
Den självklara utbildningsvärden

2011

Fo
to

: O
la

 e
ric

ss
on



I n n e h å l l
vD HAr OrDet
FlexIBIlItet I eN vÄxANDe StOrStAD
 vISIONer OcH AmBItIONer SOm vÄgleDer vArDAgeN
 Nu Får KråKOrNA FrySA
tyDlIg BeStÄllAre ger gOtt SAmArBete
StOcKHOlm vÄxer OcH SISAB Bygger
 HållBArHet SOm Håller
mINSKAt Buller meD eNKlA OcH BIllIgA metODer
 SKADeFöreByggANDe ArBete SOm löNAr SIg
FörvAltNINgSBerÄttelSe
reSultAtrÄKNINg
BAlANSrÄKNINg
StÄllDA SÄKerHeter OcH ANSvArSFörBINDelSer
KASSAFlöDeSANAlyS
NOter
grANSKNINgSrAppOrt
revISIONSBerÄttelSe
StyrelSe
leDNINg
OrDFörANDe HAr OrDet

3
5
6
7
9

11
15
19
20
22
23
24
26
27
28
37
38
39
40
42



NORRA DJURGÅRDEN

Rålambshovssk.

Engelbrektssk.

Östermalmssk.

Nya Elementar

Olovslundssk.
Nockebyhovssk.

Beckombergask.

Maltesholmssk.

Husbygårdssk.

Kvarnbackask.

Elinsborgssk.

Essingesk.

Smed-
slättssk.

Ålstenssk.
Höglandssk.

Abrahams-
bergssk.

Riksbysk.Södra Ängby sk.

Blacke-
bergs gymn.

Vällingbysk.
S:t Jacobi
gymn.

Grimstask.
Hässelby gymn.

Loviselundssk.

Hässelbygårdssk.

Backlurask.

Trollbodask.

Hässelby
Villastads sk. Smedshagssk.

Björnbodask.

Solhemssk.
Spånga
gymn.

Sundbysk.
Nälstask.

Ulvsundask.

Alvikssk.

Thorildsplans
gymn.

S:t G\M+1F672ans
gymn. Fridhemssk.

Klastorpssk.

Kungs-
holmens
gymn.

Eirask.

Östra Real Gärdessk.

Norra Real

Vasa Real

Gustav
Vasa sk.

Matteus sk.
Rödabergssk.

Hjorthagens sk.

Stenhagssk.

Husbysk.

Oxhagssk.
Dalhagssk.

Ärvingesk.
Igelbäckssk.

Hjulstask.

Hyllingesk.

Gullingesk.

Tensta
Bussenhussk.

Kämpingesk.

Enbackssk.

Bredbysk.

Askebysk.
Kvarnbysk.

Knutbysk.

Sveaplans Högskola

Johannes sk.
Engelska sk. Norr

Adolf Fredriks sk.

Brommask.

S:t Eriks gymn.
Stadshagssk.

Rinkebysk.

Norra Ängby sk.

Blomstermåla sk.

Bromma gymn.

Hedvig
Eleonora sk.

Kristinebergs
gymn.

Äppelviks sk.

Bromstenssk.

F.d. Fridhems-
plans
gymn.

Kullskolan

Olaus Petri sk.

Asplunden

gymn

Blackebergssk.

Vinstask.

Sörgårdssk.

Hjorthagens g:a sk.

53

33

54

49 48

56

31

32

28

43

108

30

57

37
38

51

44

55

29

27

22

50

24

39

41
40

19
18

42

25 

45

20

34 36

52

26

21 

35

47
46

23

4

1

11
9

10

3

7

6

17

13

14 15

16

2

125

8

66

85

89

77

86

60

84

63
62

61

67

64

71

82

59

81

88
75

79

80 87

90

73

76

72

65

74
78

69

70

68

58

106

107

116

109

93

92

113

105104

95

114
115

100

110

101

111

91

102

99

103

94

97
96

112

139

144

148

127

160

128
129

132

120

157

118

122

142

141

158

153

121

138

145

125

149

131

154

159

119

143
137

150

151

135

133

126

123

124

134

136

152

161

140

156

146

147

155

172

174

162

170

165

171

173

175

164

166

168

169

111A

55A

163

169A

Söderholmssk.

Lillholmssk.

Vårbergssk.

Ekholmssk.

Bredängssk.

Slättgårdssk.

Mälarhöjdens sk.

Långbrodalssk.

Herrängens sk.

Hagsätrask.

Rågsvedssk.
Snösätrask.

Fagersjösk.

Magelungssk.

Farsta
gymn.

Hästhagsskolan

Hökarängssk.

Skönstaholmssk.

Kvickenstorpssk.

Gubbängssk.

Sturebysk.

Bäckahagens sk.

Bandhagens sk.

Tallkrogens sk.
Skarpabysk.

Bergholmssk.

Tätorpssk.

Skarpnäcks
nya sk.Enskedesk.

Kärrtorps
gymn.

Örbysk.

Mariask.
Sofiask.

Björkhagens sk.

Nytorpssk.

Hammarbysk.

Nybohovssk.

Aspuddens sk.

Pilgrimssk.
Brännkyrka
gymn.

Solbergask.

Västbergask.

Dalsk.

Kämpetorpssk.

Ekensbergssk.

Gröndalssk. Högalidssk. Zinkens-
dammssk.

Björn-
gårdssk.

Södra
Latins
gymn.

Katarina
Norra sk.

Frans
Schartaus
Handelsinstitut.

Katarina
Södra sk

Eriksdalssk.

Storkyrkosk.

Johan Skyttes sk.

Blommensbergssk.

Gubbägens
gymn.

Fryshuset

Lindeparkens
gymn.

Tornväktaren

Sätrask.

Västerholmssk.

Östbergask.

Sköndalssk.

Sandåkrask.

Skanskvarnssk.

Tullgårdssk.

Frans Schartaus gymn

Åsö gymn.

Enskedefältets sk.

Årstask.

Sjöängssk.
Skarpnäcks
g:a sk.

Maria g:a sk.

Enskede Gårds
gymn.

Hotell- och
Restaurangskolan

Södermalmssk.

Hägerstens-
åsens sk

Gymn.
Gullmarsplan

Hägerstens-
hamnens sk.

Sickla Udde sk.

Bagar-
mossens sk.

Brotorpssk.

Ormkärrssk.

Västertorpssk.

Österholmssk.

Skärholmens
gymn.

Fruängssk.

Katarina
Norra sk.

Årstadalssk

Sickla Udde sk

Sjöstadssk

-KISTA
RINKEBY-

BROMMA

ÖSTERMALM

NORRMALM

SÖDERMALM

KUNGSHOLMEN

-LILJEHOLMEN

ÄLVSJÖ

HÄGERSTEN-

SKÄRHOLMEN

-VANTÖR SKARPNÄCK

HÄSSELBY-VÄLLINGBY

ENSKEDE-ÅRSTA-

SPÅNGA-TENSTA

FARSTA

194
195

193
192

178

182183

179 186

187

201

181

177

189

176

185

188

184

180

190
191

213

260

217

211

255

257

225

210

231

221

208

224

254

215
214

256

223

209

222

259

212

258

216

218

219

220

238

277

262

273

279

276 274

272

269282
268

271

278

280

261

263

264

283

275

281
270

336

339

347
348

351

197

344

341

340

334

198

337
338

352

350

345

326335

199

196

329

346

349

331

200

342354

353
230

233

232

228
227 229

234

237

236

253

239

250

359

377378

357
360

372

371

373
370

366

356

376

369

374

355

375

367

363

379

362

368 364

358

361

380

267
266

265

226

203

204

205

202

206

306

321

318

328

313

320

319

312

325

305

332

311

322 304

333

207

323

307

327

303
316

243244

240

248

242

246

249

235

247

252

241

245

251

287
288

300

290

286

284

285

293

293A

292 294

297

291

299

296
298301

295

308

310

289

302

309

314

330

381

270A

Skola

Förskola



NORRA DJURGÅRDEN

Rålambshovssk.

Engelbrektssk.

Östermalmssk.

Nya Elementar

Olovslundssk.
Nockebyhovssk.

Beckombergask.

Maltesholmssk.

Husbygårdssk.

Kvarnbackask.

Elinsborgssk.

Essingesk.

Smed-
slättssk.

Ålstenssk.
Höglandssk.

Abrahams-
bergssk.

Riksbysk.Södra Ängby sk.

Blacke-
bergs gymn.

Vällingbysk.
S:t Jacobi
gymn.

Grimstask.
Hässelby gymn.

Loviselundssk.

Hässelbygårdssk.

Backlurask.

Trollbodask.

Hässelby
Villastads sk. Smedshagssk.

Björnbodask.

Solhemssk.
Spånga
gymn.

Sundbysk.
Nälstask.

Ulvsundask.

Alvikssk.

Thorildsplans
gymn.

S:t G\M+1F672ans
gymn. Fridhemssk.

Klastorpssk.

Kungs-
holmens
gymn.

Eirask.

Östra Real Gärdessk.

Norra Real

Vasa Real

Gustav
Vasa sk.

Matteus sk.
Rödabergssk.

Hjorthagens sk.

Stenhagssk.

Husbysk.

Oxhagssk.
Dalhagssk.

Ärvingesk.
Igelbäckssk.

Hjulstask.

Hyllingesk.

Gullingesk.

Tensta
Bussenhussk.

Kämpingesk.

Enbackssk.

Bredbysk.

Askebysk.
Kvarnbysk.

Knutbysk.

Sveaplans Högskola

Johannes sk.
Engelska sk. Norr

Adolf Fredriks sk.

Brommask.

S:t Eriks gymn.
Stadshagssk.

Rinkebysk.

Norra Ängby sk.

Blomstermåla sk.

Bromma gymn.

Hedvig
Eleonora sk.

Kristinebergs
gymn.

Äppelviks sk.

Bromstenssk.

F.d. Fridhems-
plans
gymn.

Kullskolan

Olaus Petri sk.

Asplunden

gymn

Blackebergssk.

Vinstask.

Sörgårdssk.

Hjorthagens g:a sk.

53

33

54

49 48

56

31

32

28

43

108

30

57

37
38

51

44

55

29

27

22

50

24

39

41
40

19
18

42

25 

45

20

34 36

52

26

21 

35

47
46

23

4

1

11
9

10

3

7

6

17

13

14 15

16

2

125

8

66

85

89

77

86

60

84

63
62

61

67

64

71

82

59

81

88
75

79

80 87

90

73

76

72

65

74
78

69

70

68

58

106

107

116

109

93

92

113

105104

95

114
115

100

110

101

111

91

102

99

103

94

97
96

112

139

144

148

127

160

128
129

132

120

157

118

122

142

141

158

153

121

138

145

125

149

131

154

159

119

143
137

150

151

135

133

126

123

124

134

136

152

161

140

156

146

147

155

172

174

162

170

165

171

173

175

164

166

168

169

111A

55A

163

169A

Söderholmssk.

Lillholmssk.

Vårbergssk.

Ekholmssk.

Bredängssk.

Slättgårdssk.

Mälarhöjdens sk.

Långbrodalssk.

Herrängens sk.

Hagsätrask.

Rågsvedssk.
Snösätrask.

Fagersjösk.

Magelungssk.

Farsta
gymn.

Hästhagsskolan

Hökarängssk.

Skönstaholmssk.

Kvickenstorpssk.

Gubbängssk.

Sturebysk.

Bäckahagens sk.

Bandhagens sk.

Tallkrogens sk.
Skarpabysk.

Bergholmssk.

Tätorpssk.

Skarpnäcks
nya sk.Enskedesk.

Kärrtorps
gymn.

Örbysk.

Mariask.
Sofiask.

Björkhagens sk.

Nytorpssk.

Hammarbysk.

Nybohovssk.

Aspuddens sk.

Pilgrimssk.
Brännkyrka
gymn.

Solbergask.

Västbergask.

Dalsk.

Kämpetorpssk.

Ekensbergssk.

Gröndalssk. Högalidssk. Zinkens-
dammssk.

Björn-
gårdssk.

Södra
Latins
gymn.

Katarina
Norra sk.

Frans
Schartaus
Handelsinstitut.

Katarina
Södra sk

Eriksdalssk.

Storkyrkosk.

Johan Skyttes sk.

Blommensbergssk.

Gubbägens
gymn.

Fryshuset

Lindeparkens
gymn.

Tornväktaren

Sätrask.

Västerholmssk.

Östbergask.

Sköndalssk.

Sandåkrask.

Skanskvarnssk.

Tullgårdssk.

Frans Schartaus gymn

Åsö gymn.

Enskedefältets sk.

Årstask.

Sjöängssk.
Skarpnäcks
g:a sk.

Maria g:a sk.

Enskede Gårds
gymn.

Hotell- och
Restaurangskolan

Södermalmssk.

Hägerstens-
åsens sk

Gymn.
Gullmarsplan

Hägerstens-
hamnens sk.

Sickla Udde sk.

Bagar-
mossens sk.

Brotorpssk.

Ormkärrssk.

Västertorpssk.

Österholmssk.

Skärholmens
gymn.

Fruängssk.

Katarina
Norra sk.

Årstadalssk

Sickla Udde sk

Sjöstadssk

-KISTA
RINKEBY-

BROMMA

ÖSTERMALM

NORRMALM

SÖDERMALM

KUNGSHOLMEN

-LILJEHOLMEN

ÄLVSJÖ

HÄGERSTEN-

SKÄRHOLMEN

-VANTÖR SKARPNÄCK

HÄSSELBY-VÄLLINGBY

ENSKEDE-ÅRSTA-

SPÅNGA-TENSTA

FARSTA

194
195

193
192

178

182183

179 186

187

201

181

177

189

176

185

188

184

180

190
191

213

260

217

211

255

257

225

210

231

221

208

224

254

215
214

256

223

209

222

259

212

258

216

218

219

220

238

277

262

273

279

276 274

272

269282
268

271

278

280

261

263

264

283

275

281
270

336

339

347
348

351

197

344

341

340

334

198

337
338

352

350

345

326335

199

196

329

346

349

331

200

342354

353
230

233

232

228
227 229

234

237

236

253

239

250

359

377378

357
360

372

371

373
370

366

356

376

369

374

355

375

367

363

379

362

368 364

358

361

380

267
266

265

226

203

204

205

202

206

306

321

318

328

313

320

319

312

325

305

332

311

322 304

333

207

323

307

327

303
316

243244

240

248

242

246

249

235

247

252

241

245

251

287
288

300

290

286

284

285

293

293A

292 294

297

291

299

296
298301

295

308

310

289

302

309

314

330

381

270A

Den självklara utbildningsvärden
SISAB äger och förvaltar 400 förskolor och 190 grund- och  
gymnasieskolor i Stockholms kommun, från Kista i norr till  
Farsta i söder. Närmare uppgifter om fastigheterna och 
för teckning över för skolorna finns på www.sisab.se.



Energi- och miljöfrågan har varit i fokus de senaste 
tio åren och kommer att lyftas ännu högre på dag-
ordningen fram över, både av eko nomiska och håll-
bara skäl. Vi har ett uppdrag att bygga så att det 
ska hålla långsiktigt och då behöver vi bygga in ma-
terial och funk tioner som både ger rätt inomhus-
miljö för barnen och stödjer den globala  miljön.

I ett växande och föränderligt Stockholm är flex-
ibla byggnader en framgångsfaktor. Dels behöver 
vi bygga nya  skolor, som exempelvis Lugnets skola 
i Hammarby sjöstad. Dels behöver vi se hur de be-
fintliga skolorna kan utnyttjas mer effektivt. Vi ar-
betar för flexibla lösningar med varierande storlek 
på rummen för att med små medel kunna anpas-
sa lokalerna till nya verksamheter. Lokalerna ska 
så långt som det är möjligt utformas för att kunna 
 integrera och rymma verksamheter för olika åldrar. 
I uppdraget ingår att lösning arna ska fungera under 
en så lång tid som möjligt. 

För att svara upp mot framtidens behov inledde 
vi 2011 en omorganisation av företaget. Året förde 
även med sig 20-årsjubileum, ny styr else och ny vd. 
Att bedriva en sådan här verksamhet är ett förtro-
endefullt uppdrag. För att vi ska lyckas med att er-
bjuda barn och ungdomar en bra utbildningsmiljö 
är vårt fortsatta goda samarbete med andra  delar av 
staden en grundförutsättning.

Åsa Öttenius,VD

Hållbarhet och flexibilitet är avgörande 
i det långsiktiga arbetet med att för-
valta och  utveckla Stockholms skolor 
och förskolor.  2011 satsade vi extra 
på förbättring av  inomhusmiljöer och 
energieffektivisering.

Hållbara skolor i 
växande storstad

VD HAR ORDET
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KUnDEn i FOKUS

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, 
äger, förvaltar och utvecklar stadens för-
skolor och skolor på uppdrag av Stock-
holms stad. Med engagerade medarbetare 
och hyresgäster skapar vi tillsammans ut-
bildningsmiljöer med kvalitet, sund eko-
nomi och långsiktig miljöhänsyn.

SISAB, bildat 1991, är ett av 17  aktiva 
dotterbolag i koncernen Stockholms 
Stadshus AB som i sin tur ägs av Stock-
holms stad. Bolagen verkar inom områ-
den som är till nytta för kommunens in-
vånare.

I stadens budget 2011 uppmärksam-
mas att en bra skolmiljö är en förutsätt-
ning för personalens och elevernas trygg-
het och trivsel. Klotter och skadegörelse 
måste saneras och åtgärdas snabbt. Hela 
och rena skoltoaletter är av stor betydelse.

Ägardirektiv för 2011–2013
Enligt vårt ägardirektiv ska SISAB under 
2011–2013:
•	 arbeta med utveckling och förvaltning 

av förskole- och skollokaler

Vårt uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga,  
flexibla och kostnadseffektiva lokaler för Stockholms  
förskole- och skolverksamhet.

Flexibilitet i en 
växande storstad

•	 tillsammans med stadsdelsnämnderna 
och utbildningsnämnden verka  
för kostnadseffektiva lokallösningar 

•	 arbeta kontinuerligt med åtgärder 
för en tryggare miljö i och omkring 
förskolan och skola. Det ska bland 
annat ske genom fortsatt förebyggande 
åtgärder mot bränder, klotter och annan 
skadegörelse, till exempel på skoltoaletter  

•	 arbeta kontinuerligt med åtgärder som 

Köpt – Svedjaren 3 på Hagsätra vägen 
115 köptes av Micasa, för att bygga 
om från vård till förskoleverksamhet.

Sålt – S:t Görans gymnasium på 
Kungsholmen såldes till Svenska 
 Bostäder som avser att bygga om  
skolan till studentbostäder. 

Uthyrt – Hässelbystrandsskolan   
fick en ny hyresgäst, Internationella 
Engelska skolan.

Återinvigt – Johan Skytteskolan 
återinvigdes efter en totalrenovering. 
Skolan fick nya ytskikt, ny ventilation, 
renoverad matsal, tillagningskök samt 
nya NO-salar och mediatek.

Upprustat – 350 skoltoaletter på 54 
skolor kunde renoveras tack vare sti-
mulanspengar. (Se separat artikel om 
Stimulans för Stockholm på  sidan 7.)

Fem snabba om 2011

bidrar till energieffektivisering 
•	 i samarbete med utbildningsnämnden 

genomföra nödvändiga åtgärder så att 
utbildningsnämndens krav på minskade 
energikostnader uppnås 

•	 fortsätta arbetet med att minska admi-
nistrativa och indirekta produktions-
kostnader 

•	 följa upp av kommunalfullmäktige be-
slutade indikatorer.



6 åRSREDOViSning 2011

ViSiOn OCH inRiKTning

Visioner och ambitioner som vägleder vardagen
SiSAB ska vara den självklara utbildningsvärden – och ett skolfastighetsbolag i världsklass!

Vi strävar efter att ha nöjda kunder, be-
driva effektiva processer, ha en ekonomi i 
balans samt att vara en attraktiv arbetsgi-
vare. För att mäta och utveckla kvaliteten 
i vår verksamhet arbetar vi med balan - 
s erade styrkort. 

I dessa finns bolagets ägardirektiv  
och miljöprogram inarbetade, liksom 
valda delar av det integrerade lednings-
system för Stockholms stad, ILS, utifrån 
vilket stadens bolag  redovisar resultat 
till kommunfullmäktige.  Huvudmålen är: 
»Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, 
tillgänglig och växande stad för boende, 
företagande och besök. Kvalitet och val-
frihet ska utvecklas och förbättras.  
Stadens verksamheter ska vara kostnads-
effektiva.«

Fortsatt nöjda kunder
Så här nöjda var våra kunder med oss 2011:
•	Stadsdelsförvaltningarna, 94 procent. 
•	Skolorna, 82 procent. 
•	Förskolorna, 79 procent. 

Skolor och förskolor: 
•	trivs med SISAB, 89 procent. 
•	instämmer i att SISAB är mån om er 

som använder lokalerna, 82 procent.
•	kan tänka sig att rekommendera SISAB, 

83 procent. 

Minskad energianvändning
SISAB har som strategiskt mål att be-
driva effektiv fastighetsförvaltning med 
långsiktig miljöhänsyn i trygga miljöer. 
Framgångsfaktorer i detta är aktivt skade-
förebyggande arbete och aktivt arbete med 
energi och miljö.

Under 2011 minskade vi energianvänd-
ningen med 1,1 procent jämfört med året 
innan. Målet var emellertid ambitiösa   
3 procent. Ett fortsatt arbete med utveck-
ling och driftoptimering pågår.

Skadegörelsen ökade med 1,8 miljo-
ner kronor jämfört med 2010 på grund av 
massiv glaskrossning under en höstperiod. 
Klotter och övrig skadegörelse fortsatte 
däremot att minska.

SISAB hade som mål att bibehålla 
 antalet skolor och förskolor med god-
känd ventilation (OVK) jämfört med året 
innan. Målet uppnåddes med 96 procent 
godkänd ventilation även 2011.

Minskade driftkostnader
Bolagets ekonomiska mål är att upp-
fylla ägarens krav på kostnadseffektivitet, 
 resultat och avkastning.

Driftkostnaderna (exklusive energi-
användning per kvadratmeter) minskade 
med 16 procent eller 27 kronor per kva-
dratmeter jämfört med 2010, tack vare 
sänkt försäkringspremie och minskade 
snöröjningskostnader.

Engagerade medarbetare
Nöjd medarbetarindex 2011 var 76, en 
minskning med två enheter sedan 2010, 
dock ett fortsatt utmärkt resultat. Svars-
frekvensen var anmärkningsvärt hög, hela 
99 procent.

Matteus skola – på väg mot framtiden. Foto: SISAB
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Nu får kråkorna frysa
Tack vare 140 miljoner kronor extra från Stockholms stad 
kunde vi även 2011 förbättra inomhusmiljön, utföra energi-
effektiviserande åtgärder och rusta upp skoltoaletter.

Åtgärderna medför bättre inomhusmiljö 
för våra hyresgäster och brukare, minskad 
el- och värmeförbrukning samt minskade 
koldioxidutsläpp.

Energieffektivisering
Sammantaget omfattar SISAB:s energi-
effektivisering inom ramen för Stimulans 
för Stockholm en yta om cirka 57 300 
kvadratmeter och en uppskattad energi-
effektivisering på cirka 1 453 000 kWh/år. 
Detta uppnådde vi genom en rad åtgärder 
som till exempel:
•	 Gamla innerfönster ersattes med energi-

glas för att minska värmebortfallet.
•	 Gammal och ineffektiv belysning ersattes 

med modern energieffektiv belysningsar-
matur som styrs av dels dags ljussensorer, 
dels närvarosensorer.

•	 Bergvärmepumpar, fjärrvärme och 
 luftvärmepumpar installerades.

•	 Gamla till- och frånluftsfläktar ersattes av 
modern och effektiv värmeåtervinning.

Förbättringar av inomhusmiljön
Ett stort antal åtgärder i åtskilliga mindre 
projekt utfördes, såsom:
•	 Ventilationsåtgärder för att uppnå god-

känd OVK, Obligatorisk ventilations-
kontroll.

•	 Åtgärder för att förhindra fuktskador, 
bland annat upptagning av golv, riv-
ning av mellanväggar och torkning, nya 
bjälklag med nytt ytskikt, nytt betong-
bjälklag i kök, undertrycksventilerade 
golv, dränering av grund och ombygg-
nad av takkonstruktion.

•	 Grundkonstruktioner med sandfyll-
ning på betongplatta ersattes av under-
trycksventilerade golv på vissa för-
skolor.

▲

SISAB bidrar till att bygga ett Stockholm i 
världsklass genom att tillhandahålla skolfastig-
heter i världsklass.

År 2030 beräknas Stockholms stad ha en 
miljon invånare och Stockholm–Mälardals-
regionen 3,5 miljoner. Detta ställer krav på 
att utveckla allt från bostäder, kommunika-
tioner och företagsklimat till vård, försko-
la, skola och kultur. Stockholm stads Vision 
2030 beskriver hur en växande Stockholm–
Mälardalsregion ska utvecklas till år 2030. 

I visionen formuleras målet Ett Stockholm 
i världsklass. SISAB bidrar till att bygga ett 
Stockholm i världsklass genom att:

•	 fastighetsbeståndet ska ge våra hyresgäs-
ter bästa möjliga förutsättningar att ge barn 
och ungdomar bästa möjliga start i l ivet i en 
god utbildningsmiljö

•	  vi ska bygga och förvalta lång siktigt  
och kostnadseffektivt

•	  vi ska energieffektivisera och arbeta    
med hållbara lösningar

•	skolor och förskolor ska upplevas  
som rena, säkra och trygga

•	 vi ska vara en attraktiv arbets giv are 
med engagerade och kompetenta 
medarbetare.

SISAB och Vision 2030

Foto: Colourbox
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Under 2011 renoverades 350 toaletter på 54 skolor.

KUnDEn i FOKUS

•	 Bullerdämpningsåtgärder på ett 20-tal 
förskolor och ett flertal systemlösningar 
för olika typer av byggnader. (Se sepa-
rat artikel på sidan 19.)

Upprustning av toaletter i skolor
Toaletter är en grundläggande funktion för 
alla skolfastigheter. Alla elever ska kunna 
uppsöka en fräsch toalett utan att känna 
obehag. Samtidigt är skoltoaletter utsatta 
för ett stort slitage och därför i behov av 
upprustning. Under året renoverade vi 
därför cirka 350 toaletter på 54 skolor.

Stimulans för Stockholm
Under fem år satsar staden 20 miljarder 
kronor extra på bostäder, skolor, äldre-
boenden och parkeringshus. Särskild vikt 
läggs på åtgärder som ger effektivare en-
ergianvändning och som skapar trygghet. 
Satsningen ska bidra till att stärka den 
ekonomiska utvecklingen och arbetsmark-
naden i kommunen. 

För 2012 har SISAB fått 80 miljoner 
kronor extra för att utföra underhållsar-
beten på skolor och förskolor. Pengarna 
kommer att användas till inomhusmiljö 
och energieffektivisering.

WC-upprustning  Energi-
 e�ektivisering

Inomhusmiljöer

21 

41 78 

SISAB fick 140 miljoner kronor 
extra i stimulanspengar 2011. 
Så här fördelades de.

SISAB har cirka 1,7 miljarder
kronor i intäkter. Så här 
fördelades kostnaderna 2011.

Administration Tomträttsavgälder

Driftskostnader Underhåll och 
hyresgästanpassning

Av- och 
nedskrivningar Räntekostnader

9 %

13 %

23 %
30 %

20 %

5 %
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– Eftersom vår förskoleverksamhet har 
växt kraftigt de senaste sex–sju åren och 
kommer fortsätta växa under överskåd-
lig tid blir höga hyror i nyproducerade 
förskolor ett finansieringsproblem. Jag 
 initierade ett projekt med SISAB där vi 
fick gå grundligt tillväga för att hitta så 
kostnadseffektiva lösningar som möjligt. 
Det har resulterat i hittills två nya för-
skolor med betydligt lägre hyra än nor-
malt. Förskolorna är stora och passar 
även då vi vill riva gamla slitna förskolor 
och ersätta dem med nya större enheter. 
Det ger oss ett tillskott som vi behöver 
på grund av den befolkningsökning och 
framför allt stora babyboom staden 
står inför,  säger Gunnar Ohlsén, avdel-
ningschef   för  avdelningen för samhälls-
planering  på  Hägersten-Liljeholmens 
stadsdels  för valtning.

Under 2011 stod förskolan Kata 
 Dalström i Fruängen färdig med åtta 
 avdelningar. Den är byggd efter samma 
princip som förskolan Smeden i Väst-
berga med färre kvadratmeter per barn än 
vad tidigare varit brukligt. Det blir möj-
ligt genom en effektiv och flexibel använd-
ning av ytan. Med flera gemensamma 

Tydlig beställare ger gott samarbete
i Hägersten–Liljeholmen, en av Stockholms snabbast växande stadsdelar, har  
SiSAB haft bråda tider. Under 2011 byggdes här nya förskoleplatser för 500 
barn varav över hälften var i  samarbete med SiSAB. 

 utrymmen i stället för avdelningsspecifika 
ytor kan lokalerna anpassas till verksam-
heten och kvadratmetrarna utnyttjas på 
ett  bättre sätt. 

Ett vinnande team
– När vi bygger nya förskolor är SISAB 
vår självklara samarbetspartner. Det är 
en gemensam process hela vägen fram till 
dess att vi får nycklar till fastigheten. Vi 
har haft förmånen att arbeta med samma 
team från SISAB på ett antal nya försko-
lor. Det har varit en framgångsfaktor. Om 
vi hade jobbat med nya projektledare och 
arkitekter varje gång hade det inte varit 
lika kostnadseffektivt. Vi kan återanvända 
både processen och koncepten och behö-
ver inte börja med ett blankt papper, säger 
Gunnar Ohlsén. 

Det har varit ett gemensamt lärande 
och de samlade erfarenheterna tas med in 
i nästa projekt, som är det pågående pro-
jektet Grågåsen i Aspudden. Andelen pri-
vata förskolor är väldigt låg i Hägersten- 
Liljeholmen. Därigenom har SISAB 
be hövt bygga förhållandevis många kom-
munala förskolor här. På så sätt har stads-
delsförvaltningen utvecklat sina målbilder 

och därigenom blivit tydliga beställare. 
Det bidrar till det goda samarbetet.

– Vi och SISAB har hittat ett arbets-
sätt i de här projekten som fungerar 
 väldigt bra. I våra kommande projekt 
med SISAB hoppas jag att vi kommer att 
kunna använda detta vinnande koncept. 
Eftersom vi alla hanterar stadens pengar 
har vi samma mål. Det innebär att spel-
reglerna blir väldigt tydliga, avslutar 
  Gunnar Ohlsén. 

Gunnar Ohlsén, avdelningschef  för  
avdelningen för samhällsplanering   
på  Hägersten-Liljeholmens stadsdels  - 
för valtning.

Vi har haft förmånen att arbeta med 
samma team från SISAB på ett antal nya 

förskolor. Det har varit en framgångsfaktor.
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Södermalmsskolan med 
nyrenoverat glasbetongtak.
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stockholm växer och 

sisab bygger

Att ge bästa utbildningsmiljö åt Stockholms skol- och 
förskolebarn är vårt angelägna uppdrag. Här be-
skriver vi några om- och nybyggnadsprojekt som 
blev färdiga 2011.

Hässelby gymnasium  
– lyckad ombyggnad

Hässelbystrandskolan stod färdigbyggd 
1962. Från början var det en folkskola 
med elva mellanstadieklasser och tjugo 
högstadie klasser. Skolan övergick från 
grundskola till att bli Hässelby gymnasium  
med medieinriktning 1997. I okt ober 2009 
tog utbildningsförvaltningen beslutet att 
lägga ned skolan inom ett år på grund av 
bristande elevunderlag och våren 2011 

Ombyggnad hade eleverna flyttats över till andra skolor 
i Stockholm. 

Samtidigt ville Internationella Engelska 
skolan expandera. Skolan sökte ett centralt 
läge med bra kommunikationer, gärna en 
gammal gedigen skola, och tog över lokal-
erna lagom till höstterminen 2011. Genom 
effektivt och snabbt samarbete under som - 
maren anpassades den dåvarande gym-
nasie skolan till grundskola igen. Biblio-
teket och bildverksamheten, som låg i en 
fristående byggnad, gjordes om till gym-
nastiksal. Ett nytt hemkunskapsrum med 
bland annat fyra köksenheter med spis, 

fläkt och skåp samt matplatser för 16 per-
soner byggdes liksom nya slöjdsalar. Det 
skedde också omfattande ventilationsarbe-
ten i fjorton klassrum. Internationella Eng-
elska skolan är glad över att så snabbt ha 
fått nya fräscha lokaler, och SISAB är nöj-
da med att ha fått in en ny hyresgäst direkt.

Johan Skytteskolan återinvigd
I augusti 2011, efter två och ett halvt års 
väntan, återinvigdes Johan Skytteskolan i 
södra Älvsjö efter en mycket lyckad total-
renovering. I stort sett hela skolan har fått 
nya ytskikt och ny ventilation, anpassad 

▲
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Nu bygger vi på höjden i ett 
växande Stockholm. Paviljongen 
som inhyser förskolan Welanders 
väg på Kungsholmen byggdes 
2011 på med en övervåning som 
rymmer två avdelningar och ett 
trapphus med hiss.

för stadens nya krav på energieffekti  - 
v iser ing. Matsalen har renoverats och fått 
ett modernt tillagningskök. Skolan har 
också försetts med nya NO-salar och ett 
modernt mediatek. Ombyggnaden är del-
vis finansierad med medel från stadens 

satsning Stimulans för Stockholm.
Skolan byggdes 1948 för 600 elever  

och hette då Långbrodals skola. Funkis-
arkitekten Paul Hedqvist var särskilt  stolt 
över hur han lyckats med skolans funk-
tion och utformning. Skolan är delvis kul-
turklassad och har i dag cirka 800 elever i 
årskurserna F–9.

Den konstnärliga utsmyckningen av 
 Jakob Ojanen har förvandlat en lång rad 
monotona ytor till en konstnärlig upp-
levelse. Skolmatsalen och korridoren utan-
för har smyckats med en serie funktionella 
och dekorativa konstverk, »Horisonten,  

 diagonalen, soppan«. Målningarna,  
utförda på ljudplattor, är både ljud-

dämp ande och en fröjd för ögat. 

Samverkan mellan skolan och SISAB  
har varit mycket lyckad tack vare en en-
gagerad och tålmodig rektor, skolledning 
och personal som gjort sitt bästa under 
den långa ombyggnadsperioden och som 
trots besvären ändå lyckats hålla en hög 
utbildningskvalitet.

Södermalmsskolan – historiskt 
glasbetongtak restaureras 
Det 86 år gamla glasbetongtaket över 
 Södermalmsskolans ljushall, som i över 20 
år har varit täckt av ett provisoriskt  yttertak 
av plast, har nu genomgått en välbehövlig 
restaurering. Det nya taket har tillverkats i 
Belgien och kostnaden för att få det på plats 
uppgick till cirka 15 miljoner kronor.

Att byta ut det 120 kvadratmeter stora 
glasbetongtaket över skolans ljushall har 
varit ett utmanande projekt. Eftersom 
 Södermalmsskolan är kulturklassad har 
det ställt stora krav på att det nya taket ska 
vara originaltroget. De nio prefabri cerade 
takelementen lyftes upp med hjälp av en 
kranbil och monterades på den ursprung-
liga takstommen. I februari 2012 var det 
taklagsfest i en ljushall som nu äntligen 
kan leva upp till sitt namn igen.

Hotell- och restaurangskolan  
vid Globen
Hotell- och restaurangskolan byggdes 
1991 i Globenområdet och har utbildning-
ar i hotell och turism samt restaurang och 
livsmedel. Skolan innehåller ett flertal till-
lagningskök, kallkök, restauranger samt 
ett bageri. Eleverna lagar maten till alla på 
skolan och även till de tre restaurangerna. 
Skolan har också en egen butik som säljer 
färdig lagad mat och bageriprodukter.

Sedan 2005 har skolan byggts om i 
 cirka femton etapper som bland annat 
har  omfattat ombyggnad i kök,  rangering 
och diskrum, komplettering av inner-
väggar, innerdörrar, glaspartier och byte 
av golvmatta till klinker, installationer 
med tillhörande byggnadsarbeten samt 
storköksutrustning. Dessutom har hela 
taket totalrenoverats och skolan har till-
gänglighetsanpassats.
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Foto: Colourbox
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I augusti 2011 invigdes nya Rinkebyakademien. Den blev också utsedd till Årets enprocentare för den konstnärliga fasadutsmyckningen.

Nyinvigning av Rinkebyakademien

Drygt ett år efter branden som ödelade  
den gamla byggnaden invigdes  nya 
 Rinke  byakademien av H.K.H. Prins 
 Daniel i augusti  2011. För att skydda  
den nya byggnaden mot eventuell skade -
görelse har konstnären Sonja Larsson 
skapat  ett integrerat konstverk som både 
förskönar och skyddar. Plåt fasaden Ara-
besk är svept som ett till talande omslags-
papper runt en inre kärna och  eff ekten 
märks inte minst inomhus. När ljuset silar 
genom plåthålen ger det känslan av solljus 
genom lövverk.

Arkitekterna Jonna Isacsson och 
 Feyrouz Karlsson Abdel-Baki på Aperto  
 arkitektbyggkonsulter AB utsågs till 
Årets enprocentare 2011 av Stock-
holm Konst för sitt arbete. Utmärkel-
sen uppmärksammar enprocentsregeln 
som infördes 1963 och föreskriver att en 
procent vid ny-,  om- och tillbyggnad i 
Stockholm stad ska avsättas för konst-
närlig gestaltning. 

Kata Dalströn  
– ny förskola i Fruängen
Behovet av utbyggnad inom förskolan 
är fortfarande stort i Hägersten- 
Liljeholmen. 

Förskolan Kata Dalström i Fruängen  

öppnade i augusti 2011 med plats för 
åtta avdelningar. Den ersätter en gam-
mal sliten  förskola med två avdelningar 
som stått i andra änden av samma tomt. 
Förskolan är byggd i tre plan med ett 
stort gemensamt torg på varje vånings-
plan enligt samma princip som förskolan 
Smeden i Västberga. Till förskolan hör 
en stor rymlig gård, utform ad i suterräng 
och försedd med trygghetsbelysning, med 
möjlighet till många spännande lekar. 
Stadsdelsnämnden, som är mycket nöjd 
med resultatet, har hela tiden följt pro-
jektet noggrant och haft ett nära samar-
bete och fört en dialog med SISAB via 
bland annat styrgruppsmöten. (Se även 
artikel på sidan 9.)

Nybyggnad
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Adolf Fredriks musikklasser är ett bra exempel på hur Siasab lyckats spara 
värme, bland annat har radiatorerna bytts ut och de nya finjusteras löpande.
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Vi vill vara ett hållbart företag i allt vi 
gör genom att använda våra resurser 
 effektivt och ansvarsfullt. Genom att göra 
medvetna  val och genom att följa upp våra 
 resultat kan vi välja de bästa alternativen.

Göra mesta möjliga  
för minsta möjliga krona
– Byggnadsekonomiskt innebär det att vi 
använder hållbara material och bygger 
energisnålt vilket förlänger fastighetens 
livslängd och gör att vi hushållar med 
både miljö och pengar. Bra beslut i alla 
led påverkar livscykeln positivt och vi 
befinner oss ännu bara i början av detta 
 arbete,  säger Åsa Öttenius, VD, SISAB. 

Ett aktuellt exempel på kostnadseffek-

tivitet är de fyra nya förskolor som ska 
byggas i Skärholmen och som upphand-
lats samtidigt. De gamla ineffektiva bygg-
naderna rivs och ersätts med nya effektiva 
som uppförs efter varandra för att det ska 
gå att dra lärdom och förbättra projekten  
efter hand vad gäller utformning och 
byggteknik.

– I ett ständigt växande Stockholm 
måste det vi bygger hålla över tid eftersom 
det inte är säkert att det finns resurser att 
göra om efter några år, vilket är något av 
en utmaning, konstaterar Åsa Öttenius.

Integration och tillgänglighet
Som ägare och förvaltare av större delen 
av Stockholms för-, grund- och gymnasie-

skolor ingår även ett socialt ansvarstagan-
de. Genom samarbete och gemenskap på-
verkas trivseln och atmosfären i skolorna. 

▲

i vårt uppdrag ingår att bygga och förvalta våra 
fastig heter långsiktigt och kostnadseffektivt. på så sätt 
bidrar vi till att bygga ett Stockholm i världsklass. 

hållbarhet
som håller 

Foto: SISA
B
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Hjulstaskolan arbetar sedan fyra år 
tillbaka med projektet »Företaget« som 
en väg att bryta segregationen och öpp-
na vägarna in till det svenska samhället. 
Delprojekten drivs av eleverna själva och 
deras hittills största, ett byggnadsprojekt 
för att uppgradera en skolentré, genom-
fördes tillsammans med SISAB, bygg-
företaget JM och den ideella organisatio-
nen Mentor. 

Under handledning av arkitektkonto-
ret fick eleverna själva skissa på lösningar 
och driva igenom en omröstning av för-
slagen och i maj 2011 invigdes den nya en-
trén. En stor fördel är att eleverna genom 
sina möten med yrkesverksamma inom 
olika områden får inspiration och motiva-
tion till studier och utbildning.

Under 2011 avslutade SISAB ett 
 pilotprojekt för tillgänglighetsanpassning, 
utfört tillsammans med utbildningsför-
valtningen på Norra Real, Blackebergs 
gymnasium och Kungsholmens gymna-
sium. Trapphissar, dörröppnare, kontrast-
markeringar, handikapptoaletter och tyd-
ligare skyltning är några av de  viktigaste 
åtgärderna. Tanken med projektet är att 
kunna utvärdera vilka lösningar som 
fungerar bra vid tillgänglighetsanpassning.

Miljöklassning pågår 
I det nya bostadsområdet Annedal i stads-
delen Mariehäll, som nu håller på att växa 
fram vid Stockholms stads gräns mot 
Sundbyberg, bygger SISAB en ny skola och 
förskola på ett modernt, miljömedvetet sätt. 
Stockholms miljöprogram för perioden 
2012–2015 innehåller mål om att »andelen 
miljöklassade byggnader skall öka«. 

– I dag finns det ett tiotal olika miljö-
klassningssystem för byggnader på mark-
naden, säger Dan-Patrik Ryman, miljö-
koordinator, SISAB. Systemen gör det 
möjligt att hantera byggsektorns miljö-
frågor på ett systematiskt sätt i olika 
 projekt. 

De skilda systemen bedömer ett eller  
flera ämnesområden inom till exempel  en-
ergi, farliga ämnen i byggmaterial, inom-
hus miljö, mark och biologisk mångfald. 

Miljöklassningssystemen kan i prakti-
ken vara de som bestämmer vilka miljö-, 
hälso- och energikrav som ska gälla vid ett 
nystartat byggprojekt, men de kan också 
användas för att sätta betyg på en redan 
befintlig byggnad. 

– Vi håller nu på att lära oss mer om 
miljöklassning och vilka för- och nack-
delar det kan ha för vår verksamhet. Vi 
använder oss redan av en »klassning« 
 genom våra anvisningar och andra miljö-
mål och krav, till exempel att bygg varor 
ska vara miljöprövade genom BVB, bygg-
varubedömningen, säger Dan-Patrik 
 Ryman. I ett första steg har vi bestämt 
oss för att testa systemet Miljöbyggnad 
eftersom det bygger på svenska normer 
och därför är lätt att kommunicera, både 

Under handledning av arkitektkontoret fick eleverna vid Hjulstaskolan själva skissa på lösningar 
och driva igenom en omröstning av förslagen och i maj 2011 invigdes den nya entrén. 

ventilationsaggregat fördelade på  
1,7 miljoner kvadratmeter  an - 
svarar SISAB för.

6 828
 internt och till våra kunder. 

SISAB har två pågående utvecklings-
projekt, förskolan Temmelburken och 
 Mariehällsskolan i Annedal, för att lära sig 
mer om systemet Miljöbyggnad. Det kom-
mer inte att gå att få ett slutligt betyg på 
dessa byggnader förrän cirka ett år efter fär-
digställandet. Detta eftersom till exempel 
 energiförbrukning och inomhusmiljö måste 
följas upp genom mätning och enkäter. 

Foto: SISA
B
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SISAB bygger en ny skola och förskola på ett modernt och miljömedvetet sätt i Annedal, den nya stadsdelen i Mariehäll.

 Betygssättningen görs av oberoende part. 
Rapporteringen från de två utveck-

lingsprojekten kommer sedan att ligga till 
grund för vidare beslut om miljöklassning 
inom SISAB. Utöver dessa två skolor 
kommer även Lugnets skola i Hammarby 
sjöstad att klassas enligt Miljöbyggnad. 

– Miljöklassning och energikrav hänger 
ihop och energieffektiva hus med bra 
inom  husmiljö är vårt mål, oavsett benäm-
ning, avslutar Dan-Patrik Ryman. 

Energiåtgärder  
– ett ständigt pågående arbete
Skolor och förskolor kräver mycket en-
ergi, bland annat till uppvärmning och 
ventilation. Energianvändningen och dess 
miljöproblem är en angelägen fråga för 

SISAB. Arbetet med minskad energi-
användning och klimatpåverkan får dock 
inte ske på bekostnad av inomhusmiljön.

Adolf Fredriks musikklasser invig-
des 1910. I dag är skolan ett bra exempel 
på hur SISAB lyckats arbeta aktivt ge-
nom ett givande samarbete med kunden 
för att spara värme genom att ventilation 
och drifttider anpassats till verksamhets-
tiderna. På tre år har värmeförbrukningen 
sjunkit med 18,3 procent.

När skolan renoverades för sex år se-
dan byttes radiatorerna ut. Att finjustera 
termostaterna och sänka värmekurvan är 
ett ständigt pågående samarbete. Målet är 
att slippa ojämn värme i rummen.

– När jag gjorde mätningar med IR-
termometer visade det sig att det ofta var 

för varmt i korridorerna, berättar Magnus 
Frisk, skolvaktmästare på Adolf Fredrik. 
Det löste vi genom att ställa om termo-
staterna och vrida ner var tredje radiator i 
korridorerna. Vi jobbar också med att fin-
justera ventilationen och rikta om spjäll.

Genom att sänka inomhustempera-
turen en grad sparar fastighetsägaren nu 
fem procent på värmekostnaderna, vilket 
ger stor effekt i en byggnad på   14 000  
 kvadratmeter.

Avgörande för det lyckade resultatet 
är samarbetet och den goda kommunika-
tionen mellan hyresgäster, förvaltaren och 
SISAB:s driftavdelning. 

– Det handlar om små förändringar  
som inte märks för brukarna, säger 
 Mikael Koskela, förvaltare, SISAB. Vi har 

▲
Foto: Lennart Johansson
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På Adolf Fredriks skola har värme-
förbrukningen sjunkit med 18,3 
 procent på tre år genom att venti-
lation och drifttider anpassats till 
verksamhetstiderna.

18,3 %

tillsammans sett över driften och värmen 
och sett till att rummen har rätt tempera-
tur. Det ska vara kul att jobba med detta 
samtidigt som vi sparar både pengar och 
miljön.

Fjärrvärme i alla skolor 
SISAB har lagt ner stora ansträngningar 
det senaste decenniet på att bygga bort 
olje- och gaspannorna i sina skolor och 
 istället införa fjärrvärme. 

– Vi har halverat våra koldioxid     ut släpp 
från uppvärmning tack vare detta, säger 

Thomas Bäcklin, energicontroller, SISAB. 
Storkyrkoskolan i Gamla Stan är den 

sista skolan som fortfarande har kvar 
gas- och oljepannor. Här började konver-
teringen till fjärrvärme projekteras 2011 
och beräknas vara klar 2013. 

– Därmed har vi nått målet med vårt 
mångåriga arbete med konvertering bort 
från fossileldad uppvärmning, även om 
några skolor fortfarande använder olja 
som reserv- och spetsanläggningar vid 
kallare vintrar, säger Thomas Bäcklin. 

I dagsläget återstår endast två små 

Vi arbetar för en hållbar miljö för dagens och morgondagens skolbarn.

förskolor med olja respektive gas med en 
yta på totalt 450 kvadratmeter.

Full koll på OVK 
SISAB fortsätter att hålla hög nivå när det 
gäller att få OVK, obligatorisk ventilations-
kontroll, godkänt och har hela 96 procent 
godkända ventilations anläggningar. För 
de ventilationssystem som fortfarande har 
brister finns det åtgärder inplanerade. 

Sammanlagt ansvarar SISAB för 6 828 
besiktningspliktiga ventilationsaggregat 
fördelade på 1,7 miljoner kvadratmeter. 

Foto: Bildarkivet, A
nne D
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Minskat buller med enkla och billiga metoder

Under 2011 genomfördes utvecklingspro-
jektet »Egenkontroll av ljudnivåer samt 
strategi för åtgärder – ventilationsljud i 
förskolor«. Tanken var att uppnå snab-
ba och kostnadseffektiva lösningar som 
kunde förbättra ventilationen och sänka 
bullret.

SISAB har under de senaste åren på 
försök utökat OVK-besiktningarna med 
bullermätningar i förskolor. I projektet 
försöker vi nu utveckla hur kontrollerna 
ska kunna göras så effektiva som möj-
ligt och skapa en systematik för hur ljud-
problem kan åtgärdas.

En expertgrupp med intern och 
 extern kompetens inom akustik och 
 ventilationsteknik bildades och projektet  
tilldelades stimulanspengar för ljud-
reducerande åtgärder. Exempel på 

 åt gärder har varit att byta ut don (ven-
tiler), anslutningslådor, injusterings-
spjäll, ljuddämpare samt för små kanaler. 
Mätningar  har gjorts både före, under 
och efter åt gärderna. Utvärderingen 
av projektet  blir klar våren 2012. Tony 
 Bergman, projekt an svarig, SISAB, kan 
redan nu konstatera att den praktiska till-
lämpningen av  projektet varit framgångs-
rik:

– Målet var att hitta typlösningar på 
åtgärder som liknar varandra för att kun-
na hantera ljudproblem. Vi har genom 
enkla åtgärder till låga kostnader lyckats 
få ner ljudnivåerna i de flesta förskolor i 
projektet till godtagbara nivåer för både 
verksamheten och våra tillsynsmyndig-
heter. Många av våra brukare har blivit 
oerhört glada över detta!

i samverkan med våra hyres gäster bedriver  SiSAB ett  antal 
utvecklingsprojekt som ska leda till bättre utbildnings miljöer. 
Material och tekniska lösningar testas på plats i skolor och 
förskolor. Hittills har ett fyrtiotal genomförda projekt ut-
mynnat i nya rekommendationer. 

MILJÖPROGRAM 2012–2014

Den självklara utbildningsvärden

Vi har genom enkla åtgärder 
till låga kostnader fått ner  ljud-

nivåerna i förskolorna till godtagbara 
nivåer för både verk samheten och 
våra tillsyns myndigheter.

Program och miljöredovisning finns att 
ladda hem på www.sisab.se
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Eftersom det var så mörkt när David 
Våg hämtade sitt barn på förskolan klock-
an tre på eftermiddagen en novem berdag, 
kändes det inte bra att han knappt kunde 
se barnen där de lekte på gården. Han 
framförde sina synpunkter vid ett möte 
mellan förskola, föräldrar och SISAB. 

För valtaren kunde då informera om att 
en trygghetsvandring nyligen hade gjorts 
och att åtgärder var beställda. Efter installa-
tionen av ny belysning på förskolans områ-
de syns barnen tydligt oavsett var de leker.

– Det är som dag och natt, bokstavligt 
talat, säger David Våg. Resultatet över-
träffar mina förväntningar.

Konkreta resultat
Förbättrad belysning är ett exempel på 
SISAB:s aktiva skadeförebyggande arbete, 
som sammantaget har resulterat  i minskad  
skadegörelse och färre bränder.  
 Det innebär att det målmedvetna arbetet   
ger konkret utdelning och visar att vi är  
på rätt väg. Kombinationen av den minsk-
ade skadegörelsen och det skadeförebygg-
ande arbetet har medfört att  SISAB lyck-
ats sänka sin fastighetsför säkringspremie 
från 42,8 miljoner kronor till drygt 38,4 
miljoner kronor från 2010 till 2011. På fem 
år har vår premie dessutom sjunkit med 
hela 21 miljoner kronor. Det är pengar 
som kommer våra hyresgäster till godo di-
rekt i form av trygghetsförbättringar uti-
från behoven i de olika områdena.

Den NKI-undersökning (nöjd kund-
index) som gjordes 2011 visade att kund-
erna har blivit mer nöjda med trygghe-
ten utomhus vid skolor och förskolor, en 

Med ett medvetet skadeförebyggande arbete har SiSAB under 2011 lyckats sänka 
försäkringspremien med 4,4 miljoner kronor. Tryggheten utomhus vid skolor och 
förskolor kvällstid är dock något som vi ständigt behöver arbeta med.

Så här har SISAB:s försäkrings-
premie sjunkit de senaste åren.
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Skadeförebyggande arbete som lönar sig

SISAB utför trygghetsvandringar på för-
skolor och skolor för att identifiera mörka  
och otrygga platser. Det innebär att för-
valtare och fastighetsvärd gemensamt går 
igenom utemiljön på gården och i när-
miljön efter mörkrets inbrott. Bland an-
nat ser de över belysningen.

 ökning från 51 till 80 procent de senaste 
fyra åren. Men samtidigt går det att kon-
statera att det fortfarande är tryggheten 
utomhus kvällstid som kan förbättras 
 ytterligare.

Ökat skydd mot anlagd brand
En sådan insats som har minskat ska-
degörelsen betydligt och ökat säkerhe-
ten på framför allt vissa skolgårdar är 
installationen av termosensorer som 
 SISAB gjorde på de värst skadedrab-
bade skolorna för dryga två år sedan. 
Termosensorer är ” värmekameror” som 
kan programmeras att känna av olika 
situationer utan att kränka individers 
integritet. Vid behov kan de slå larm till 
en larmcentral. Till exempel kan senso-
rerna larma om de märker att flera per-
soner under kvällstid samlas på en skol-
gård. Med en kamera placerad tio meter 
över marken kan de bevaka ett område 
på 10 000 kvadratmeter. Målsättningen 
med våra termosensorer är att vaktbola-
get ska avstyra skadegörelse eller brand 
innan det sker.

Vid larm från en termosensor rycker  
i första hand väktare från ungdoms-
gruppen ut. Ungdomsgruppen är väktare 
från Svensk bevakningstjänst (SBT) som 
har utbildning och erfarenhet speciellt 
inriktad  mot ungdomar. Den utgör en 
 annan del av SISAB:s satsning på skade-
förebyggande arbete på nätter och helger.

En solskenshistoria 
SBT:s arbete att förhindra skade gör else 
på och kring skolor är framgångsrikt 

21 miljoner kronor har SISAB:s för-
säkringspremie sänkts på 5 år – peng-
ar som vi använder till att förbättra 
säker heten ytterligare på  skolor och 
förskolor.

21
MNKR
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och i november lyckades bland annat 
 Skarpnäcks gamla skola räddas från att 
bli förstörd av en anlagd brand. Väktarna 
observerade tre ungdomar som anlade en 
brand på skolans vind. Räddningstjänsten 
kunde snabbt larmas och släcka elden och 
de tre ungdomarna kunde gripas.

– Troligtvis lyckades vi genom en snabb  
insats rädda objektet från en fullt utveck-
lad brand och kanske livet på  någon av 
killarna, säger Nils Danielsson, kundan-
svarig på SBT.

Trygghetsvandringen ledde till att ny belysning installerades på förskolans gård. Nu syns barnen oavsett var de leker.

Kamp mot skadegörelsen
Ett annat viktigt projekt som SISAB 
bedriver är samarbetet med Lugna 
 Gatan-värdarna. Värdarnas arbete går 
ut på att etablera goda kontakter med 
områdets ungdomar. Under 2011 har 
ett nytt arbetssätt tagits fram. Värdarna 
är inte längre enbart placerade på sko-
lorna utan cirkulerar i hela områden i 
Rinkeby och Sätra-Bredäng.  Målet är att 
förebygga den yttre skadegörelsen och 
tidigt upptäcka  ung domar som är i risk-

zonen för att ägna sig åt olika former av 
 skadegörelse. 

Den yttre skadegörelsen slukar fortfar-
ande stora summor pengar, ett belopp som 
under 2011 uppgick till 13 miljoner kronor. 
För en »skademiljon« skulle  SISAB kunna 
rusta upp 50 klassrum. Det skadeförebyg-
gande arbetet är därför fortsatt viktigt för 
att öka säkerheten och trivseln på stadens 
skolor och förskolor. 



22 

Fö
RV

A
LT

n
in

g
SB

ER
ä

T
T

EL
SE

Ägarförhållande och uppdrag

SISAB ägs till 100 procent av Stockholms 
Stadshus AB, som i sin tur ägs till 100 
procent  av Stockholms stad. Bolaget bild-
ades 1991.

SISAB ska på uppdrag av Stockholms 
stad äga och förvalta stadens skolor och 
förskolor. SISAB ska tillsammans med 
hyresgäster skapa utbildningsmiljöer 
med kvalitet, sund ekonomi och lång-
siktig  miljöhänsyn för dagens och fram-
tidens skola och förskola. Tomma lokaler/
fastigheter ska förädlas eller säljas för att 
möjlig göra annan verksamhet.

Fastighetsbeståndet
SISAB äger och förvaltar huvuddelen 
av Stockholms för-, grund- och gymna-
sieskolbyggnader. Dessa återfinns i för 
nuvar ande 608 fastigheter. Flertalet upp-
låtna med tomträtt under 60 år. 296 av 
våra fastigheter innehåller kommunala 
förskolor, 176 kommunala grundskolor 
och 23 kommunalt gymnasium. I SISAB:s 
fastigheter finns också 34 friskolor och 83 
förskolor med privata anordnare samt ett 
fåtal kommersiella lokaler, bostäder och 
garage.

Den totala ytan uppgick vid årsskif-
tet till 1 686 182 kvm. 5 174 kvm var out-
hyrt, vilket motsvarar en vakansgrad på 
0,30 procent. Den totala ytan föregående 
årsskifte uppgick till 1 699 423 kvm och 
 vakansgraden var 1,31 procent. Stock-
holms stad förhyr, via hyresramavtalet,     
84 procent (85 procent) av ytan. 

Det planenliga restvärdet för bygg-
nader, mark, markanläggningar och bygg-
nadsinventarier uppgick vid årsskiftet till 
7 217 045 tkr.

Investeringar

Den 22 augusti återinvigde Prins Daniel 
Rinkebyakademien som totalförstördes i 
samband med upplopp i området drygt 
ett år tidigare.

Den 24 augusti återinvigdes Johan 
Skytteskolan efter en omfattande reno-
vering i 1950-talsanda. Skolan ritades av 
Paul Hedqvist och är delvis kulturklassad. 
Här går nu 800 elever i årskurserna F-9. 

Totalt har ca 1 006 mkr (966 mkr) lagts 
ner i investeringar och underhåll av våra 
skolor under året. 

Finansiering 
Bolagets räntebärande skulder uppgår vid 
årsskiftet till mkr 7 040 mkr (7 030 mkr). 
Den genomsnittliga räntan uppgick under 
året till 3,37 procent (3,76 procent). 

Verksamhet och resultat
Resultatet från den löpande verksam-
heten, fastighetsförvaltning och admini-
stration, uppgår till 87 mkr (169 mkr). 
Räntenettot är -237 mkr (-256 mkr). Årets 
resultat efter finansnetto uppgår till  
-149,8 mkr (-87,3 mkr). 

Försäljning av fastigheter och ut rang- 
er ing i samband med rivning av bygg nader 
bland annat efter bränder har inneburit en 
reaförlust om sammanlagt 21,1 mkr.

Inom ramen för Stimulans Stockholm 
har SISAB utfört energieffektiviseringar, 
förbättringar av inomhusmiljön samt 
upprustning av toaletter i ett flertal sko-
lor och förskolor till en sammanlagd 
kostnad av 140 mkr vilket enligt plan 
påverkat bolagets resultat med motsva-
rande belopp. Totalt har över 57 000 kvm 
berörts av  energieffektiviseringar som 

 förväntas ge en besparing på cirka    
1,5 GWh/år. 

Under året har arbetet med skade-
förebyggande åtgärder fortsatt med bland 
annat installation av takfotslarm och 
 händelsestyrda termosensorer. Kostnad-
erna för glaskross, klotter och yttre skade-
görelse ökade med drygt 5 procent dock 
från en historiskt sett låg nivå.

Förväntningar avseende framtida 
utveckling
Det växande Stockholm ställer fortsatta 
krav på nya lokaler för skolor och försko-
lor. Tillsammans med stadsdelsnämnd-
erna  och utbildningsnämnden  måste 
bolaget utveckla lokaler som är flexibla 
över tid. I helt nya områden är småbarns-
kullarna stora initialt, medan behovet av 
grundskoleytor ökar med tiden. Därför 
kommer nya skolor att byggas där lokal-
utnyttjande kan växlas mellan skola och 
förskola.

Ett förslag till nytt ramavtal med 
Stock holms stad som ger SISAB ett ökat 
utrymme för underhåll och reinvestering-
ar har utarbetats under året för införande 
senast 2013.

Förslag till resultatdisposition
Till årsstämmans förfogande står följ ande 
resultat:

Balanserade vinstmedel  164 404 695 kr
Årets resultat -100 498 409 kr

 63 906 286 kr

Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att årets resultat balanseras i ny 
räkning.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Skolfastigheter i Stockholm AB, 
SiSAB, org.nr. 556034-8970, avger härmed årsredovisning för räkenskaps-
året 2011. jämförelsesiffror avseende föregående år anges inom parentes.
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Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2011 2010

Hyresintäkter 1 611 330 1 654 040
Övriga förvaltningsintäkter 1 87 979 101 625

1 699 309 1 755 665

Driftskostnader -373 320 -444 832
Tomträttsavgälder -85 744 -76 509
Underhåll och hyresgästanpassningar -538 792 -506 860
Fastighetsadministration 2 -154 028 -151 967
Driftsöverskott 547 425 575 497

Nedskrivningar jämte reverseringar av tidigare
nedskrivningar 4 1 248 7 500
Avskrivningar 3 -431 866 -416 370
Bruttoresultat 116 807 166 627

Central administration 2 -8 820 -8 424
Resultat vid avyttring av fastigheter -21 083 10 297
Rörelseresultat 86 904 168 500

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 321 763
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -237 039 -256 598
Resultat efter finansiella poster -149 814 -87 335

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 12 991 1 076
Resultat före skatt -136 823 -86 259

Skatt 7 36 325 23 052
Årets resultat -100 498 -63 207
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Balansräkning

Belopp i tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 8 7 217 045 7 440 824
Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 388 1 994
Pågående nyanläggningar 10 695 361 502 208

7 912 794 7 945 026
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 11 28 567 28 895

28 567 28 895

Summa anläggningstillgångar 7 941 361 7 973 921

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 41 006 26 060
Skattefordringar 12 676 14 963
Övriga fordringar 138 699 94 228
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 48 098 90 962

240 479 226 213

Kassa och bank 0 0
Summa omsättningstillgångar 240 479 226 213

SUMMA TILLGÅNGAR 8 181 840 8 200 134



 25

BA
LA

n
SR

ä
K

n
in

g
4 (18)

Balansräkning

Belopp i tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 13

Bundet eget kapital
Aktiekapital (50.000 aktier) 50 000 50 000
Reservfond 10 000 10 000

60 000 60 000
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 164 405 158 816
Koncernbidrag 138 000 93 346
Skatteeffekt på koncernbidrag -36 294 -24 550
Årets resultat -100 498 -63 207

165 613 164 405
225 613 224 405

Obeskattade reserver 14
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 104 433 117 424

104 433 117 424
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 11 11 395 11 870

11 395 11 870
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 287 471 267 573
Skulder till koncernföretag 4 078 42 842
Skulder till Stockholms Stad 7 040 226 7 030 168
Skatteskulder 115 13
Övriga skulder 9 204 146
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 499 305 505 693

7 840 399 7 846 435
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 181 840 8 200 134
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i tkr 2011-12-31 2010-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser utöver vad som upptagits
bland skulder eller avsättningar 1 785 1 569

1 785 1 569

Sammanställning över förändringar i eget kapital 

Aktie- Reserv- Fritt eget
kapital fond kapital

Eget kapital 31 december 2009 50 000 10 000 158 816
Årets resultat 5 589
Eget kapital 31 december 2010 50 000 10 000 164 405
Årets resultat -100 498
Koncernbidrag 138 000
Skatteeffekt på koncernbidrag -36 294
Eget kapital 31 december 2011 50 000 10 000 165 613
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Kassaflödesanalys

Belopp i tkr 2011 2010

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -149 814 -87 335
Justeringar för ej likviditetspåverkande poster 489 619 416 211

339 805 328 876
Medel från  verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 339 805 328 876
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -21 305 -62 246
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -2 911 70 386
Kassaflöde från den löpande verksamheten 315 589 337 016

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -469 100 -435 099
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 49 631 90 154
Kassaflöde från investeringsverksamheten -419 469 -344 945

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga skulder 93 821 1 699
Ökning/minskning långfristiga fordringar – –
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 93 821 1 699

Årets kassaflöde -10 059 -6 230

Likvida medel vid årets början inkl konc konto -7 030 168 -7 023 938
Likvida medel vid årets slut inkl konc konto -7 040 227 -7 030 168

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys

Belopp i tkr 2011 2010

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta 321 763
Erlagd ränta -237 039 -252 964

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Av- och nedskrivningar av tillgångar 430 618 408 871
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar 21 083 -10 297
Avsättningar till pensioner – -2 747
Övrigt 38 091 20 469
Förändring semesterlöneskuld -173 -85

489 619 416 211

Not till kassaflödesanalysen
I Stockholms stad samordnar och ansvarar enheten för finansstrategi för all upplåning för Stockholms
stad koncernen och koncernen Stockholms Stadshus AB inom kommunkoncernen. I enlighet med
kommunkoncernens övergripande finanspolicy utgörs bolagets finansiella skulder och placeringar
av limit i koncernkontosystemet. 
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Årsredovisningen har upprättats i en-
lighet med Årsredovisningslagen och 
 Redovisningsrådets rekommenda tioner 
RR 4-5, 7-9, 11-12, 15-17, 20-21 och 
24 samt i övrigt tillämpas Bokförings-
nämndens allmänna råd. 

Bolagets säte m m
Skolfastigheter i Stockholm AB be-
driver verksamhet i associationsformen 
aktie bolag och har sitt säte i Stockholm. 
 Huvudkontorets adress är Förmans - 
vägen 11, Årstadal. 

Klassificering m m
Anläggningstillgångar, långfristiga skul-
der och avsättningar består i allt väsentligt 
enbart av belopp som förväntas återvin-
nas eller betalas efter mer än tolv må-
nader räknat från balansdagen. Omsätt-
ningstillgångar och kortfristiga skulder 
består i allt väsentligt enbart av belopp 
som förväntas återvinnas eller betalas 
inom tolv månader räknat från balans-
dagen. 

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan. 

Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ur-
sprungliga anskaffningsvärden. Avskriv-
ningarna sker linjärt över tillgångens nytt-
jandeperiod och redovisas som kostnad i 
resultaträkningen. 

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovi-
sas som tillgång i balansräkningen när det 
på basis av tillgänglig information är san-
nolikt att den framtida ekonomiska nyt-
tan som är förknippad med innehavet till-
faller företaget och att anskaffningsvärdet 

för tillgången kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaff-
ningsvärdet till den del tillgångens pres-
tanda förbättras i förhållande till den nivå 
som gällde då den ursprungligen anskaf-
fades. Alla andra tillkommande ut gifter 
redovisas som kostnad i den period de 
uppkommer. 

Avskrivningsprinciper för  
materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ur-
sprungliga anskaffningsvärden. Avskriv-
ning sker linjärt över tillgångens beräk-
nade nyttjandeperiod. 
Byggnader  33 år
Byggnadsinventarier och maskiner  10 år
Markanläggningar  20 år
Datorer och datorutrustning  3 år
Inventarier, verktyg och installationer  5 år

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

Nedskrivningar
De redovisade värdena för bolagets till-
gångar kontrolleras vid varje balansdag 
för att utröna om det finns någon indika-
tion på nedskrivningsbehov. Om någon 
sådan indikation finns, beräknas tillgång-
ens återvinningsvärde som det högsta av 
nyttjandevärdet och nettoförsäljnings-
värdet. Nedskrivning görs om återvin-
ningsvärdet understiger det redovisade 
värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet 
diskonteras framtida kassaflöden till en 
räntesats före skatt som är tänkt att be-
akta marknadens bedömning av riskfri 
ränta och risk förknippad med den speci-
fika tillgången. En tillgång som är beroen-

de av andra tillgångar anses inte generera 
några oberoende kassaflöden. En sådan 
tillgång hänförs istället till den minsta 
kassagenererande enhet där de oberoende 
 kassaflödena kan fastställas. En nedskriv-
ning reverseras om det har skett en för-
ändring av beräkningarna som användes 
för att bestämma återvinningsvärdet. En 
reversering görs endast i den utsträck-
ning som tillgångens bokförda värde inte 
överstiger det bokförda värdet som skulle 
ha redovisats, med avdrag för avskrivning, 
om ingen nedskrivning skulle gjorts. 

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffnings-
värde minskat med eventuell nedskrivning. 

Förvaltningsfastigheter
Bolaget tillämpar Redovisningsrådets 
rekommendation RR 24, Förvaltnings-
fastigheter. Förvaltningsfastigheterna 
redovisas i balansräkningen till anskaff-
ningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuell nedskrivning 
samt med tillägg för eventuell uppskriv-
ning. Verkliga värdet på förvaltningsfas-
tigheterna anges i tilläggsupplysningarna. 

Skatt
Bolaget tillämpar Redovisningsrådets 
rekommendation RR 9 Inkomstskatter.  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Skatter redovisas i 
 resultaträkningen utom då underliggan-
de transaktion redovisas direkt mot eget 
 kapital varvid tillhörande skatteeffekt 
 redovisas i eget kapital. Aktuell skatt 
är skatt som skall betalas eller erhållas 
 avseende aktuellt år. Hit hör även juste-
ring av aktuell skatt hänförlig till tidigare 
perioder. Uppskjuten skatt beräknas en-
ligt balansräkningsmetoden med utgångs-
punkt i temporära skillnader mellan 
  redovisade och skattemässiga värden på 

Noter med redovisningsprinciper och  
bokslutskommentarer
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tillgångar och skulder och med tillämp-
ning av de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade eller aviserade per ba-
lansdagen. Obeskattade reserver redo-
visas inklusive uppskjuten skatteskuld. 
Uppskjutna skattefordringar avseende 
avdragsgilla temporära skillnader och 
 underskottsavdrag redovisas endast i den 
mån det är sannolikt att dessa kommer   
att medföra lägre skatteutbetalningar i 
framtiden. 

Avsättningar  
(förutom uppskjuten skatt)
En avsättning redovisas i enlighet med 
RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindel-
ser och eventualtillgångar. Det inne-
bär att en avsättning redovisas i balans-
räkningen när företaget har ett formellt 
 eller informellt åtagande som en följd av 
en inträffad händelse och det är troligt att 
ett utflöde av resurser krävs för att reglera 
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning 
av be loppet kan göras. Nuvärdesberäk-
ningar görs för att ta hänsyn till väsentlig 
tidseffekt för framtida betalningar. 

Redovisning av intäkter
Redovisning av intäkter sker enligt 
 Redovisningsrådets rekommendation 
RR 11, Intäkter. Intäktsredovisning sker 
i resultaträkningen när det är sannolikt 
att de framtida ekonomiska fördelarna 
kommer att tillfalla bolaget och dessa 
fördelar kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt. Intäkt erna inkluderar endast 
det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar 
som företaget er håller eller kan erhålla 
för egen räkning. 

Koncernbidrag och 
aktieägartillskott
Företaget redovisar koncernbidrag och 
aktieägartillskott i enlighet med uttal andet 
från Redovisningsrådets Akutgrupp. 

Aktieägartillskott förs direkt mot eget 
 kapital hos mottagaren och aktiveras i 
 aktier och andelar hos givaren, i den mån 
nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag 
redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det 
innebär att koncernbidrag som lämnats 
i syfte att minimera koncernens totala 
skatt redovisas direkt mot balanserade 
vinst medel efter avdrag för dess aktuella 
skatte effekt. Koncernbidrag som är att 
jämställa med aktieägartillskott redovisas, 
med beaktande av aktuell skatteeffekt, hos 
mottagaren direkt mot balanserade vinst-
medel. Givaren redovisar koncern bidraget 
och dess aktuella skatteeffekt som inves - 
t er ing i andelar i koncernföretag. 

Koncernuppgifter
Företaget är från 2 januari 2006 helägt 
dotterföretag till Stockholms Stadshus 
AB, org nr 556415-1727, med säte i Stock-
holm. Stockholms Stadshus AB ägs i sin 
helhet av Stockholms stad. Dessförinnan 
ägde Stockholms stad 9 procent. 

Närstående
Närståenderelationer med ett 
bestämmande inflytande
Företaget står under ett bestämmandein-
flytande från Stockholms Stadshus AB. 
Bolaget står vidare under ett bestämman-
de inflytande från kommunfullmäktige 
i Stockholms stad vars beslut i vissa av-
seenden har direkt inverkan på olika delar 
av bolagets verksamhet. 

Närståendetransaktioner  
med Stockholms Stad
Stockholms stad är genom utbildnings-
nämnden och stadsdelsnämnderna hyres-
gäst i merparten av bolagets skollokaler. 
Nämnderna betalar lokalhyra för respek-
tive lokal. Därutöver tillkommer ersätt-
ning för av nämnderna beställda hyres-
gästanpassningar. 

Rörelsegrenar 
Bolagets verksamhet utgörs av uthyrning 
av skol- och utbildningslokaler till Stock-
holms stad och till vissa friskolor. Utöver 
detta sker viss uthyrning av kommersiella 
lokaler och bostäder. Denna del av bo-
lagets verksamhet är dock ytterst begrän-
sad varför ingen uppdelning sker av bo-
lagets redovisning på flera rörelsegrenar. 

Geografiska områden 
Bolaget är verksamt inom Stockholms 
kommun vilket ses som ett geografiskt 
område.
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Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2011-12-31 2010-12-31

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 325 313
Andra uppdrag – -57

325 256

Not 1 Övriga rörelseintäkter

2011-12-31 2010-12-31
Övrigt 87 979 101 625

87 979 101 625

Övriga rörelseintäkter avser i huvudsak av staden beställda hyresgästanpassningar vilka 
direktfaktureras i stället för att utgöra grund för hyreshöjning.

Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

2011 2010
Medelantalet anställda
Sverige 164 165
Varav män 65% 66%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
Könsfördelning i företagsledningen 2011-12-31 2010-12-31

Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 60% 30%

Övriga ledande befattningshavare 46% 42%

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2011 2010
Styrelse VD och vVD 1 726 2 322
Övriga anställda 68 632 65 850
Summa 70 358 68 172
Sociala kostnader 33 329 31 346
(varav pensionskostnader) (11 669) (10 335)

Företaget gick år 2009 över till en koncerngemensam  pensionsförsäkringslösning.

Av företagets pensionskostnader avser 238 (418) gruppen styrelse, VD och vVD.
Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 1 785 (1 569).
Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige.

Styrelse
Styrelsens ordförande har i styrelsearvode erhållit 56 (54). Övriga styrelseledamöter har som
styrelsearvode erhållit totalt 230 (216).
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Verkställande direktör
Till VD utbetalades lön om totalt 1 030 (1 149). VD erhåller pension i enlighet med reglerna för PFA
samt en kompletterande avgiftsbaserad chefspension som tillämpas för chefer inom Stockholms
Stad. Detta är en tilläggspension till PFA som innebär att en avsättning motsvarande 15% av lönen
görs.

Uppsägningstiden från bolagets sida av VD och från VD:s sida är ömsesidigt 6 månader.

Övriga ledande befattningshavare
För övriga ledande befattningshavare följer uppsägningstiden kollektivavtal och pensioner utgår 
enligt allmän pensionsplan från 65 år.

Avgångsvederlag
Vid uppsägning från bolagets sida har verkställande direktören rätt till ett avgångsvederlag 
motsvarande två årslöner. För andra befattningshavare föreligger inga överenskommelser om
avgångsvederlag.

Sjukfrånvaro 2011-01-01 2010-01-01
2011-12-31 2010-12-31

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 5,0% 5,9%

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser samman-
hängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 63,7% 66,5%

Sjukfrånvaro som en andel av varje grupps ordinarie arbetstid:

Sjukfrånvaro efter kön:

Män 3,7% 4,3%

Kvinnor 7,8% 9,1%

Sjukfrånvaro i respektive ålderskategori:

29 år eller yngre 7,5% 2,5%

30-49 år 4,5% 5,3%

50 år eller äldre 5,3% 6,8%
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Not 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2011 2010
Förvaltningsfastigheter -430 157 -414 693
Maskiner och andra tekniska anläggningar -1 709 -1 677

-431 866 -416 370

Not 4 Nedskrivningar jämte reverseringar av tidigare nedskrivningar

2011 2010
Aslög 16 1 000 -1 000
Björinge 2 – -1 000
Grötlunken 1 – -1 000
Gubbtäppan 11 – -2 000
Hemmarö 2 1 000 –
Ingemund 10 – 1 600
Jämlikheten 7 1 000 -1 000
Kampementet 3 1 000 -1 000
Krubban 18 348 –
Lilla Rålambshov 2 – 1 800
Mimosan 1 1 000 -1 000
Mossen 4 -10 000 –
Pilträdet 13 1 000 -1 000
Pytsen 1 – -1 000
Sandhagen 11 – 25 000
Saxofonisten 1 – -1 000
Skolfilmen 1 – -5 000
Stamtavlan 12 1 000 -1 000
Sune 3 1 000 -1 000
Takhuven 1 – -1 000
Tumultet 1 2 000 -1 000
Värsta Gård 2 900 -900

1 248 7 500

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2011 2010
Ränteintäkter, koncernföretag – –
Ränteintäkter, Stockholms Stad 45 750
Övrigt 276 13

321 763

Ränteintäkter enligt ovan avser i huvudsak ränta på försenade hyres- och kundfordringar.

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

2011 2010
Räntekostnader, koncernföretag -10 -11
Räntekostnader, Stockholms Stad -236 871 -252 822
Övrigt -158 -3 765

-237 039 -256 598

All finansiering av bolagets anläggningstillgångar sker genom upplåning från Stockholms Stads
enhet för finansstrategi.
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Not 7 Skatt

2011 2010
Aktuell skattekostnad
Periodens skattekostnad 36 653 24 550

36 653 24 550

Uppskjuten skattekostnad (-)/skatteintäkt (+)
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -328 -1 498
Total redovisad skattekostnad 36 325 23 052

Avstämning av effektiv skatt 2011 2010
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt -136 823 -86 259

Skatt enligt gällande skattesats 26,3% 35 984 26,3% 22 686

Ej avdragsgilla kostnader -2,0% -2 688 -7,0% -6 009

Ej skattepliktiga intäkter 2,1% 2 882 9,1% 7 873

Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader -0,2% -328 -1,7% -1 498

Skatt hänförlig till tidigare år 0,0% 475 0,0%

Övrigt 0,0% 0 0,0% 0
Redovisad effektiv skatt 26,2% 36 325 26,7% 23 052
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Not 8 Förvaltningsfastigheter

2011-12-31 2010-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 13 010 166 12 784 453
Nyanskaffningar 1 592 –
Avyttringar och utrangeringar -329 653 -91 992
Omklassificeringar 274 355 317 705

12 956 460 13 010 166

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -5 459 475 -5 056 917
Avyttringar och utrangeringar 258 939 12 135
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -430 259 -414 693

-5 630 795 -5 459 475

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -109 866 -117 366
Under året återförda nedskrivningar 11 248 28 400
Årets nedskrivningar -10 000 -20 900

-108 618 -109 866
Redovisat värde vid årets slut 7 217 045 7 440 824

Information om verkligt värde
2011-12-31 2010-12-31

Verkligt värde, byggnader och mark 11 841 240 11 646 535

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 driftnetto år 11. 

Bolagets fastigheter utgör s.k. Särskilda taxeringsenheter och åsätts inget taxeringsvärde.

Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2011-12-31 2010-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 102 322 104 721
Nyanskaffningar – 151
Avyttringar och utrangeringar -14 175 -2 550

88 147 102 322

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -100 328 -101 201
Avyttringar och utrangeringar 14 175 2 550
Årets avskrivning enligt plan -1 606 -1 677

-87 759 -100 328
Redovisat värde vid årets slut 388 1 994
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Not 10 Pågående nyanläggningar och förskott av-
seende materiella anläggningstillgångar

2011-12-31 2010-12-31
Vid årets början 502 208 384 965
Omklassificeringar -274 355 -317 705
Investeringar 467 508 434 948
Redovisat värde vid årets slut 695 361 502 208

Not 11 Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten 
skattefordran 

Uppskjuten 
skatteskuld Netto

Förvaltningsfastigheter 28 567 11 395 17 172
28 567 11 395 17 172

Förändring av uppskjuten skatt i temporära skillnader och underskottsavdrag

Belopp vid årets
ingång

Redovisat över
resultat-
räkningen

Belopp vid årets
utgång

Byggnader och mark 17 025 147 17 172
17 025 147 17 172

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2011-12-31 2010-12-31
Tomträttsavgälder 22 840 21 051
Försäkringspremier – 38 425
Övriga poster 25 258 31 486

48 098 90 962

Not 13 Eget kapital

Aktie- Reserv- Fritt eget
kapital fond kapital

Vid årets början 50 000 10 000 164 405
Koncernbidrag 138 000
Skatteeffekt på koncernbidrag -36 294
Årets resultat -100 498
Vid årets slut 50 000 10 000 165 613

Not 14 Obeskattade reserver

2011-12-31 2010-12-31
Ackumulerade avskrivningar utöver plan :
Byggnadsinventarier, svagströmsinstallationer m m 104 433 117 424

104 433 117 424

Av obeskattade reserver utgör 27 466 (30 883) uppskjuten skatt.  Den uppskjutna skatten
ingår ej i företagets balansräkning.

2011-12-31
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Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2011-12-31 2010-12-31
Förutbetalda hyror 381 735 369 006
Upplupen moms 68 315 67 198
Personalrelaterade interimsposter 11 818 10 933
Övriga poster 37 437 58 556

499 305 505 693

Stockholm den 7 mars 2012

Lennart Rydberg Rickard Nygren
Ordförande Vice ordförande

Abebe Hailu Camilla Lindberg

Madelene Norlin Åsa Öttenius
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 7 mars 2012

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor
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STyRELSE

SISAB:s styrelse

Elin Låby (MP), 
suppleant

Robert 
Wetterskog, 
Ledarna, facklig 
företrädare. 

Lennart Rydberg (FP), 
ordförande 

Lars Nordenskjöld
(C), suppleant

Abebe Hailu 
(S), ledamot 

Rickard Nygren (MP), 
vice ordförande  

Elisabet Abelson 
(FP), suppleant

Ulrica Jonasson 
(M), suppleant

Kamran Lotfi, 
SACO, facklig 
företrädare

Camilla Lindberg  
(M), ledamot 

Madeleine Norlin (M), 
ledamot

Britten Lagerkvist 
Tranströmer
(S), suppleant
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LEDning 

SISAB:s ledning

Åsa Öttenius, VD 

VD har det övergripande ansvaret 
för bolagets verksamhet och  

har till sin hjälp en lednings
grupp där alla strategiska 

beslut fattas. VD är före  
dragande i bolagets 

styrelse. VD är även 
ansvarig för personal
avdelningen, som utgör 
stöd och resurs till 
med  arbetare och 
chefer i alla personal  
rela terade frågor.

Olle Åberg,  
Regionchef Söder 

Bolagets fastigheter är 
indelade i två regioner, 

norr och söder. Varje 
region är indelad i 
fyra förvaltningsteam 
vardera som an svarar 
för skolor och 
förskolor. Regionerna 
har det operativa 
ägaransvaret för 
fastigheterna, vilket 
innebär underhåll, 
investeringar och 

övriga verksam
hetsanpassningar.

Per Backe,  
Regionchef Norr 

Bolagets fastigheter är 
indelade i två regioner, 

norr och söder. Varje 
region är indelad i fyra 

förvaltningsteam vardera 
som ansvarar för skolor 

och förskolor. Regionerna 
har det operativa ägaransvaret 

för fastigheterna, vilket innebär 
underhåll, investeringar och övriga 

verksamhetsanpassningar.
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Anders Eklund, Projektchef

Projektavdelningen ansvarar för 
och genomför alla större om, 

till och nybyggnader av bolagets 
fastigheter och arbetar på 
uppdrag av SISAB:s två regioner. 

LEDning

Per Thunman, 
Chef Information, 
Lokalutveckling och 
Kontorsservice

Informationsenheten 
arbetar med extern och 
intern kommunikation, 
med ansvar för bland annat 
extern och intern webbplats 
samt kontakter med media. 
Lokalutveckling hjälper skolan och 
förskolan att utveckla goda skol och 
förskolemiljöer vid om och nybyggnad. 

Håkan Bodsten,  
Chef Ekonomi, IT 
 och Upphandling 

Avdelningen utgör stöd och 
resurs till medarbetare och chefer i 
alla ekonomi och ITrelaterade frågor.



SISAB ska inte forma skol-
politiken men svara upp mot 

stadens krav och på vårt område 
ge staden bästa förutsättningar  
för att nå uppsatta mål. 
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ORDFöRAnDE HAR ORDET

Nya utmaningar runt hörnet
Skolan svarar för mycket av förutsättningarna för  Sveriges 
framtid. näst efter lärarna är bra lokaler av avgörande 
 betydelse för goda skolresultat. 

Erfarenheten visar att Stockholms sko-
lor behöver en professionell och långsik-
tig fastighetsförvaltning. SISAB står inför 
spännande utmaningar nu när staden un-
der de närmaste åren ska bygga ett antal 
nya skolor. Det skapar nya förutsättningar 
för att möta pedagogikens önskemål. Men 
det handlar också om förbättrad arbets-
miljö och inte minst minskad miljöbelast-
ning genom bättre värmeekonomi. SISAB 

ska inte forma skolpolitiken men svara 
upp mot stadens krav och på vårt område 
ge staden bästa förutsättningar för att nå 
uppsatta mål. SISAB är ett viktigt instru-
ment för de  politiskt ansvariga.

Lennart Rydberg (FP)
Ordförande i styrelsen för SISAB



Åsa Öttenius blir ny VD 

Beslut om stimulansmedel till 
 upprustning av toaletter

Ny plan- och bygglag, 
 internutbildning i flera  

omgångar om innebörden

JANuArI

FeBruArI

mArS

AprIl

mAJ

JuNI

JulI

SISAB 2011

Bokslut för 2010 fastställs   
av styrelsen

Hälsosatsningen 2010 följs 
upp, stora individförbättringar  
i kondition och fysik

SISAB upplyser riksdags - 
leda möterna vid seminarium  
om energi effektivisering och  

belysning i riksdagen

Hjulstaskolans nya entré 
 invigs, byggd av elever

Tensta träff blir tillfällig opera-
salong med ”Zémire och Azor” 
av Operan och elinsborgsskolan 

Tre medarbetare heders-
belönas efter 30 års tjänst i 
staden

Lansering 
av vår nya reklamfilm

SISAB firar 20 år i år



JulI

AuguStI

SeptemBer

OKtOBer

NOvemBer

DecemBer

Ny läroplan för grund-
skola och gymnasium

Prins Daniel inviger 
rinkeby akademiens  

nya byggnad

Johan Skytte återinvigd 
och utökad efter  

omfattande ombyggnad

Int. Engelska skolan 
öppnar i Hässelby

Nybyggda förskolan 
Kata Dalström öppnar  

i Fruängen

Filminspelning  
Filminspelning på S:t göran 

för Svt om geijeraffären

 81 % nöjda kunder  
i vår kundundersökning

Samverkansavtal för fyra   
nya  förskolor i Skärholmen,  

som ska  byggas i följd

Svedjaren 3 i Hagsätra köps  
för att bygga om till förskola

SISAB:s omorganisation    
påbörjas för att stärka vårt  

fokus på fastigheterna

S:t Görans gymnasium säljs  
till Svenska Bostäder som   
planerar studentbostäder

Södermalmsskolan får  
nytt glasbetongtak

Regeringen godkänner  
detaljplanen för lugnets skola  

i Hammarby sjöstad (nyheten får    
stort genomslag i media)

Storkyrkoskolan, vår sista  
skola med gas och olja, börjar  

konverteras till fjärrvärme

Ny skollag

Vi syns på stan med nya 
fasadvepor

Beställning av skola och för-
skola i Annedal, mariehäll och 
lugnet, Hammarby sjöstad

Skräddarsydd ventilations-
ombyggnad påbörjas på 
 Skärholmens gymnasium för 
optimerad driftkostnad och 
energianvändning 

Utredningen Skolplanering 
för ett växande Stockholm klar, 
 SISAB har medverkat

Ny styrelse

Rinkebyakademiens  utsmyck-
ning blir årets enprocentare

Engelbrektsskolans två flyglar 
rivs och sprängningar börjar, en 
grannlaga uppgift

Miljöprogrammet  
för 2012–2014 är klart



SISAB:S vISION

SISAB är den självklara utbildningsvärden.

SISAB:S AFFÄrSIDÉ

på uppdrag av Stockholms stad äger och förvaltar 
SISAB stadens förskolor och skolor.

med engagerade medarbetare och hyresgäster 
skapar vi tillsammans utbildningsmiljöer med 

 kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn.

redaktör: Katarina Werner-lietz, SISAB 
produktion: SISAB:s informationsenhet och Snick-Snack AB.   

Foto: lars Wallin, där ej annat anges. 
Styrelsefoto: Olof  Holdar

ledningsfoton: emelie lundgren
tryck: Ineko 2012



106 Hötorgsskrapor skulle behövas  
för att rymma alla våra skolor
Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag 
som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, 
grundskolor och gymnasieskolor. vår målsättning är att 
erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.
 SISAB har 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i 
Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. totalt äger 
och förvaltar vi 1,7 miljoner kvadratmeter, där mer än 
hundratusen människor vistas dagligen. 

Skolfastigheter i Stockholm AB
Box 47311, 100 74 Stockholm
Tel 08-508 460 00
E-post diarie@sisab.se  www.sisab.se
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