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Sammanfattande kommentar
Sammanfattande utfall under 2019 för SISAB utifrån KF:s inriktningsmål

Analys av ekonomisk utveckling
Årsbokslut
Resultatet efter finansnetto uppgår till 31 mnkr och årets resultat uppgår till 28 mnkr.
Intäkterna för perioden uppgår till 2 581 mnkr, vilket är 121 mnkr högre än budget. Ökningen
jämfört med budget beror på både ökade hyresintäkter och övriga intäkter. Avvikelsen
avseende hyresintäkter beror på att det tillkommit poster som inte var med i beräkningen för
budget. Bolaget har under året arbetat med projektprocessen för att bland annat få större fokus
på intäkter. Ökningen av övriga intäkter är hänförlig till vidarefakturering för projektkostnader
(skede 1 och 2) samt ökade intäkter på grund av hanteringen av fastighetsdatanätet.
Kostnader för el, vatten och uppvärmningskostnader uppgår till 256 mnkr, vilket är 12 mnkr
lägre är budget. 2019 års milda väder förklarar de lägre kostnaderna. Renhållningskostnaderna
uppgår till 89 mnkr, vilket är 7 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på ökade kostnader för
utvändig skötsel. Bolaget har inom detta område gjort ett antal extrainsatser då det funnits
tillgänglig entreprenörer samt att det varit ett något eftersatt område.
Under året har det tillkommit kostnader som är svåra att förutse, bl.a. har det förekommit ett
flertal vattenskador i beståndet. Utfallet för vattenskador uppgår till 21 mnkr och avviker med
16 mnkr mot budget. Det har även uppstått en brandskada där kostnaden för skadan uppgick
till 6 mnkr. Även denna kostnad avviker mot budget. Brandskadan är ett försäkringsärende och
kommer att hanteras under 2020.
De administrativa kostnaderna inklusive personal uppgår till 294 mnkr vilket är 8 mnkr under
budget. Bolaget har under året arbetat med att hålla nere administrativa kostnader och kommer
fortsätta med det arbetet under 2020.
Medelantal månadsavlönade för 2019 uppgår till 255, vilket är 28 fler jämfört med föregående
år. Personalkostnaderna för perioden uppgår till 212 mnkr, vilket är 8 mnkr lägre jämfört med
budget. Det lägre utfallet beror främst på lägre pensionskostnader.
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Avskrivningarna uppgår till 791 mnkr, vilket är 12 mnkr lägre jämfört med budget. Avvikelsen
beror på tidsförskjutning i projekt.
De finansiella nettokostnaderna uppgår till 135 mnkr, vilket är 20 mnkr lägre jämfört med
budget. Avvikelse mot budget beror på låga räntenivåer.
Investeringar
Årets investeringar uppgår till 2 282 mnkr vilket kan jämföras med en budget på 2 600 mnkr.
Avvikelsen från budget uppgår till 318 mnkr. Avvikelsen från budget beror främst på att ett
antal projekt har skjutits framåt i tid. Årets investeringar är 103 mnkr lägre jämfört med
föregående år.
Bolaget har under året förvärvat tomträtten Brandstegen 1 för 5 mnkr.
SISAB har under 2019 ingått avtal om att sälja 23 skolfastigheter till Samhällsbyggnadsbolaget
i Norden (SBB). Styrelsen tog beslut om försäljningen vid sitt styrelsemöte den 6 november
2019. Tillträde sker under första kvartalet 2020, villkorat av att kommunfullmäktige i
Stockholms kommun godkänner transaktionen genom beslut 2020 som vinner laga kraft.
Se sammanställning nedan avseende 2019 års största investeringsprojekt:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Analys
SISAB har under året med hållbarhet och smarta lösningar arbetat för trygga och inspirerande
utbildningsmiljöer. På så sätt har bolaget bidragit till att barn och ungdomar ska få en bästa
möjliga start och nå sin fulla potential i Stockholm. Samtidigt så strävar SISAB:s samtliga
verksamheter mot samma mål och uppdrag för att säkerställa en trygg och säker stad. SISAB
når de förväntade resultat som formulerats för året utifrån inriktningsmålet. Det innebär dock
inte att samtliga indikatorer når måluppfyllelse, bland annat har SISAB inte nått, det av
bolaget, högt uppsatta målet gällande antal elevplatser i grundskola. Under året levererades
3 370 nya elevplatser i grundskola i utbyggnaden för ett växande Stockholm. Indikatorn antal
elevplatser i förskola uppfyllde målet och 756 platser levererades. I arbetet att säkra stadens
behov av elevplatser levererades även 1 012 elevplatser i paviljonger.
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och
svenskkunskaper är kort

Analys
SISAB har under året arbetat utifrån att alla stockholmare ska ges förutsättningar att försörja
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sig själva och inkluderas i samhället. SISAB har konkret bidragit till målet genom att:






Utöka antalet utbildade handledare som får konkreta verktyg för att bidra till positiv
”ombordstigning” för nyanställda. Genom att utbilda fler handledare hoppas SISAB
även kunna erbjuda fler praktikplatser framöver.
Ha ett nära samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen och lokal Arbetsförmedling,
vilket har resulterat i en praktikplats och en kommunal visstidsanställning.
En akademiker med annan språklig bakgrund har fått anställning på ett systerbolag tack
vare arbetsplatspraktik och allmän visstidsanställning på SISAB.
Under sommaren erbjudit tre sommarjobb (anställda av SISAB) och tio feriejobb för
ungdomar (anställda hos stadsdelen).
Marknadsföra oss som arbetsgivare mot yrkeshögskolor, KTH samt vid event och
mässor. Även i år deltog SISAB på Järvaveckan där bolaget väcker nyfikenhet för
fastighetsbranschen med syfte att uppmuntra studier inom området.

Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens utfall

Årsmål

Antal
tillhandahållna
platser för feriejobb

10

10 st

Aktivitet

Analys
Under sommaren har SISAB haft 10 sommarjobbare som har
arbetat i områdena Kista, Rinkeby och Spånga-Tensta stadsdel.
De har varit med SISAB:s drifttekniker och målat, lagat staket
och gjort enklare reparationer på förskolor i de områden de
själva bor i.
1

1

Antal
tillhandahållna
platser för
kommunala
visstidsanställningar
Analys
SISAB har haft en person på arbetspraktik under våren och
denna praktik har nu övergått till en visstidsanställning i en
administrativ roll inom bolaget.
Antal
ungdomar som fått
feriejobb i stadens
regi

0 st

0 st

Analys
SISAB har under året tillhandahållit 10 platser för feriejobb men
har inte varit den som betalat ut lön varför inga platser
rapporteras i denna indikator.

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Analys
SISAB arbetar utifrån att Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas
i. Under året har bland annat arbetet resulterat i insatser för trygga toaletter för skolelever, 153
toaletter har renoverats inom SISAB:s fastighetsbestånd. Under våren har den första omgången
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av SBA Utemiljö utförts på alla fastigheter där brännbart material på gårdarna fotograferas,
kommuniceras med verksamheterna och åtgärdas genom bortforsling. SISAB har tecknat ett
nytt bevakningsavtal för bevakning och larmtjänster från och med 1 maj 2019, där SISAB
fortsätter med bevakning kvällar och helger på bolagets mest utsatta fastigheter.
I samarbete med andra aktörer inom staden har SISAB ökat tryggheten i anslutning till
skolgårdar och bolagets fastigheter genom bland annat åtgärder som förbättrad belysning och
röjning av buskage.
Vid trygghetsvandringar tas åtgärdsförslag fram och SISAB har även under 2019 stärkt
samarbetet med polisen i utsatta områden, där förvaltningen har direktkontakt med polis för att
stävja skadegörelse och andra oroligheter SISAB har dessutom gemensam samverkan med
lokala aktörer som Grannsamverkan. Våldsbejakande extremism bekämpas bland annat genom
bolagets skyndsamma klotterhantering.
SISAB har under året upprätthållit en god beredskap för att hantera oförutsedda händelser inom
bolagets ansvarsområde. Bolagets särskilda krisgrupp har haft löpande möten under året och i
februari gjordes en särskild utbildningsinsats för samtliga chefer.
SISAB har under året fått ett mycket bra resultat för de riskbesiktningar som utfördes under
2019 av S:t Erik Försäkring. Syftet med de årliga riskbesiktningarna är att hjälpa till att
identifiera risker och stötta i det skadeförebyggande arbetet inom staden. Resultatet för 2019
visar en markant förbättring från tidigare år vilket är ett resultat av ett internt samarbete mellan
förvaltare och fastighetsvärdar samt driftavdelning.
Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet
Arbeta
förebyggande mot
klotter och annan
skadegörelse samt
säkerställa tillgången
till rena och trygga
toaletter för skolelever

Indikator

Periodens utfall

Årsmål

Aktivitet
SISAB efterlever
stadens klotterpolicy att
sanera klottret inom 24
timmar samt tar bort
rasistiskt eller annat
kränkande klotter
omedelbart. Klotterskydd
används för att snabbt
kunna sanera klottret.
Löpande underhåll
genomförs av toaletter i
fastighetsbeståndet.
Analys
SISAB har under året
efterlevt policyn, bland
annat genom nytt
bevakningsavtal från och
med 1 maj där
klottersaneringen hanteras
enligt riktlinjen. SISAB har
även genomfört insatser
för trygga toaletter för
skolelever, 153 toaletter
har renoverats.

Arbeta med
förebyggande
åtgärder mot bränder
säkerställa att
lokalerna i beståndet
samt utrymningsvägar

Fortsätta utveckla
SBA-arbetet genom
löpande
informationsinsatser och
riktade kontroller minst en
gång per år och fastighet.
Analys
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet
är säkra för elever och
personal

Indikator

Periodens utfall

Årsmål

Aktivitet
Information om skriftlig
redogörelse för brand ges
till hyresgäster genom
brev och hemsida. En
utvecklingsgrupp är tillsatt
för utveckling av
hyresgästernas SBAarbete i
fastighetsdatabasen
FasIT. Den riktade
kontrollen ingår i den
regelbundna kontrollen
som utförs av
fastighetsvärdarna. SBA
Utemiljö har genomförts
på alla fastigheter, där
brännbart material
fotograferas, diskuteras
med hyresgäster och
bortforslas.
Utföra regelbundna
kontroller (inom ramen för
SBA-arbetet) för att säkra
utrymningsvägar.
Analys
Arbetet avser
fastighetsvärdarnas SBAkontroller. SISAB arbetar
med Greencon för att
vidareutveckla
rapporteringsverktyget i
FasIT. SISAB har under
året drivit på att de
regelbundna kontrollerna
ska utföras enligt rutiner.

Arbeta
tillsammans med
trafiknämnden för
säkra skolvägar

Säkra skolvägar
säkerställs i samband med
arbetet av detaljplan.
Analys
SISAB har tillsammans
med trafiknämnden och
andra intressenter under
året prioriterat frågan inom
SISAB:s del av aktuella
detaljplaner, bland annat
utifrån skriften om
trafiksäkra skolvägar.

I samarbete med
andra nämnder och
bolag öka tryggheten i
anslutning till
skolgårdar och
bolagets fastigheter
genom bland annat
åtgärder som
förbättrad belysning
och röjning av
buskage.

SISAB tar under 2019
fram ett gemensamt
arbetssätt för
trygghetsvandringar och
genomför
trygghetsvandringar vid ett
urval av skolor och
förskolor. Då stadsdelar
arrangerar
trygghetsvandringar i
skolans närområde deltar
SISAB vid dessa.
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens utfall

Årsmål

Aktivitet
Analys
SISAB har under året tagit
fram ett gemensamt
arbetssätt. SISAB har
deltagit i styrelse och vid
trygghetsvandringar med
SKAFAST, Skärholmens
Fastighetsägareförening
och i Hässelbygård är
SISAB delaktig i en
arbetsgrupp som har
startats av
Fastighetsägareföreningen
i Hässelby-Vällingby och
stadsdelsförvaltningen för
att öka tryggheten. I
Husby har en
trygghetsvandring
genomförts med elever
från Kvarnbackaskolan.
Dessutom har SISAB
deltagit i
trygghetsvandring med
Fastighetsägare Järva i
Husby kvällstid. SISAB har
även genomfört
trygghetsvandring i
Smedshagen och Grimsta.
Ett möte har genomförts
med Kungsholmens
Stadsdelsförvaltning, polis
med flera med fokus på
trygghet.

Skapa attraktiva
och trygga livsmiljöer
genom aktiv
fastighetsförvaltning i
såväl nyproduktion
som reinvestering

SISAB:s
projekteringsanvisning
(Gestaltning och funktion)
används i samtliga
nybyggnadsprojekt och i
tillämpliga delar vid
reinvestering.
Analys
SISAB:s projekt har under
året genomförts utifrån
SISAB:s gestaltnings- och
funktionsanvisning samt
krav i
utbildningsförvaltningens
funktionsprogram för att
skapa trygga och
attraktiva
utbildningsmiljöer.

Upprätthålla en
god beredskap för att
hantera oförutsedda
händelser inom
respektive
ansvarsområde, vilket
bl a innebär att
berörda funktioner

Genomföra
krisutbildning och övning
för samtliga chefer.
Analys
SISAB har under året
upprätthållit en god
beredskap för att hantera
oförutsedda händelser
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens utfall

Årsmål

utbildas och övas
kontinuerligt samt att
upprätta planer för
ledning och
kommunikation.

Aktivitet
inom bolagets
ansvarsområde. Bolagets
särskilda krisgrupp har
haft löpande möten under
året och i februari gjordes
en särskild
utbildningsinsats för
samtliga chefer.
Uppdatera SISAB:s
krisplan och genomföra
minst fyra
krisgruppsmöten för
genomgång och
utveckling.
Analys
SISAB har under året
uppdaterat bolagets
krisplan och genomfört
fyra krisgruppsmöten för
genomgång och
utveckling.
Utreda möjligheten till
en digitaliserad krisplan.
Analys
SISAB har under året
undersökt möjligheten till
att börja använda en
krisapp inom
verksamheten. Förslag på
krisapp är framtagen och
presenterad för
krisgruppen.

Öka
verksamhetens
robusthet genom
åtgärder som baseras
på årliga risk- och
sårbarhetsanalyser

Andel
genomförda
åtgärder inom
ramen för risk- och
sårbarhetsanalys
(RSA)

100 %

100 %

Analys
SISAB har genomfört samtliga åtgärder inom ramen för
risk- och sårbarhetsanalys. RSA steg 1 och 2 är
genomförda.
Andel
genomförda
åtgärder inom
ramen för risk- och
sårbarhetsanalys
(RSA)

100 %

100 %

Analys
SISAB har genomfört samtliga åtgärder inom ramen för
risk- och sårbarhetsanalys. RSA steg 1 och 2 är
genomförda.
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1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de
bästa i Sverige

Analys
SISAB har en hög ambition när det gäller att bygga förskolor och skolor med god miljö. Det
säkerställs bland annat genom att ställa krav i projekteringen via projekteringsanvisningar och
miljöcertifiering av nyproduktion enligt Miljöbyggnad, nivå silver.
Antalet barn och elever ökar kraftigt de kommande åren och tillgången till bra förskolor och
skolor är en prioriterad fråga för SISAB. För att möta ett ökat behov av elevplatser arbetar
SISAB aktivt med att leta fastigheter för inhyrning alternativt förvärv.
Inom ramen för SAMS-arbetet har SISAB under året tagit fram en förstudiemall som nu
används i förstudieskedet, mallen syftar till att se över bla ekonomiska förutsättningar i
projektet så tidigt som möjligt. SISAB har under 2019 även arbetat med skolplanering enligt
SAMS utifrån planering av ekonomiskt hållbara byggnader. Det har under året inneburit
skolplanering bland annat gällande Årstafältet, Liljeholmen, Spånga, Mälarhöjden och
Skärholmen med flera.
Projektering och genomförande av skolgårdsupprustningar under 2019 har genomförts av
SISAB vid följande skolor:
Sätraskolan
Hägerstensåsens skola
Husbygårdsskolan
Husbyskolan
Backaluraskolan

Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet
Ansvara för
paviljongetableringar
för att säkra behovet
av elevplatser.

Indikator
Antal
elevplatser
paviljonger

Periodens
utfall

Årsmål

1 012

664

Aktivitet

Analys
SISAB har säkerställt elevplatser i enlighet med
beställningar.
SISAB säkerställer behovet
av tillfälliga elevplatser på
uppdrag av
Utbildningsförvaltningen och
stadsdelarna.
Analys
SISAB har under året utfört detta
på uppdrag av
utbildningsförvaltningen och
stadsdelarna, se indikator
elevplatser paviljonger.
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
Upprätta ett dynamiskt
inköpssystem för leveranser av
tillfälliga byggnader.
Analys
För att matcha med gällande
ramavtals giltighet och nytt
upphandlingssystem (Primona)
kommer detta dynamiska
inköpssystem att annonseras
under Q1 2020.

Arbeta i enlighet
med gemensam
planeringsinriktning för
utbyggnaden av
skolor som utarbetats
inom ramen för SAMS
(samordnad
skolplanering i
Stockholm), i syfte att
säkerställa en
framsynt och
ekonomiskt hållbar
utbyggnad av
skollokaler, såväl inom
grundskola som
gymnasiet.

I stadens planeringsarbete
ses ekonomiska förutsättningar
tidigt över för samtliga objekt.
Analys
SISAB är med på möten där de
tidigt tar upp frågan om
kostnadsbilden, förutsättningar
och om tänkta projekt är
genomförbara. Under året har
SISAB tagit fram en
förstudiemall som nu används i
förstudieskedet inom bolaget,
mallen syftar till att se över bland
annat ekonomiska
förutsättningar i projekt så tidigt
som möjligt. Förstudiemallen har
implementerats och utgör ett bra
stöd för verksamheten.
SISAB följer den
samordnade skolplaneringen
från SAMS-gruppen och
tillsammans med
Utbildningsförvaltningen
planeras ekonomiskt hållbara
utbyggnader.
Analys
SISAB har under året arbetat
med skolplaneringen enligt
SAMS utifrån planering av
ekonomiskt hållbara byggnader.
Det har under året inneburit
skolplanering bl a gällande
Årstafältet, Liljeholmen, Spånga,
Mälarhöjden och Skärholmen
med flera

Delta i planeringen
och genomföra
utbyggnaden av
förskolor och
grundskolor för ett
växande Stockholm,
på ett
kostnadseffektivt sätt.

Antal
elevplatser
förskola

756

648

Analys
SISAB har under året arbetat aktivt med ökat antal
elevplatser och därmed säkerställt elevplatser i
enlighet med beställningar.
Antal
elevplatser
grundskola

3 370

4 434
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet

Analys
SISAB har under året arbetat aktivt med att öka
antal elevplatser i grundskola men når inte uppsatt
årsmål.
Antal
elevplatser
gymnasium

0

0

SISAB deltar i stadsdelarnas
och utbildningsförvaltningens
planering genom befintliga forum
och arbetar för att nå det
ekonomiska riktvärdet enligt
Samverkansavtalet.
Analys
SISAB har under året arbetat för
att nå det ekonomiska riktvärdet
genom att delta vid den
strategiska planeringen
tillsammans med stadsdelarna
och Utbildningsförvaltningen.
Bland annat har det skett genom
planeringsmöten med
Skärholmens SDF, Farsta SDF,
Skarpnäck samt Enskede-ÅrstaVantör SDF. Samordningsmöten
har även skett med
Utbildningsförvaltningen inför
SAMS-möten i samtliga
stadsdelar.
Delta i SAMSarbetet, både för
grundskola- och
gymnasieskola

Fortsätta att delta i
utbildningsnämndens
arbete för att
Stockholms
skolgårdar bättre kan
rustas för att främja
idrott och
rörelseinriktad lek i
syfte att tillvarata

SISAB är aktiva i SAMSarbetet samt använder våra
fastighetsplaner för att hitta
utbyggnadsmöjligheter.
Analys
SISAB har under året deltagit i
samtliga SAMS-möten samt
använt fastighetsplanerna för att
hitta utbyggnadsmöjligheter.
Under året har bland annat
fastighetsplaner för skolor i
Akalla/Husby skickats över till
utbildningsförvaltningen som
underlag för diskussioner om ev.
utbyggnad av skolor. Det finns
ännu inget separat forum för
gymnasieplaneringen, men detta
har diskuterats under året i
respektive geografiskt område.
Utveckla och upprusta
stadens skolgårdar och
utemiljöer där det bedöms
nödvändigt utifrån
utbildningsnämndens och
stadsdelsnämndens
prioriteringar och beställning.
Analys
Projektering och genomförande
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

lekytor på skolgårdar
på bästa sätt

Aktivitet
av skolgårdsupprustningar under
2019 har genomförts av SISAB
vid följande skolor:
Sätraskolan
Hägerstensåsens skola
Husbygårdsskolan
Husbyskolan
Backluraskolan
Aktivt verka för att
idrottshallar i största möjliga
mån inplaneras vid skolor.

I samarbete med
idrottsnämnden och
utbildningsnämnden
verka för att
idrottshallar i största
möjliga mån ska
planeras vid skolor

Analys
SISAB har under 2019 aktivt
verkat för idrottshallar genom
regelbundna träffar med
utbildningsförvaltningen,
fastighetskontoret och
idrottsförvaltningen.
Nedanstående idrottshallsprojekt
är på agendan:
Älvsjöprogrammet (Dalskolan
+ mässområdet)
Årstafältet, etapp 1,
Skanskvarnsskolan.
Steningeparken.
Hagastaden/Bellevueparken,
Rödabergsskolan, Konradsberg.
Loudden och Frihamnen, projekt
som är i väldigt tidigt skede.
Alvikstrandsskolan
Dalhagen BP, skola och
idrottshall byggs ihop och SISAB
kommer uppföra denna åt
Idrottsförvaltningen.
Finlandsgatan Kista.
Ny skola + idrottshall i
Bromstensstaden + Ny skola
+ idrottshall i Spångadalen + Ny
skola + idrottshall
Björnbodaskolan.
Idrottshallars etablering vid
nya skolbyggnader tas upp vid
SAMS områdesmöten.
Analys
SISAB har under året inom
ramen för SAMS diskuterat
idrottshallars etablering vid nya
skolbyggnader. SISAB har även
instiftat en ny arbetsgrupp
(utbildningsförvaltningen,
idrottsförvaltningen,
fastighetskontoret, SISAB) som
träffas på taktisk nivå under året
och går igenom planerade
projekt.
Antal
utredda

10

10
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet
Söka efter
fastigheter eller lokaler
som kan omvandlas
till förskole- och
skollokaler, i egen regi
eller i samverkan med
externa intressenter

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet

fastigheter som
kan omvandlas
till förskole- och
skollokaler.
Analys
Under året har SISAB sett över tio olika fastigheter
som skulle kunna komma att omvandlas till föroch/eller grundskola samt gymnasium.
Upprätthålla och utveckla
kontakter i branschen för att
söka kostnadseffektiva
lokallösningar.
Analys
SISAB har under året haft en
aktiv dialog med branschen för
att söka kostnadseffektiva
lösningar. Bland annat kan
nämnas Business Arena,
Samhällsbyggnadsdagar samt
flertalet möten med enskilda
aktörer; Hemsö, Skanska,
Serneke.

Tillgängliggöra
samtliga nybyggda
fullstora
skolidrottshallar för
idrottslivet via
idrottsnämndens
bokningssystem

Utreda att tillföra
tillagningskök i
samband med
renoveringar och
nybyggnation

SISAB säkerställer att
idrottsnämndens
bokningssystem tillämpas vid
samtliga nybyggda fullstora
idrottshallar.
Analys
SISAB har under året
kompletterat bolagets
Projekteringsanvisning EL med
en beskrivning av krav på
passagesystem för idrottshallar i
arbetet att lättare kunna
tillgängliggöra idrottshallar.
SISAB skall vid samtliga
nybyggnationer och vid lämpliga
renoveringar tillse att kunden får
ett beslutsunderlag angående
tillföra ett tillagningskök för
beslut.
Analys
SISAB har i förekommande fall
tagit fram beslutsunderlag
innehållande tillagningskök.
SISAB har på så sätt säkerställt
att kunden fått ett
beslutsunderlag angående
tillföra ett tillagningskök för
beslut.

Utveckla och
upprusta stadens
skolgårdar och
utemiljöer där det

Utveckla och upprusta
stadens skolgårdar och
utemiljöer där det bedöms
nödvändigt utifrån
utbildningsnämndens och
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

bedöms nödvändigt
utifrån
utbildningsnämndens
och
stadsdelsnämndernas
prioriteringar och
beställningar

Aktivitet
stadsdelsnämndens
prioriteringar och beställningar
Analys
SISAB har under året utvecklat
och upprustat stadens
skolgårdar och utemiljöer där det
bedöms nödvändigt utifrån
utbildningsnämndens och
stadsdelsnämndens
prioriteringar och beställning.
Under året har det inneburit
insatser på Godsfinkan,
Aspuddens skola och förskolor i
Midsommarkransen/Telefonplan.
Arbete har även skett vid
Matteusskolan.

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet,
evidens och rättssäkerhet

Analys
SISAB har under 2019 arbetat utifrån att stockholmare som kommer i kontakt med bolaget ska
behandlas och bemötas likvärdigt och respektfullt. I detta arbete ingår det bolagsövergripande
utvecklingsarbetet gällande våra värderingar; affärsmässiga, ansvarstagande och engagerade.
Syftet med våra värderingar är att de ska vara ett stöd för medarbetarna när de fattar olika
beslut i sitt arbete. Värderingsaktiviteter under året har exempelvis varit caseövningar på
avdelningarna och värderingsfrågor under rekryteringsprocessen.
Under året har SISAB:s alla medarbetare genomfört en utbildningsövning där stadens program
för lika rättigheter har diskuterats. Under detta tillfälle genomfördes även en praktiskt övning
där medarbetarna fick tänka sig in i en annan persons perspektiv och resonera utifrån
diskrimineringsgrunderna. Medarbetarna genomförde detta tillfälle enhetsvis med en enhet som
de vanligtvis inte arbetar nära i vardagen.
Under året har SISAB genomfört ett arbete för att säkerställa att samhällsinformation blir
tillgänglig oavsett funktionsförmåga utifrån hemsida och sociala medier. Åtgärderna
implementeras under 2020.
Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet
Säkerställa att
stockholmarna som
kommer i kontakt med
kommunkoncernen
ska behandlas och
bemötas likvärdigt och
respektfullt.

Indikator

Periodens utfall

Årsmål

Aktivitet
SISAB arbetar aktivt
vidare med arbetet kring
våra värderingar;
affärsmässiga,
ansvarstagande och
engagerade.
Värderingsgruppen
planerar för olika
aktiviteter under det
kommande året.
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens utfall

Årsmål

Aktivitet
Analys
Under året har SISAB
fortsatt sitt arbete med
värderingar och positiva
nyckelbeteenden. Syftet
med våra värderingar är
att de ska vara ett stöd
för medarbetarna när de
fattar olika beslut i sitt
arbete. En referensgrupp
som består av
värderingsambassadörer
arbetar aktivt för att
värderingarna blir en
naturlig del i vårt dagliga
arbete på SISAB. Under
året har SISAB fått flera
nya medlemmar i
värderingsgruppen som
arbetar med att ta fram
stödmaterial till cheferna
hur vi kan fortsätta
arbetet med våra
värderingar. Som ett
avslut på året
arrangerades SISAB
awards för andra året i
rad där olika utmärkelser
tilldelades årets
värderingsbärare - ett
uppskattat event som
blivit en stående tradition.
Utifrån stadens
program för ett jämställt
Stockholm, lika rättigheter
och möjligheter oavsett
sexuell läggning,
könsidentitet och
könsuttryck, samt barns
rättigheter har SISAB
tagit fram
utbildningsmaterial som
stöd till cheferna. Under
2019 ska alla avdelningar
ta del av detta
utbildningsmaterial.
SISAB kommer arbeta
vidare med ytterligare
förslag ur programmen
under året.
Analys
Under våren och början
av sommaren har
SISAB:s alla
medarbetare genomfört
en utbildningsövning där
stadens program för lika
rättigheter har
diskuterats. Under detta
tillfälle genomfördes även
en praktisk övning där
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens utfall

Årsmål

Aktivitet
medarbetarna fick tänka
sig in i en annan persons
perspektiv och resonera
utifrån
diskrimineringsgrunderna.
Medarbetarna
genomförde detta tillfälle
enhetsvis med en enhet
som de vanligtvis inte
arbetar nära i vardagen.

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Analys
SISAB har under året med hållbarhet och smarta lösningar arbetat för trygga och inspirerande
utbildningsmiljöer. SISAB har under året i sina verksamheter tagit hänsyn till att Stockholm
ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Särskilt prioriterat har varit att främja effektiva
processer inom staden samt att integrera behovet av förskolor och skolor i ett tidigt skede i
stadsplaneringen. Under året har två genomförandeofferter skickats av SISAB till hyresgäst
avseende helt ny skola/förskola med alla funktioner. Båda offerterna ligger inom
investeringsramen som beslutats i samverkansavtalet gällande ny tillskapad elevplats.
SISAB har under året genomfört insatser i linje med att staden ska vara hållbar med en god
livsmiljö. SISAB arbetar både utifrån att byggnader ska utformas på ett sätt som minskar
klimatbelastningen samt att bolagets totala energianvändning ska minska. Efter ett omfattande
arbete kan SISAB för första gången på åtta år redovisa måluppfyllelse gällande andel godkända
ventilationssystem i skolfastigheter.
SISAB bedöms därmed nå de förväntade resultat som formulerats för året utifrån
inriktningsmålet. Det innebär dock inte att samtliga indikatorer når måluppfyllelse, bland annat
har SISAB inte nått uppsatt mål kring andel hämtställen med matavfallsinsamling.
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och
verksamheters skiftande behov

Analys
SISAB har under året arbetat utifrån att Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt.
Särskilt prioriterat har varit att främja effektiva processer inom staden samt att integrera
behovet av förskolor, skolor i ett tidigt skede i planeringen. Under året har två
genomförandeofferter skickats av SISAB till hyresgäst avseende helt ny skola/förskola med
alla funktioner. Båda offerterna ligger inom investeringsramen som beslutats i
samverkansavtalet gällande ny tillskapad elevplats.
SISAB tar kontinuerligt fram både generella och projektvisa underlag för att tydliggöra olika
aspekter kring skolor och förskolor som behöver belysas i samarbetet inom staden i tidiga
planeringsskeden och förstudier. Arbetet med att ta fram en modell för ytor och lägen har
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genomförts under året inom SISAB. Nästa steg blir att ta fram en plan för hur bolaget ska
arbeta tillsammans med utbildningsförvaltningen.
SISAB PLUS, är ett komplement till befintliga skolor som har möjlighet till ökad kapacitet
genom komplettering av undervisningssalar där övriga funktioner finns i tillräcklig omfattning.
Byggnaden rymmer omkring 240-300 elever och uppförs nu på två platser i Stockholm. På
Sturebyskolan togs första spadtaget i slutet av november och byggnaden är redo för att ta emot
Sturebyskolans elever och personal vårterminen 2021.
SISAB har under året fortsatt arbetet med konceptet Framtidens förskola som har kommit att
bli en efterfrågad produkt i många stadsdelar. Framtidens förskola lanserades 2014 i syfte att
korta ledtiderna mellan planering och färdigställande av nya förskolor i Stockholms stad. Totalt
har SISAB uppfört 15 stycken ”Framtidens förskola” och 19 stycken är under genomförande
eller i planeringsstadiet. Konceptet innebär en mycket god arbetsmiljö och ekonomi för
hyresgästens verksamhet.
Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet
Säkerställa
samhällsservice och
integrera behovet av
förskolor, skolor och
omsorgsbostäder,
idrottsplatser mm i ett
tidigt skede i
planeringen.
Ändamålsenliga
lokaliseringar ska
erhållas till rimliga
kostnader för
mottagande nämnd som
också ska lämna tydliga
beställningar

Indikator

Periodens utfall

Årsmål

Aktivitet
SISAB skall sträva
mot det investeringsmål
(kr/elev) som SLK har
beslutat i
samverkansavtalet
gällande ny tillskapad
elevplats.
Analys
Under året har 2
genomförandeofferter
skickats av SISAB till
hyresgäst avseende helt
ny skola/förskola med
alla funktioner. Båda
offerterna ligger inom
investeringsramen.
Ta fram en modell
som följer upp och
analyserar erhållna
markanvisningar i syfte
att tillgodose
skolan/förskolans behov
avseende lägen och
ytor. Utifrån denna
modell ta fram ett
långsiktigt mål och
indikator.
Analys
SISAB tar kontinuerligt
fram både generella och
projektvisa underlag för
att tydliggöra olika
aspekter kring skolor
och förskolor som
behöver belysas i
samarbetet inom staden
i tidiga planeringsskeden
och förstudier. Arbetet
med att ta fram en
modell för ytor och lägen
har genomförts under
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Bolagsstyrelsens mål
för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens utfall

Årsmål

Aktivitet
året inom SISAB. Nästa
steg blir att ta fram en
plan för hur bolaget ska
arbeta tillsammans med
utbildningsförvaltningen.
En viktig fråga att lösa är
hur
planerna/inventeringarna
ska hållas uppdaterade
och vem som ska
ansvara för det arbetet.
Även den initiala
implementeringen i den
egna organisationen
kommer att bli en fråga
att ta vidare under 2020.
SISAB deltar på
regelbundna möten med
Exploateringskontoret
och SBK, samt ämnar
utveckla
samverkanskontakter för
att ses en gång i
kvartalet.

Tillsammans med
stadsbyggnadsnämnden,
berörd stadsdelsnämnd
och utbildningsnämnden
säkerställa att mark för
skol-, och förskoleplatser
tillgängliggörs tillräckligt
tidigt så att nya lokaler
ska finnas när nya
bostäder färdigställs

Analys
Under året så har SISAB
verkat för en ökad dialog
i syfte att mark
tillgängliggörs tidigt för
nya etableringar.

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens utfall

Årsmål

Aktivitet

Antal
bokade timmar i
skolidrottshallar
utanför skoltid
Analys
SISAB har under året kompletterat elanvisning med en
beskrivning av krav på passagesystem för idrottshallar.
Rapporteringen av indikatorn sker genom en sammanställning
manuellt ur idrottsnämndens bokningssystem.
Utbildningsnämnden rapporterar resultat exklusive fristående
skolor. SISAB:s påverkan på indikatorn är att bolaget bidrar
genom att tillgängliggöra idrottshallarna.

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Analys
SISAB har under året genomfört insatser i linje med att staden ska vara hållbar med en god
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livsmiljö. SISAB arbetar både utifrån att byggnader ska utformas på ett sätt som minskar
klimatbelastningen samt att bolagets totala energianvändning ska minska. Efter ett omfattande
arbete kan SISAB för första gången på åtta år redovisa måluppfyllelse gällande andel godkända
ventilationssystem i skolfastigheter. Ett flerårigt systematiskt smart arbete med bolagets
ventilationsanläggningar har nu gett resultat.
Arbetet med styrning och övervakning av våra fastigheter via vårt SCADA-system SISAB On
Line fortsätter där vi effektiviserar och optimerar vårt fastighetsbestånd via smarta och
uppkopplade funktioner. Exempel på energibesparande arbeten som gjorts under året är
ventilationsombyggnader, konvertering från direktverkande el till fjärrvärme samt utbyte av
kylmaskiner till miljövänligare alternativ med värmeåtervinning.
SISAB:s digitala nyckelskåp har drastiskt minskat bilåkandet i Stockholm. Sedan starten för
två år sedan har 54 000 nyckelutlämningar kunnat utföras direkt på plats, utan en ”omväg” via
SISAB:s huvudkontor. Detta är en innovativ lösning som spar tid, pengar och framförallt
minskar miljöbelastningen som stadens bilåkande står för. Cirka 30 ton CO2 per år sparas in
när antalet körningar för entreprenörer minskas. Nycklarna är digitalt kodade och kan endast
hämtas ut ur skåpen av personer med ID06 och av SISAB på förhand godkända entreprenörer.
SISAB har under året utarbetat en handlingsplan efter att utredningar gjorts kring
fastigheternas utsatthet för klimatförändringar. Handlingsplanen säkerställer att
översvämningsrisk hanteras i alla bolagets processer. Information till bolagets förvaltare har
getts under året och en större presentations av SISAB:s arbete på område genomfördes även för
externa i oktober i Blå hallen. Handlingsplanen som är framtagen implementeras under 2020.
Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
Säkerställa att
SISAB har aktuell
kompetens för att
erbjuda och möjliggöra
en effektiv
matavfallsinsamling i
lokalbeståndet, så
som avfallskvarnar
med uppsamlingstank,
då det beställs av
kund.

Arbeta för att nå
stadens mål om
matavfallsinsamling

Analys
SISAB har säkerställt
att detta utförts i
samtliga, under året,
genomförda projekt.
94
Arbeta för att
tillgodose en god
inomhus- och
utomhusmiljö
avseende ljud, ljus,
temperatur, och
luftkvalitet

94

Andel godkända
ventilationssystem i
skolfastigheter
Analys
SISAB har för året 94 procent godkända skolfastigheter. Ett
systematiskt smart arbete med bolagets
ventilationsanläggningar har nu gett resultat.
Andel projekt som
lämnat in slutdokumentation
för fuktsäkerhet.
Analys

100 %

100 %
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet

Två projekt från 2018 överflyttade till 2019 är klara. Ny
projektsammanställning med projekt klara för inflytt 2019 har
granskats och samtliga (13 st) har godkänd
slutdokumentation vid årets slut.
Andel projekt som
lämnat in slutdokumentation
för miljö.

90,48 %

100 %

Analys
19 av 21 projekt har lämnat in slutdokumentation för miljö. På
grund av en viss försening kommer två projekt lämna in
slutdokumentation i slutet på januari 2020 istället för
december 2019.
Andelen ny-, till- och
ombyggnadsprojekt som
redovisar godkänd
fuktsäkerhetsdokumentation.

100 %

100 %

Arbeta med GYF
(Grönytefaktor) i
enlighet med stadens
krav.
Analys
En ny rutin har tagits
fram under 2019 i
SISAB:s
projektstyrningssystem
där bolaget redovisar
de projekt som
omfattas av GYF. Ett
20-tal projekt omfattas.
Utveckla ett
bedömningsverktyg för
ekosystemtjänster och
sociala aspekter på
skolgårdar.
Analys
Första versionen av
verktyget är
färdigställt. Verktyget
kommer nu testas och
utvärderas i ett antal
projekt under 2020.
Under året har en
första versionen av
verktyget färdigställts
inom SISAB. Verktyget
kommer nu testas och
utvärderas i ett antal
projekt under 2020.
Arbeta med
energieffektivisering
och förnybar energi i
befintligt bestånd och
vid nyproduktion

Genomföra
energikartläggning på
samtliga fastigheter i
samband med
uppdatering av
Energiplan.
Analys
SISAB har under året
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
genomfört
upphandling av
kartläggning och
kartläggningen pågår
2019-2021.

Identifiera
klimatrelaterade
sårbarheter i sitt
bestånd, såsom
effekter av skyfall och
värmeböljor, och ta
fram kostnadseffektiva
förebyggande
åtgärder.

Se över
möjligheterna att
installera solenergi
eller plantera grönska
på skolbyggnadernas
tak och fasader.

Prioritera och
planera för åtgärder av
fastigheter som är i
riskzon för
översvämningar utifrån
stadens
skyfallsmodell.
Analys
SISAB har under året
utarbetat en
handlingsplan efter att
utredningar gjorts
kring fastigheternas
utsatthet för
klimatförändringar.
Handlingsplanen
säkerställer att
översvämningsrisk
hanteras i alla
bolagets processer.
Information till
bolagets förvaltare har
getts under året och
en större presentation
av SISAB:s arbete på
område genomfördes
även för externa i
oktober i Blå hallen.
Handlingsplanen som
är framtagen
implementeras under
2020.
Projektera och
söka bygglov för
installation av solceller
motsvarande minst
150 MWh.
Analys
SISAB har sökt
bygglov för installation
av solceller i tillräcklig
omfattning för att
uppnå målet. Totalt
finns tre bygglov på
367 Mwh för
solcellsinstallationer.

Verka för en giftfri
skolmiljö

Arbeta med
beslutad
handlingsplan för
2019, samt efter
utvärdering och vid
behov ta fram en
handlingsplan från
2020 och framåt för
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
äldre PVC-golv i
förskolor.
Analys
SISAB har under året
stämt av att den
beslutade
handlingsplanen följs
samt deltar i arbetet
med ny handlingsplan.
Forskningsresultat
inväntas från
Kemikaliecentrum
innan SISAB kan ta
fram en ny
handlingsplan från
2020.

Vid nybyggnation
projektera utifrån krav
på att certifiera
förskolor och skolor
med motsvarande
Miljöbyggnad, lägst
silver.
Andel av stadens
byggnader som är
miljöklassade

3,23 %

0,75 %

Vid nyproduktion
miljöcertifieras
samtliga byggnader
enligt Miljöbyggnad
silver.
Analys
Detta är inarbetat i
krav och anvisningar.
Totalt har SISAB nu
31 certifierade
byggnader, varav 2 är
verifierade.

Andel av stadens
egna fastigheter med
byggnader som används för
något av ändamålen bostad,
arbetsplats eller
undervisningslokal som
understiger en radonhalt på
200 bq/m3 luft

96,29 %

100 %

Analys
SISAB har under 2019 fått 96 procent godkända fastigheter
jämfört med 90 procent föregående år. Anledningen till att
bolaget inte uppnått målet är bland annat nyförvärv med
höga värden samt hög klassning av kulturhistoriskt värde
(Observatoriet och Skomakargatan 30). För att komma ännu
närmare målet 2020 utvecklas nu ett nytt instrument för
korttidsmätningar där SISAB inte behöver vänta tills
mäteperioden är slut utan instrumenten kan läsas av i realtid
vilket innebär att bolaget snabbare kan justera starttiden av
ventilationerna.
Andel bygg- och
anläggningsentreprenader i

100 %

100 %

Fortsätta
samarbeta med
Kemikaliecentrum med
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet

stadens regi som uppfyller
stadens krav avseende
användning av
Byggvarubedömningen
(BVB) eller därmed
jämförliga system

utgångspunkt från
stadens kemikalieplan
2014-2019. Delta vid
utarbetandet av ny
kemikalieplan.

Analys
Samtliga bygg- och anläggningsentreprenader ska enligt
avtal använda Byggvarubedömningen (BVB). Av de projekt
som lämnat in slutdokumentation för miljö 2019 har samtliga
projekt klarat kravet.

Analys
SISAB fortsätter
samarbetet med
Kemikaliecentrum när
det gäller bland annat
golv- och
utemiljöprodukter samt
har besvarat remissen
om den nya
kemikalieplanen.

94

94

Andel godkända
ventilationssystem i
skolfastigheter
Analys
SISAB har för året 94 procent godkända skolfastigheter. Ett
systematiskt smart arbete med bolagets
ventilationsanläggningar har nu gett resultat.
Andel hämtställen
med matavfallsinsamling av
hämtställen med möjlighet
till matavfallsinsamling

37 %

60 %

Analys
SISAB har under 2019 arbetat med att möjliggöra
matavfallsinsamling för sina privata hyresgäster, i dialog med
SVOA. Dock klarar SISAB inte målet på 60 procent. Enligt
Samverkansavtalet har SISAB inte ansvar för abonnemang
för sophantering och endast i vissa privata hyresavtal. Där
förutsättningarna funnits utifrån hyresavtalen att genomföra
matavfallshämtning har SISAB genomfört uppdraget.
100 %

100 %

Andel
nyproducerade byggander
utan koppar, zink eller dess
legeringar i tak-, fasadplåt
eller stuprör som kan
spridas till dagvattnet
Analys
Kraven finns angivna i SISAB:s Projekteringsanvisning Miljö
och samtliga nybyggnadsprojekt har uppfyllt kravet.
Andel projekt som
klarar SISAB:s
deponirestkrav.

100 %

100 %

Analys
Avfallskrav och mål anges bland annat i
projekteringsanvisning Miljö. SISAB följer upp projekt genom
slutdokumentation, av de projekt som lämnat in
slutdokumentation för miljö 2019 har samtliga projekt klarat
kravet det vill säga 19 av 19.
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

100 %

25 %

Aktivitet

Andel större
ombyggnader där den köpta
energin minskar med minst
30 procent
Analys
För tillfället har SISAB inget projekt som är aktuellt för denna
mätning.
Köpt energi (GWh)

261 GWh

270 GWh

Analys
261,8 Gwh för SISAB under 2019. Flera fastigheter har
tillkommit under året, nivån sjunker. När 2019 års väder
utvärderas visar det sig att det ligger över det normala.
Köpt energi för
värme, tappvarmvatten,
komfortkyla samt
fastighetsel (enligt Boverkets
definition för
fastighetsenergi) per
kvadratmeter A-temp
(kWh/m2)
Årlig
energiproduktion baserad på
solenergi (MWh)

138,07
kWh/m2

170
kWh/m2

361 MWh

270 MWh

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Analys
SISAB når de förväntade resultat som formulerats under året utifrån inriktningsmålet. SISAB
har under 2019 bidragit utifrån sitt verksamhetsområde till en budget i balans med långsiktigt
hållbara finanser.
Under våren 2019 genomfördes en synkning mellan SISAB:s hyresprocess och projektprocess.
Detta har skapat förutsättningar för bättre projektuppföljning genom hela processen. Ett starkt
engagemang finns hos alla berörda nyckelpersoner för att skapa samsyn och därigenom
etablera en mer effektiv process för hyreshantering. Med utgångspunkt i detta arbete har
hyresrutinerna utvecklats internt och tillsammans med Utbildningsförvaltningen. Under året
har två genomförandeofferter skickats av SISAB till hyresgäst avseende helt ny skola/förskola
med alla funktioner. Båda offerterna ligger inom investeringsramen.
SISAB bedömer att bolaget under året har säkerställt att tilldelade resurser har används
effektivt och på bästa sätt för att säkra trygga och inspirerande utbildningsmiljöer.
SISAB arbetar målmedvetet för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter samt att förändra
och förnya arbetssätt med hjälp av modern teknik och översyn av processer. SISAB har ett
avancerat system för drift och övervakning som föranlett cirka 60 studiebesök och föredrag
under året. Tack vare ca 16 000 sensorer - varav ca 4000 tillkommit under 2019 - och
realtidsuppkopplingen i systemet SISAB OnLine (SOL) kan våra 600 fastigheter få en god
inomhusmiljö samtidigt som vi driftoptimerar och sparar mycket energi.
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Under året har bolagets utbildningsmiljöer börjat styras av algoritmer. På sikt kan alla SISAB:s
600 fastigheter ha en digital tvilling. I den räknar datorn fram oändligt många kombinationer
för styrning, med utgångspunkt från de mätvärden som har levererats in. Resultatet ska bli en
optimal styrning för driftoptimering – att säkerställa den komfort som ska finnas på skolorna
till lägsta energikostnad.
Samtliga bolagets upphandlingar konkurrensutsätts så långt det är möjligt och enligt LOU. På
sisab.se marknadsförs kommande upphandlingar som ska annonseras i ett senare skede. Ett
flertal marknadsaktiviteter har genomförts, såsom närvarande vid mässan Budma i Polen,
närvaro vid Business Arena och ett seminarium tillsammans med Invest Stockholm, Business
Sweden och bostadsbolagen i Stockholms stad i syfte att marknadsföra bolagens
projektportföljer för Svenska och utländska leverantörer.
För att förbättra förutsättningar för en sund konkurrens och att arbeten bedrivs på skäliga
arbetsvillkor har ett projekt avseende uppföljning av svart arbetskraft och kontroll på
arbetsplatser formerats under 2019. Projektet är en del av ett utökat samarbete inom ett flertal
av stadens bolag för uppföljning och kontroll i samverkan med Skatteverket, Gränspolisen,
Ekobrottsmyndigheten och Arbetsmiljöverket och görs enligt Stockholmshems modell för
Rättvist Byggande.

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Analys
SISAB har under 2019 strävat efter att bli mer kostnadseffektiva avseende bolagets samtliga
kostnader och detta har varit en tydlig prioritering i bolagets interna verksamhetsplanering
under året. SISAB ska leverera rätt kvalitet genom att ställa tydliga krav på kostnader,
leveranstider och utförande. I vår fastighetsägande finns en stor kostnadsmedvetenhet och
uppföljning av administrativa kostnader görs specifikt månatligen i bolagets respektive
avdelningar. Utvecklingen av lönekostnader jämförs med kostnader för inhyrdpersonal. Även
SISAB:s konsultkostnader analyseras och utvärderas. HR och controller från ekonomienheten
är med vid månadsuppföljningen för att det skall bli ett större fokus på dessa frågor, detta
arbetssätt är nytt för 2019.
Bolaget arbetar enligt en ny projektprocess som har arbetats om under 2018. I den nya
projektprocessen är ansvarsfördelningen tydligare och fokus är på uppföljning och
kostnadseffektivitet. Fastighetsförvaltarna är enligt den nya processen projektägare och har
därmed ett helhetsansvar för projekten.
Under våren 2019 genomfördes en synkning mellan SISAB:s hyresprocess och projektprocess.
Detta har skapat förutsättningar för bättre projektuppföljning genom hela processen. Ett starkt
engagemang finns hos alla berörda nyckelpersoner för att skapa samsyn och därigenom
etablera en mer effektiv process för hyreshantering. Med utgångspunkt i detta arbete har
hyresrutinerna utvecklats internt och tillsammans med Utbildningsförvaltningen. Under året
har två genomförandeofferter skickats av SISAB till hyresgäst avseende helt ny skola/förskola
med alla funktioner. Båda offerterna ligger inom investeringsramen.
SISAB har under året sett över vilka möjligheter det finns att arbeta för extern medverkan i
skol- och förskoleutbildningslokaler genom samarbete med externa aktörer för att se över de
mest kostnadseffektiva lösningar.
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SISAB har under första tertialet av 2019 identifierat strategiskt lämpliga fastigheter att avyttra
och sammanställt detta i en säljbar fastighetsportfölj. SISAB sålde under året en portfölj med
23 fastigheter, främst förskolor med privata hyresgäster, till Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden (SBB). Affären var värd 421,5 mkr. För SISAB innebär affären ett välbehövligt
tillskott inför kommande investeringar.
Under året 2019 har dialog funnits vid samtliga nyproduktionsprojekt om inlokalisering av
förskolor. Utredningar som är aktuella är bland annat planerade skolor vid Vårbergs
idrottsplats, Tankebyggarordern, Teliastaden, Karlsvik, Kvickentorp, Hemsystern i Högdalen,
Finlandsgatan i Akalla.

Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet
Ansvara för
inhyrningar gentemot
externa aktörer av
pedagogiska lokaler
och i förekommande
fall tillkommande
idrottsfunktion

Arbeta för ökad
extern medverkan i
skol- och
förskoleutbyggnad

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
Aktivt leta fastigheter
för inhyrning genom
arbeta med befintliga
kontakter, samt söka nya
kontakter.
Analys
Arbetet har under året för
SISAB inneburit en ökad
förståelse för vilka
förutsättningar som krävs
för en lyckad inhyrning.
Upprätthålla och
utveckla kontakter i
branschen för att söka
kostnadseffektiva
lokallösningar.
Analys
SISAB har under året sett
över vilka möjligheter det
finns att arbeta för extern
medverkan i skol- och
förskoleutbildningslokaler
genom samarbete med
externa aktörer för att se
över de mest
kostnadseffektiva
lösningar.

Bidra till en aktiv
fastighetsförvaltning
för att skapa utrymme
för investeringar samt
genomföra
försäljningar av
fastigheter som staden
inte har ett långsiktigt
strategiskt behov av
och på så vis stärka
bolagets soliditet

Fastighetsutveckla en
befintlig fastighet, där
resultat redovisas under
Q3.
Analys
SISAB avsåg att under
året studera ett par olika
fastigheter i norr, city,
söder och tillsammans
med konsult arbeta fram
ett business case, ett
arbete som inte gick att
genomföra under 2019
på grund av tidsbrist.
Utveckla SISAB:s
fastighetsportfölj och
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
redovisa säljbara objekt i
SISAB:s ledningsgrupp
och i staden.
Analys
Under året har SISAB
tagit fram en
fastighetsportfölj i syfte
att avyttra denna.
Förutom att redovisa
portföljen, har SISAB
även genomfört en
försäljning av objekten
under året.

Tillsammans med
exploateringsnämnden
tillse att planering av
nya områden sker
med ett skoltal och att
skolbyggnationen
förenar
ändamålsenlighet och
kostnadseffektivitet.

Arbeta efter det
nyckeltal som anges i
budgetanvisningarna när
det gäller att beräkna
antalet elevplatser tidigt i
förhållande till nybyggda
lägenheter.
Analys
SISAB har under året
arbetat löpande med det
nyckeltal som anges i
budgetanvisningarna när
det gäller att beräkna
antalet elevplatser tidigt i
förhållande till nybyggda
lägenheter.
Fortsätta arbetet med
"Nyckeltalsgruppen", där
SISAB har initierat en
samarbetsgrupp med
olika byggorganisationer
och byggherrar, i syfte att
benchmarka och bli mer
kostnadseffektiva.
Analys
Arbetet inom
nyckeltalsgruppen är
avslutat och
erfarenheterna är
överförda till SISAB:s
interna nyckeltalsbank.

Verka för att
uppfylla
samverksansavtalets
mål om nivå på
investeringskostnad
per ny tillskapad plats
samt ta fram
motsvarande nyckeltal
för utbyggnadsprojekt.

SISAB skall sträva
mot det investeringsmål
(kr/elev) som SLK har
beslutat i
Samverkansavtalet
gällande ny tillskapad
elevplats samt ta fram ett
motsvarande nyckeltal för
utbyggnadsprojekten.
Analys
Under året har 2
genomförandeofferter
skickats av SISAB till
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
hyresgäst avseende helt
ny skola/förskola med
alla funktioner. Båda
offerterna ligger inom
investeringsramen.
SISAB arbetar vidare
med den beställning från
utbildningsnämnden som
inkom 2018, där målet är
att tillgängliggöra 14 nya
skollokaler under 2019.

Verka för ett
effektivt
lokalutnyttjande
genom att upplåta
skollokaler till
föreningar och andra
aktörer i civilsamhället

Analys
Förslagshandlingsarbete
pågick under året fram till
juni 2019.
Genomförandet kommer
bli dyrare än vad
inventeringen visade.
Genomförandeoffert
lämnad i juni till
Utbildningsförvaltningen.
Genomförandebeställning
har ej inkommit ännu.
I SAMS
områdesmöten ingår i
planeringen att utreda
samlokalisering av
förskola och skola i
nybyggnationsprojekt.

Vid
nybyggnationsprojekt
bör, om förskola och
grundskola
samlokaliseras
(samma tomt), detta
ske genom att
förskolan är helt
integrerad i
skolbyggnaden

Analys
Under året 2019 har
dialog funnits vid samtliga
nyproduktionsprojekt om
inlokalisering av
förskolor. Utredningar
som är aktuella är bland
annat planerade skolor
vid Vårbergs idrottsplats,
Tankebyggarordern,
Teliastaden, Karlsvik,
Kvickentorp, Hemsystern
i Högdalen,
Finlandsgatan i Akalla.
6,3 %

7%

Andel
administrations- och
indirekta kostnader
Analys
SISAB har ett utfall för året på 6,3 procent.
-15,38 %

2 600 mnkr

Avvikelse
investeringsbudget, %
Analys
Avvikelsen för SISAB under 2019 mot budget beror främst
på förskjutningar i bolagets projekt. Investeringar ligger på
2282 mnkr, 2370 inkl. moms.
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

7,1

6,7 %

Aktivitet

Direktavkastning
Analys
Direktavkastningen för SISAB för 2019 är 7,1 procent.
382

397

Driftkostnad/kvm
Analys
Nyckeltalets avvikelse för SISAB utifrån årsmål för 2019
har koppling till en mild vinter under året.
30,5

17,5

Resultat efter
finansnetto(mnkr)
0%
Slutkostnadsavvikelse
max +/- 5% i alla
fastprisprojekt (%).
Analys
I de två projekten som SISAB avslutat under 2019,Boberg
och Nälsta, så har bolaget landat på +12 procent
respektive -1 procent. Men dessa projekt är dock inte
slutredovisade ännu varför inga fastprisprojekt följs upp
för året i indikatorn.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Analys
Innovation
SISAB arbetar målmedvetet för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter samt att förändra
och förnya arbetssätt med hjälp av modern teknik och översyn av processer. Genom översyn av
våra processer kopplat till teknik, arbetar vi med att identifiera gap, manuella hanteringar och
rutiner som kan ersättas med automatiseringar. Ett behov har identifierats, att äga sin
information och datastruktur för att kunna fortsätta utveckla arbetssätt, arbeta med innovation,
säkra uppkopplade fastigheter, optimering och kontroll utifrån data. Genom att kombinera
informationskällor och skapa en företagsgemensam informationsmodell i ett datalager, skapas
förutsättningar för ett enklare och mer kvalitativt beslutsfattande. SISAB:s ledningsgrupp har
under året beslutat att starta ett projekt som ska realisera de GAP som avser dubbellagring av
information, ägandeskap av data och information, svårigheten att sammanställa information
och data som finns i olika verksamhetssystem.
SISAB har även under 2019 sett över hur bolaget utifrån sitt fastighetsbestånd skulle kunna
pröva ett effektivare lokalutnyttjande med särskilt fokus på optimering av yta samt utveckling
av intäktsstrategier för bolaget. Förhoppningsvis kommer arbetet även kunna skapa fler
träffpunkter och bidra till levande stadsdelar genom platssamverkan, som en del i
stadsutvecklingen.
I mars invigdes förskolan Humlan i Årsta som är stadens och SISAB:s första
passivhusförskola. Förskolan, som visar vägen för moderna skolmiljöer, har sex avdelningar
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med plats för 108 barn fördelat på två plan. Att förskolan är byggd med passivhusteknik
innebär att den är extra energisnål med fullt fokus på att alla delar i fastigheten samspelar för
att energiförbrukningen ska bli så låg som möjligt.
SISAB har ett avancerat system för drift och övervakning som föranlett cirka 60 studiebesök
och föredrag under året. Tack vare ca 16 000 sensorer - varav ca 4000 tillkommit under 2019
- och realtidsuppkopplingen i systemet SISAB OnLine (SOL) kan våra 600 fastigheter få en
god inomhusmiljö samtidigt som vi driftoptimerar och sparar mycket energi.
Under året har bolagets utbildningsmiljöer börjat styras av algoritmer. På sikt kan alla SISAB:s
600 fastigheter ha en digital tvilling. I den räknar datorn fram oändligt många kombinationer
för styrning, med utgångspunkt från de mätvärden som har levererats in. Resultatet ska bli en
optimal styrning för driftoptimering – att säkerställa den komfort som ska finnas på skolorna
till lägsta energikostnad.
SISAB har drygt 750 säkerhetsanläggningar och över 80 000 larmkomponenter. Traditionella
metoder för tillsyn och felsökning av larmanläggningar är därför svårhanterliga. Under året har
SISAB sjösatt ett helt nytt sätt att digitalt hantera all tillsyn och dokumentation. Alla bolagets
tekniker har tillgång till ritningsunderlag och larmkomponenter i sina läsplattor. Man utför
ritningsuppdateringar i realtid direkt i systemen, som sedan berättar för teknikerna vad som
skall kontrolleras vid årets platsbesök.
En samverkansgrupp startades 2017 av utbildningsförvaltningen, STEK och SISAB i syfte att
SISAB skulle ta ett helhetsansvar för datakommunikationen i bolagets fastigheter likt elnätet.
Gruppen utökades snabbt till att innehålla deltagare även från Lokalenheten, ES-avdelningen
och Grundskoleavdelningen. Gruppens förslag är att baka in datakommunikationskostnaderna
som en del av hyreskostnaden för skolorna samt komplettera skolor som inte uppnår basnivån
när det gäller datakommunikation. SISAB övertog 2019 datakommunikationen från
utbildningsförvaltningen, detta kommer att förenkla hanteringen och kontaktytor inom staden
samt bli mer kostnadseffektivt.
Medarbetare
För att lyckas med SISAB:s uppdrag är det viktigt att vara en ansvarstagande och stimulerande
arbetsgivare som erbjuder en sund och konkurrenskraftig arbetsmiljö. SISAB uppmuntrar
medarbetarna att söka tjänster internt. Under 2019 rekryterades 15 tjänster internt.
Interna kompetenshöjningssatsningar och erfarenhetsutbyten i form av utbildningar och
seminarier sker kontinuerligt för berörda personalgrupper. De anordnas ofta av SISAB:s egna
specialister. Ett exempel är Arena för Strategier för Digitalisering i Fastighetsorganisationer, en
årlig arena där aktörer inom digitalisering och informationshantering bjuds in för att utbyta
erfarenheter genom inspirationsföreläsningar, dialog och brainstorming.
Under 2019 utvecklade SISAB en ny utbildningsportal, vid namn SISAB Akademin. Portalen
syftar till att samla en större del av medarbetarnas kompetensutveckling under ett tak. I maj
genomfördes en SISAB-dag där kontoret förvandlades till en internmässa med olika
föreläsningar och workshop som medarbetarna kunde delta i.
SISAB har hög frisknärvaro och fick pris som årets friskaste arbetsgivare i Stockholm i
utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag som är instiftad av Feelgood Företagshälsa.
Lokaler
SISAB arbetar aktivt med att hålla nere investeringskostnaderna genom att klara de
incitamentsmål som finns i samverkansavtalet avseende kostnad för nyproduktion. När det
gäller att hålla nere de framtida driftskostnaderna ställer SISAB krav utifrån sin roll som
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långsiktig fastighetsägare i projekteringsanvisningar som gäller för nyproduktion samt vid
tillämpliga delar för ombyggnation. Under året har SISAB genomfört en översyn samt
revidering av samtliga anvisningar för att uppnå mer kostnadseffektiva lösningar. Under året
har även en nyckeltalsbank tagits fram för nybyggnadsprojekt. Samtliga framtida projekt
kommer medverka till att vidareutveckla nyckeltalsbanken. Nu pågår ett arbete med att ta fram
rutiner för hur nyckeltalsbanken kan användas, bland annat för att få fram ekonomiska mål för
byggdelar och konsultkostnader för olika teknikdiscipliner.
SISAB har under året fortsatt arbetet med konceptet Framtidens förskola som har kommit att
bli en efterfrågad produkt i många stadsdelar. Framtidens förskola lanserades 2014 i syfte att
korta ledtiderna mellan planering och färdigställande av nya förskolor i Stockholms stad. Totalt
har SISAB uppfört 15 stycken ”Framtidens förskola” och 19 stycken är under genomförande
eller i planeringsstadiet. Konceptet innebär en mycket god arbetsmiljö och ekonomi för
hyresgästens verksamhet. De kan produceras på kort tid och personalen kan innan projektet
start besöka en färdig 5-, 6- eller 8-avdelningars förskola vilket skapar en tydlighet och rätt
förväntningar.
Med närvaro i branschgemensamma forum marknadsför SISAB såväl kommande planerade
byggprojekt som behov av inhyrningar gentemot bygg- och fastighetsbranschens aktörer.
Upphandling/inköp
Samtliga bolagets upphandlingar konkurrensutsätts så långt det är möjligt och enligt LOU. På
sisab.se marknadsförs kommande upphandlingar som ska annonseras i ett senare skede. Ett
flertal marknadsaktiviteter har genomförts, såsom närvarande vid mässan Budma i Polen,
närvaro vid Business Arena och ett seminarium tillsammans med Invest Stockholm, Business
Sweden och bostadsbolagen i Stockholms stad i syfte att marknadsföra bolagens
projektportföljer för Svenska och utländska leverantörer.
För att förbättra förutsättningar för en sund konkurrens och att arbeten bedrivs på skäliga
arbetsvillkor har ett projekt avseende uppföljning av svart arbetskraft och kontroll på
arbetsplatser formerats under 2019. Projektet är en del av ett utökat samarbete inom ett flertal
av stadens bolag för uppföljning och kontroll i samverkan med Skatteverket, Gränspolisen,
Ekobrottsmyndigheten och Arbetsmiljöverket och görs enligt Stockholmshems modell för
Rättvist Byggande.
Hela SISAB:s personal har utbildats inom området mutor och korruption under 2018-2019
under ledning av Institutet Mot Mutor, IMM. Bolagets ramavtal innehåller klausuler som
innebär att leverantörer i vissa sammanhang är förhindrade att verka i vissa typer av uppdrag,
där de ska leda eller kontrollera andra leverantörer. Attest av beställningar och fakturor bygger
på dualitet, där kontroll av två personer krävs.
Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet
Ha en långsiktig
planering för att
behålla, utveckla samt
rekrytera
verksamhetskritisk
kompetens.

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivt
Medskapandeindex

86

83

Andel
tillsättningar av
intern personal vid
rekryteringar (%).

10

10

Indikator

Analys
Under 2019 har SISAB genomfört 15
internrekryteringar av totalt 59 rekryteringar, vilket
motsvarar cirka 25 procent.

Aktivitet
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
SISAB kommer ta fram
en treårsplan för strategisk
kompetensförsörjning 20192021.
Analys
SISAB har under året arbetat
fram ett förslag på stragegisk
kompetensförsörjning som
förankrats inom bolaget.
Nästa steg blir att genomföra
gemensam
kompetensutveckling. Under
2019 utvecklade SISAB en
ny utbildningsportal, vid
namn SISAB Akademin.
Portalen syftar till att samla
en större del av
medarbetarnas
kompetensutveckling under
ett tak.

Med service och
hög pålitlighet erbjuda
väl fungerande
utbildningsmiljöer i
samverkan med
kunderna

Säkerställa att
stadens
upphandlingar
används som ett
medel att
kvalitetsutveckla
verksamheterna samt
driva utvecklingen i
innovativ och
ekonomiskt, socialt
och ekologiskt hållbar
riktning.

67

72

Kundnöjdhetsindex,
NKI (%)
Analys
Vid 2019 års kundundersökning genomfördes den på
ett nytt sätt med webbenkät som gick ut till samtliga
hyresgäster där 427 hyresgäster svarade, SISAB:s
Nöjd Kund Index (NKI) minskade från 70 till 67.
Områden där SISAB har goda resultat, men där det
också finns en förbättringspotential, är områdena
information, återkoppling och kundbemötande. Vad
SISAB ser i 2019 års undersökning är att bolagets
hyresgäster är nöjda med kontakten med SISAB:s
medarbetare/kontaktpersoner. Samtidigt vill
verksamhetsansvariga ha mer information om det som
händer i fastigheterna. Särskilt när något är fel och ska
åtgärdas.
Genomföra revisioner av
ramavtalade entreprenörer
gällande ställda miljökrav.
Analys
Revisionsrapport är
framtagen under 2019 av
SISAB och förslag till
åtgärdsarbete presenterat för
ledningsgrupp.
Stärka samarbetet med
Arbetsmarknadsförvaltningen
avseende
sysselsättningsfrämjande
åtgärder i upphandlade
kontrakt.
Analys
Upphandlingar inom SISAB
över tröskelvärdet ska
anmälas löpande till Amf och
villkor ska finnas med i dessa

Sid. 34 (36)

Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
kontrakt. Fortsatt samarbetet
med
Arbetsmarknadsförvaltningen
och uppföljning planeras
2020.
Utveckla rutin för
regelbundna
uppföljningsmöten med
ramavtalade entreprenörer
gällande ställda miljökrav.
Analys
Miljökraven inom SISAB
tillämpas i praktiken i
samband med avrop. Den
som beställer arbeten som
omfattas av miljökrav
ansvarar för uppföljning på
operativ nivå. Ett arbete
pågår inom bolaget
avseende miljökravens
status och praktiska
tillämpning, arbetet pågår
och kommer fortsätta under
2020.

Säkerställa
stadens kapacitet och
förmåga att
tillhandahålla effektiva
lokaler som är
underhållna och
ändamålsenliga
utifrån
verksamheternas
behov

SISAB samverkar med
utbildningsnämnden i
projektet ”Att säkerställa
planeringsprocessen”.
Leverans i mars 2019.
Analys
Arbetet med projektet
slutrapporterades på
utbildningsförvaltningens och
SISAB:s konferens i maj.
Underhållet av fastigheterna
följer SISAB:s
underhållsplanering och
budget.
Aktivt
Medskapandeindex

86

83

Andel
upphandlade avtal
där en plan för
systematisk
uppföljning har
tagits fram

81 %

100 %

Analys
En strukturerad modell håller på att tas fram, med
klassificering och prioritering av avtal. Modellen
kommer att vara grundsten för avtalsuppföljning av
ramavtal 2020.
91

88

Frisknärvaro (%)
Analys
Frisknärvaron under året på SISAB ackumulerat under
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet

året (januari-december) var 91 procent.
Index Bra
arbetsgivare

87

85

Analys
Index Bra arbetsgivare för SISAB för 2019 var 87.
3,6 %

4%

Sjukfrånvaro
Analys
Sjukfrånvaron inom SISAB för 2019 låg på 3,6
procent. Det beror bland annat på hälsofrämjande
insatser som löpgrupper, kontorsyoga och friluftsdag
men även semesterväxling och stort fokus på
rehabilitering.
1,9 %

2,5 %

Sjukfrånvaro dag 114
Analys
Sjukfrånvaron inom SISAB dag 1-14 var för 2019
ackumulerat 1,9 procent.

Kommunstyrelsen,
Stockholms Stadshus AB,
exploateringsnämnden,
utbildningsnämnden,
idrottsnämnden, SISAB och
Micasa ska genomföra
pilotprojekt för externa
inhyrningar i syfte att
vidareutveckla kompetens
och organisation utifrån
lagen om offentlig
upphandling, LOU. Nämnder
och bolag har
genomförandeansvar och
kommunstyrelsen svarar
tillsammans med Stockholms
Stadshus AB för den
strategiska inriktningen
Analys
SISAB har under året deltagit
i arbetet att utifrån externa
inhyrningar vidareutveckla
kompetens och organisation
utifrån lagen om offentlig
upphandling, LOU. Arbetet
utgick från att ta fram en
gemensam övergripande
process i samband med
Telestadenprojektet, en
inhyrning där extern aktör
skulle bygga och sedan hyra
ut till SISAB, på egen mark.
En processplan togs fram
och redovisades för SAMS
styrgrupp i april. Underlaget
ska utgöra ett
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Bolagsstyrelsens
mål för
verksamhetsområdet

Indikator

Periodens
utfall

Årsmål

Aktivitet
kompetensunderlag för
andra kommande processer.
Under året har även ett
besluts- och
metodstödsmaterial tagits
fram nationellt av Sveriges
kommuner och regioner
gällande alternativa
handlingsalternativ inför en
lokalanskaffning där SISAB
deltagit i styrgrupp.

