Fritt eget kapital 17
Balanserad vinst eller förlust 193 627 249 017
Årets resultat 15 190 -44 858

208 817 204 159
Summa eget kapital 289 962 274 772

Obeskattade reserver 18 71 581 62 117

Avsättningar 19
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 3 043 2 790
Summa avsättningar 3 043 2 790

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 477 236 394 273
Skulder till koncernföretag 5 500 11 339
Skulder till Stockholms stad 20 13 554 116 12 381 292
Aktuella skatteskulder 35 340 48 196
Övriga skulder 7 588 2 529
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 96 554 105 414
Summa kortfristiga skulder  14 176 334 12 943 043

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  14 540 920 13 282 722
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr  Not 2017 2016

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 37 784 14 818

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  22 618 746 589 854

Betald skatt -32 713 -19 294
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 623 817 585 378

 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar -37 209 -35 467

Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder -152 870 -126 709

Kassaflöde från den löpande verksamheten 433 738 423 202

 

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -12 952 -10 613

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 867 960 -1 867 971

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 188 7 442

Förvärv av dotterföretag 0 -6 018

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 879 724 -1 877 160

 

Årets kassaflöde -1 445 986 -1 453 958

 

Likvida medel vid årets början -11 986 903 -10 532 945

Likvida medel vid årets slut 20 -13 432 889 -11 986 903
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Allmän information
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisnings
lagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo
visning (”K3”).

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) bedriver 
verksamhet i associationsformen aktiebolag och har 
sitt säte i Stockholm. SISAB är ett helägt dotterbolag 
till moderbolaget Stockholm Stadshus AB. Huvud 
kontorets adress är Förmansvägen 11, Årstadal.  
Org.Nr 5560348970.

Klassificering m m
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsätt
ningar består i allt väsentligt enbart av belopp som  
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv 
månader räknat från balansdagen.

Omsättningstillgångar består i allt väsentligt 
enbart av belopp som förväntas återvinnas inom tolv 
månader räknat från balansdagen. Kortfristiga skulder 
består av skulder som förfaller till betalning inom  
ett år.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 
till anskaffningsvärde reducerat för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar om inget 
annat anges.

Intäkter
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. 
Förskottsbetalda hyror redovisas som förutbetalda 
intäkter. Övriga intäkter avser främst utförda arbeten 
beställda av kund och redovisas i den perioden då arbetet 
utförts.

Central administration
Klassificeringen har ändrats jämfört med föregående 
år och korrigering av jämförelsetal har gjorts i års
redovisningen. Till central administration hänförs 
kostnader för personal med central funktion samt 
övriga centrala kontorskostnader.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som till
gång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig 
information är sannolikt att den framtida ekonomiska 
nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller före

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Belopp i tkr om inget annat anges.

taget och att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

SISAB har sedan den 1/1 2014 övergått till kompo
nentredovisning av fastigheterna enligt K3. Fastighets
åtgärder med en livslängd på minst fem år betraktas 
som en investering och aktiveras. Reparationsåtgärder 
av fastighetsbeståndet kostnadsförs.

Under året har svagströmsinstallationer omklas
sificerats från förvaltningsfastigheter till tekniska 
anläggningar.

Avskrivningsprinciper för materiella  
anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga 
anskaffningsvärden. Avskrivning sker linjärt över 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. De materiella 
anläggningstillgångarna består av 14 fastighetskom
ponenter med avskrivningstider mellan 10 och 75 år 
enligt nedan. Därutöver tillkommer övriga materiella 
anläggningstillgångar. Avskrivningstiden för Stomme 
ändrades den 1/1 2017 från 50 år till 75 år då det åter
speglar nyttjandeperioden mer korrekt.

Fastighetskomponenter
Markanläggningar 20 år
Tak  30 år
Fasader 30 år
Fönster, dörrar 20 år
Storkök, WC, våtutrymmen 15 år
Stomme 75 år
Byggnads och markinventarier 10 år
El  20 år
VS – Värme och sanitet 20 år
Ventilation 20 år
Lokaler 20 år
Hiss, transportanordningar 15 år
Övrigt 10 år
Verksamhetsanpassningar/ 
Paviljonguppställningar  Kontraktstid

Övriga komponenter
Datorer och datorutrustning  3 år
Inventarier, verktyg och installationer  5 år

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar är identifierbara ickemonetära 
tillgångar utan fysisk form. För att redovisa en immate
riell tillgång ska kontroll över tillgången kunna påvisas. 

Noter
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Immateriella tillgångar redovisas i balansräkningen 
endast om det är troligt att de förväntade framtida 
ekonomiska fördelarna som kan hänföras till till
gången kommer att tillfalla bolaget samt om tillgång
ens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Vid första redovisningstillfället värderas immate
riella tillgångar till anskaffningsvärde och därefter till 
anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella ackumu
lerade avskrivningar och ackumulerade nedskrivningar. 
Immateriella tillgångar med begränsad nyttjandeperiod 
skrivs av linjärt över den fastställda nyttjandeperioden 
och prövas för nedskrivning en gång per år och när  
händelser eller förändringar i förhållanden indikerar  
att det redovisade värdet inte är återvinningsbart. 
Befintliga immateriella tillgångar skrivs av på fem år.

Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till  
vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen 
har använts.

Nedskrivningar
Det redovisade värdet för bolagets tillgångar kontrolleras 
vid varje balansdag för att utröna om det finns någon 
indikation på nedskrivningsbehov. SISAB tillämpar den 
nya förenklingsregeln (BFNAR 2012:1, Punkt 37.25) 
som innebär att fastigheter som hyrs ut till verksamhet 
som omfattas av den kommunala självkostnadsprincipen 
inte behöver skrivas ned om försäkringsvärdet över
stiger det bokförda värdet.

De fastigheter som hyrs ut till marknadshyra har 
kontrollerats för att utröna om det finns någon indika
tion på nedskrivningsbehov. Tillgångens återvinnings
värde beräknas till det högsta av nyttjandevärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om åter
vinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Vid 
beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida 
kassaflöden till en räntesats före skatt som är tänkt 
att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och 
risk förknippad med den specifika tillgången. En till
gång som är beroende av andra tillgångar anses inte 
generera några oberoende kassaflöden. En sådan till
gång hänförs istället till den minsta kassagenererande 
enhet där de oberoende kassaflödena kan fastställas.

En nedskrivning reverseras om det har skett en 
förändring av beräkningarna som användes för att 
bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs 
endast i den utsträckning som tillgångens bokförda 
värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskriv
ning, om ingen nedskrivning skulle gjorts.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat 
med eventuell nedskrivning.

Förvaltningsfastigheter
Bolaget lämnar i enlighet med BFNAR 2012 kap. 16 
”Upplysningar om förvaltningsfastigheter” upplysning 
om verkligt värde på förvaltningsfastigheter i tilläggs
upplysningar.

Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller 
operationella, redovisas som hyresavtal (operationella 
leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över 
leasingperioden.

Inkomstskatt
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och 
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte
regler som är beslutade före balansdagen. Fordringar 
och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal 
rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i 
uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte 
skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion 
som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redo
visas även skatteeffekten i eget kapital. Uppskjuten  
skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med 
utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade 
och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skill
naderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning 
av de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
eller aviserade per balansdagen.

Avsättningar
Avsättningar redovisas i enlighet med BFNAR 2012 
kap. 21 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventual
tillgångar. Det innebär att en avsättning redovisas i 
balansräkningen när företaget har ett legalt eller infor
mellt åtagande som en följd av en inträffad händelse  
och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs 
för att reglera åtagandet en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. Nuvärdesberäkningar görs för att ta 
hänsyn till väsentlig tidseffekt för framtida betalningar.

Rörelsegrenar
Bolagets verksamhet utgörs av uthyrning av skol och 
utbildningslokaler till Stockholms stad och till vissa 
friskolor. Därutöver sker viss uthyrning av kommersiella 
lokaler och bostäder. Denna del av bolagets verksamhet 
är dock ytterst begränsad varför ingen uppdelning sker 
av bolagets redovisning på flera rörelsegrenar.

Geografiska områden
Bolaget är verksamt i Stockholms stad. Ingen verk
samhet bedrivs i någon annan kommun.
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Koncernuppgifter
SISAB är från 2 januari 2006 helägt dotterföretag till 
Stockholm Stadshus AB, org nr 5564151727, med säte 
i Stockholm. Stockholms Stadshus AB ägs i sin helhet 
av Stockholms stad, org nr 2120000142. Koncern
redovisning upprättas med stöd av Årsredovisnings
lagen 7 kap. 2§ punkt 1 utav moderbolaget Stockholm 
Stadshus AB. Stockholm Stadshus AB konsolideras in 
i Stockholms stads kommunkoncern. Stockholms stads 
kommunkoncern redovisas i Stockholms stads årsredo
visning.

Närstående
Närstående relationer med ett  
bestämmande inflytande
Företaget står under ett bestämmande inflytande från 
Stockholms Stadshus AB. Bolaget står vidare under 
ett bestämmande inflytande från kommunfullmäktige 
i Stockholms stad vars beslut i vissa avseenden har 
direkt inverkan på olika delar av bolagets verksamhet.

Närstående relationer med Stockholms stad
Stockholms stad är genom främst utbildningsnämnden 
och stadsdelsnämnderna hyresgäst i merparten av  
bolagets skollokaler. Nämnderna betalar lokalhyra för 
respektive lokal. Därutöver tillkommer ersättning för  
av nämnderna beställda hyresgästanpassningar.

Ersättning till anställda
Anställda i SISAB erhåller ersättning i form av grund
lön, förmåner samt tjänstepension. Redovisning sker 
i takt med intjänande. Rörliga ersättningar utgår till 

anställda för arbete under exempelvis obekväm arbets
tid. Bonusbaserad ersättning eller ersättning i form av 
finansiella instrument utgår inte. Samtliga anställda 
har rätt till lunchförmån samt viss ersättning för frisk 
och sjukvård. Medarbetare som bedöms ha behov i 
tjänsten av bil erbjuds att få tillgång till bil. Samtliga 
pensioner är avgiftsbestämda.

Uppskattningar och bedömningar
Inom området värdering av förvaltningsfastigheter 
kan bedömningar ge en betydande påverkan på SISAB:s 
resultat. Förändringar i kalkylräntan eller direktav
kastningskravet är det som påverkar marknadsvärdet 
mest. Värdeförändringens resultatpåverkan påverkar 
dock inte kassaflödet eftersom den är orealiserad.

Företaget redovisar i sin balansräkning uppskjutna 
skattefordringar och skulder, vilka förväntas bli reali
serade i framtida perioder. Vid beräkning av dessa upp
skjutna skatter måste vissa antaganden och uppskatt
ningar göras avseende framtida skattekonsekvenser 
som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen 
redovisade tillgångar och skulder, samt motsvarande 
skattemässiga värden.

Uppskattningarna förutsätter även att skattelagar 
och skattesatser kommer att vara oförändrade samt att 
gällande regler för utnyttjande av förlustavdrag inte 
kommer att ändras.

SISAB har sedan tidigare reserverat kostnader för 
2014–2016 för utökade skattekostnader till följd av 
Skatteverkets beslut. Även för bokslut 2017 har SISAB 
reserverat kostnader genom en bedömning av hur den 
princip som Skatteverket tidigare använt påverkar 
inkomståret 2017. 

NOT 2 Operationella leasingintäkter
Årets hyresintäkter uppgår till 2 126 665 (2 094 015).  
Framtida leasingintäkter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2017 2016

Inom ett år 2 200 488 2 080 179

Senare än ett år men inom fem år 1 426 076 2 404 758

Senare än fem år 292 818 349 644

3 919 382 4 834 581

NOT 3 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
2017 2016

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen 14% 14%

Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen 85% 85%
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NOT 4 Operationella leasingkostnader
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 98 515 (78 517). 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2017 2016

Inom ett år 114 715 67 883

Senare än ett år men inom fem år 328 255 260 736

Senare än fem år 1 219 872 1 183 281

1 662 842 1 511 900

Enligt BFNAR 2012:1 20.14 redovisas upplysningar om operationell leasing enligt nedan. Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal 
enligt vilka ekonomiska risker och fördelar som förknippas av ägandet av en tillgång av allt väsentligt överförs från leasegivaren 
till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. SISAB är enbart leasetagare av operationell 
leasing.

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

SISAB är leasetagare av operationella leasingavtal avseende fastigheten Murmästaren samt paviljonger för vidare uthyrning för 
förskole- samt skolverksamhet. Normalt är paviljonguppställningen tillfällig antingen på grund av en ombyggnation av befintligt 
hyresobjekt eller pga av platsbrist.

NOT 5 Anställda och personalkostnader
2017 2016

Medelantalet anställda

Kvinnor 84 78

Män 120 110

 204 188

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 801 2 308

Övriga anställda 109 136 91 792

 110 937 94 100

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 580 300

Pensionskostnader för övriga anställda 12 530 10 797

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 34 552 29 356

 47 662 40 453
  
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 158 599 134 553
  
Pensionsförpliktelser

Nuvarande styrelse och verkställande direktör 3 043 2 790

 3 043 2 790
  
Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel kvinnor i styrelsen 40% 36%

Andel män i styrelsen 60% 64%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 22% 22%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 78% 78%
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NOT 6 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

2017 2016

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 335 251

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 35 170

Skatterådgivning 50 0

Övriga tjänster 0 38

420 459

NOT 7  Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
2017 2016

Avskrivningar   

Immateriella anläggningstillgångar -2 420 0

Förvaltningsfastigheter -604 942 -601 801

Maskiner och andra tekniska anläggningar -2 293 -1 143

 -609 655 -602 944

 

Återförda nedskrivningar

Kvarnpigan 2 1 000 0

Tisslinge 2* 1 600 0

Smörbulten 1* 2 236 0

Ljusglimt 2 0 1 000

Skäringe 2 0 1 000

Skolfilmen 1 0 2 000

Saxofonisten 1 1 000 1 000

Såskoppen 1 0 2 000

Yxsmeden 1 0 1 700

Islinge 3 1 000 1 500

Tumultet 1 2 000 3 000

Gubbtäppan 11 0 2 000

 8 836 15 200

Summa avskrivningar och återförda nedskrivningar -600 819 -587 744

 -600 819 -587 744

NOT 8  Räntekostnader och liknande resultatposter
2017 2016

Räntekostnader till Stockholms stad -156 047 -162 398

Övriga räntekostnader -590 -2 058

 -156 637 -164 456

Finansieringen av verksamheten hanteras centralt av Stockholms stads finans- 
avdelning. SISAB har en limit på koncernkontot på 16 350 mnkr (14 300 mnkr).

NOT 9  Bokslutsdispositioner
2017 2016

Förändring av överavskrivningar -9 464 0

-9 464 0

* Nedskrivningen borttagen på grund av rivning samt försäljning.
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NOT 11  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 10 613 0

Omklassificeringar 12 952 10 613

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 565 10 613

Ingående avskrivningar 0 0

Årets avskrivningar -2 420 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 420 0

Utgående redovisat värde 21 145 10 613

NOT 10 Aktuell och uppskjuten skatt
2017 2016

Skatt på årets resultat

Aktuell skatt -1 808 -1 728

Justering avseende tidigare år -4 393

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 6 726 1 897

Skatt ränteavdrag tidigare år -4 998 -47 019

Skatt ränteavdrag -13 046 -13 219

Totalt redovisad skatt -13 130 -59 676

2017 2017 2016 2016
Procent Belopp Procent Belopp

Avstämning av effektiv skatt

Redovisat resultat före skatt 28 320 14 818

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -6 230 22,00 -3 260

Ej avdragsgilla kostnader -109 -998

Ej skattepliktiga intäkter 1 971 3 344

Ränteavdragsbegränsning tidigare år -4 998 -47 019

Ränteavdragsbegränsning innevarande år -13 046 -13 219

Övrig skatteeffekt av resultatmässiga 
koncernjusteringar 0

Skatteeffekt avskrivning 
anläggningtillgångar -814

Uppskjuten skatt på skattemässiga 
direktavdrag hänförliga till investeringar 9 286 1 897

Aktuell skatt tidigare perioder -4 393

Redovisad effektiv skatt -13 130 -59 676
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NOT 12 Förvaltningsfastigheter
2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 19 747 247 17 591 853

Inköp 0 41 700

Försäljningar/utrangeringar -42 905 -24 434

Omklassificeringar -252 042 2 131 441

Omklassificeringar pågående nyanläggningar 1 156 357 0

Via fusion av dotterbolag 0 6 687

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 608 657 19 747 247

 

Ingående avskrivningar -7 962 819 -7 377 483

Försäljningar/utrangeringar 18 038 16 465

Omklassificeringar 250 417 0

Årets avskrivningar -604 942 -601 801

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 299 306 -7 962 819

 

Ingående nedskrivningar -62 919 -78 119

Återförda nedskrivningar 5 000 15 200

Återförda nedskrivningar pga försäljning/rivning 3 836

Utgående ackumulerade nedskrivningar -54 083 -62 919

 

Utgående redovisat värde 12 255 268 11 721 509

 

Taxeringsvärden byggnader 9 546 9 551

Taxeringsvärden mark 14 427 14 427

 23 973 23 978

 

Verkligt värde 19 646 152 16 163 511

 19 646 152 16 163 511

Verkliga värden har bedömts med en avkastningsmetod. Avkastningsmetoden är baserad på nuvärdesberäkning av framtida 
faktiska kassaflöden, som successivt marknadsanpassats, under 10 år samt nuvärdet av bedömt restvärde år 10. Restvärdet har 
bedömts genom en evighetskapitalisering av ett uppskattat marknadsmässigt driftsnetto år 11. Värderingen är gjord internt och 
baseras på 6% kalkylränta samt 2% inflation.

NOT 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 59 174 65 626

Försäljningar/utrangeringar -6 845 -6 452

Omklassificeringar 252 042 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 304 371 59 174

  

Ingående avskrivningar -58 168 -63 460

Försäljningar/utrangeringar 6 841 6 435

Omklassificeringar -250 417

Årets avskrivningar -2 293 -1 143

Utgående ackumulerade avskrivningar -304 037 -58 168

  

Utgående redovisat värde 334 1 006
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NOT 14 Pågående nyanläggningar
2017 2016

Ingående anskaffningsvärden 1 302 386 1 608 225

Omklassificeringar -1 156 357 -2 131 441

Investeringar 1 873 970 1 825 602

 2 019 999 1 302 386

NOT 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017 2016

Tomträttsavgälder 25 830 25 360

Övriga poster 46 625 33 660

 72 455 59 020

NOT 16 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier Kvotvärde (kr)

Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB 50 000 1 000

Antal aktier 50 000

NOT 17  Disposition av vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 193 627

årets resultat 15 190

disponeras så att i ny räkning överföres 208 817 

NOT 18 Obeskattade reserver
2017 2016

Avskrivningar över plan 71 581 62 117

71 581 62 117

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver 15 748 13 666

Den uppskjutna skatten ingår ej i företagets balansräkning.

NOT 19 Avsättningar
2017 2016

Pensioner och liknande förpliktelser   

Belopp vid årets ingång 2 790 2 631

Årets avsättningar 253 159

 3 043 2 790

   

Härav tryggat enligt Tryggandelagen 3 043 2 790

 3 043 2 790
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NOT 20  Likvida medel
2017 2016

Följande delkomponenter ingår i likvida medel: 

Skuld på koncernkonto -13 432 889 -11 986 903

 -13 432 889 -11 986 903

NOT 21 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017 2016

Förutbetalda hyror 44 864 64 831

Personalrelaterade interimsposter 13 072 12 900

Övriga poster 38 618 27 683

 96 554 105 414

NOT 22 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2017 2016

Avskrivningar 609 654 602 944

Avsättningar -389 159

Förändring semesterlöneskuld 643 1 407

Återförd nedskrivning -8 836 -15 200

Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 32 544

Utrangering av anläggningstillgångar 17 642 0

 618 746 589 854

NOT 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentiliga händelser efter räkenskapsårets utgång har inträffat.
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Ett långt och svängt staket med rödlistade djur av 
smyckekonstnären Hanna Hedman omger Framtidens 

förskola Grönmossen i Bagarmossen. Bilden visar en 
liten del av staketet. Islamisk detaljrikedom och  

ornamentik har inspirerat, liksom mönsterteckningen 
hos olika djur. Staketet kan vara en ingång till ett 

samtal om Sveriges arter och om hur vi kan minska 
förlusten av biologisk mångfald.

Verkets titel: Med risk att försvinna
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Revisionsberättelse	  
Till bolagsstämman i Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB, org.nr 556034-8970

Rapport	  om	  årsredovisningen	  

Uttalanden	  

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag 
SISAB för år 2017. Årsredovisningen ingår på sidorna 40-56 i detta dokument.   

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISABs finansiella ställning per den 31 december 
2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.  

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund	  för	  uttalanden	  

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag 
SISAB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden. 

Annan	  information	  än	  årsredovisningen	  	  

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på 
sidorna 1-37. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna 
andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.  

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter. 

Styrelsens	  och	  verkställande	  direktörens	  ansvar	  

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

 

	  
	  
Revisorns	  ansvar	  

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

•   identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför gransknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än 
för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll. 

•   skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse 
för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen. 

•   utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.  

•   drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar 
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten.  

•   utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 
bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport	  om	  andra	  krav	  enligt	  lagar	  och	  andra	  författningar	  

Uttalanden	  

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning av Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag SISAB för 
år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund	  för	  uttalanden	  

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Skolfastigheter i 
Stockholm Aktiebolag SISAB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden. 

Styrelsens	  och	  verkställande	  direktörens	  ansvar	  

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om 
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande 
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns	  ansvar	  

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 

•   företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

•   på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

 
 
 
 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Stockholm den 9 mars 2018 

Ernst & Young AB 

 

 

 

Daniel Öberg 

Auktoriserad revisor 
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 Stadsrevisionen 

 

 

 

 

 

Till årsstämman i Skolfastigheter i Stockholm AB 
Organisationsnummer 556034-8970 
 
Till fullmäktige i Stockholms stad för kännedom 
 

 

GRANSKNINGSRAPPORT 

Jag, av fullmäktige i Stockholms stad utsedd lekmannarevisor, har 
granskat Skolfastigheter i Stockholms verksamhet under 2017.  
 
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och intern 
kontroll samt pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. En sammanfattande redogörelse för den utförda 
granskningen har redovisats i en särskild granskningspromemoria 
2018-02-05 som har överlämnats till bolagets styrelse. 
 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, 
god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens 
revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och fastställda 
ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för min bedömning. 
 
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 
samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 
 
Stockholm den 5 februari 2018 
 
 
 
Bosse Ringholm 
Av kommunfullmäktige i Stockholms stad 
utsedd lekmannarevisor 
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MARKUS NORDSTRÖM (M)
Vice ordförande

OLLE BURELL (S)
Ordförande

INGER EDVARDSSON (S)
Ledamot

RICKARD NYGREN (MP)
Ledamot

TORE LJUNGKVIST (L)
Ledamot

AMIRA ROULA (L)
Suppleant

ANDREAS LIND (S)
Suppleant

MARYAM MOUSTAFALOU (M)
Suppleant

ANDREA IRVING (MP)
Suppleant
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LEKMANNAREVISOR: 
Bosse Ringholm (S)  

LEKMANNAREVISORSSUPPLEANT: 
Ulla-Britt Ling-Vannerus (M)

PERSONALREPRESENTANTER:
Daniel Parianos, Vision
Robert Wetterskog, Ledarna
Kamran Lotfi, SACO – suppleant
Mats Lagerman, Kommunal – suppleant 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR: 
Claes Magnusson

STYRELSESEKRETERARE: 
Sofia Johansson

VAKANT (V) 
Suppleant
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Styrelse



Ledning

Övre raden från vänster: 
NIKLAS DALGRIP, chef för Driftavdelningen 
PER BACKE, chef för Fastighetsavdelningen
MONA FAGERLUND, chef för Ekonomi och Administrationsavdelningen
OLLE ÅBERG, chef för Fastighetsutvecklingsavdelningen
PER THUNMAN, chef för VD-staben
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Undre raden från vänster: 
CARINA SWERLANDER, chef för HR-avdelningen
MAGNUS COLLING, chef för Upphandlingsavdelningen
ANDERS EKLUND, chef för Projektavdelningen
CLAES MAGNUSSON, VD
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Redaktion Ulrika Broman, hållbarhetsstrateg, och Katarina Werner-Lietz, kommunikatör, SISAB  
 Framsida omslag Globala gymnasiet. Foto: Rebecka Rynefelt 

Baksida omslag Sjöviksskolan som kommer att rymma 1 200 elever är en av SISAB:s största investeringar under 2017. Foto: Mattias Södermark 
 Produktion: Blomquist. Foto:  SISAB , där inte annat anges
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Box 47311, 100 74 Stockholm 
www.sisab.se

EN DEL AV STOCKHOLMS STAD
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	SIS073_ÅR2017_BAKVAGN_180309_sida-för-sida

