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§ 1 Utseende av protokolljusterare

Styrelsen beslöt att utse Peter Jönsson och Kadir Kasirga att justera dagens protokoll.

§ 2 Anmälan av justering av protokoll 05/2020
Styrelsen godkände justeringen av protokoll 05/2020.

§ 3 Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslöt att

godkänna föreliggande föredragningslista.

§ 4 Förslag till budget och verksamhetsplan för 2021 SEKRETESS

Förelåg förslag till budget och verksamhetsplan för 2021 inklusive bilagor som tillsänts
koncernen.
Styrelsen beslöt att
1.

2.

godkänna budget och verksamhetsplan inklusive bilagor för 2021.
överlämna budget och verksamhetsplan för 2021 till moderbolaget
Stockholms Stadshus AB.

Särskilt uttalande Kadir Kasirga m.fl (S) och Cacilia Herrström m.fl (V)

Budget och verksamhetsplan för år 2021 framhåller det viktiga arbete som SlSAB genomför
för att sekrs tillgången till skolor och förskolor i Stockholm. Vi vill särskilt framhålla
arbetet för att göra skolmiljön tryggare och trevligare samt tremjande av fysisk aktivitet,
lek och rörelse på skol- och förskolgårdar.

Under förra mandatperioden initierades en krsttiq utbyggnad av skollokaler. Det har varit
riodviindiqt efter att Stockholm under flera år halkat efter och bristsituationer uppkommit
i stora delar av vår stad. Vi vill dsrtor framhålla vikten av att arbetet inom SAMS,
samordnad skolplanering i Stockholm, Iortsetter. Behovet av skolor och förskolor ska
beaktas i ett tidigt skede i samhällsplaneringen och skolplaneringen ska ske transparent
och tillaenqliqt för medborgarna.
SlSAB å·r ett starkt och dynamiskt bolag och ska så förbli. Den strategiska nyttan av ett
kommunalt bolag som bygger skolor- och förskolor kostnadseffektivt med smarta
lösningar i samverkan med stadens förvaltningar kan inte underskattas. Det ger staden en
stor rådighet över skolutbyggnaden.. Det är oerhört viktigt att bolaget sköts ordentligt och
ges förutsättningar att klara sitt uppdrag - utan att behöva försaka eller nedprioritera
viktiga delar av verksamheten.
I budget och verksamhetsplan för 2021 ges bolaget stramare ramar, mindre
in vesteringsvolym men ett större uppdrag. Det innebär att man kommer att behöva
prioritera och göra mer med mindre. Ipisktiken betyder det att flera projekt kommer att
skjutas på framtiden av besparingsskäl och att delar av verksamheten kommer prioriteras
ned. Vi å'r oroliga att det hå'r kommer att påverka bolagets Iånasiktiae styrka.
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Det finns alltid skel för ett ollen tligt bolag att se över sin verksamhet och ägandeportfölj
för att uppnå en så kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Styrelsen måste vid sådana
förändringar beredas mö;lighet att ta del av en grundlig analys av hur förså1jning och
andra åtgå"rderpåverkar lönsamheten på lång sikt. Det är viktigt för styrelsens arbete att
de beslut som fattas är förenliga med ekonomiskt ansvarstagande. Vi kommer därför även
fortsättningsvis att motsätta oss fastighetsförså1jningar och överlåtandet avpågående
projekt som får negativ effekt på bolagets operativa och finansiella styrke. Vårt ansvar å"r
bolagets bästa.
Alla stadens bolag har en viktig uppgift att erbjuda feriejobb till unga Stockholmare.
Ungdomsarbetslösheten å"r tyvärr rekordhög och förväntas förbli så under nästkommande
år. Därför är vi bekymrade över att bolaget har halverat antalet feriejobb från förra året istiillet borde bolaget ta ett iinnu större ansvar och se till att fler unga får ett feriejobb och
en ingång till arbetsmarknaden.

§ 5 Förslag till internkontrollplan för SISAB

Förelåg förslag till internkontrollplan för SISAB för 2021.
Styrelsen beslöt att

godkänna föreliggande internkontrollplan för 2021.

§ 6 Översyn av SISAB:s styrande dokument
Förelåg reviderade policyer för SISAB.

Styrelsen beslöt att

godkänna reviderade policyer.

§ 7 Förslag till sammanträdestider för 2021

Förelåg förslag till sammanträdestider för 2021
Styrelsen beslöt att

godkänna föreslagna sammanträdestider för 2021 med reservation för planerade
studiebesök. Bolaget ges i uppdrag att planera studiebesök och fastställa datum för detta i
samråd med styrelsen längre fram under våren 2021 med hänsyn tagen till rådande
omständigheter kopplat till pågående pandemi.
onsdag 10 februari klockan 16:30
onsdag 10 mars klockan 16.30
tisdag 27 april klockan 16.30
onsdag 9 juni klockan 16:30
tisdag 28 september klockan 16.30
tisdag 2 november klockan 16.30
onsdag 8 december klockan 16:30
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§ 8 Firmateckning inom SISAB

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende rätt att teckna firma för bolaget.
Styrelsen beslöt att
1.

2.

att bolagets firma ska tecknas - förutom av styrelsen - av Peter Jönsson,
Kadir Kasirga, Anna Cederschiöld, Cecilia Herrström, Sussi Kvart samt
verkställande direktören Claes Magnusson och Sofia Johansson, två i förening.
att beslutet i ärendet justeras omedelbart

§ 9 lnriktningsbeslut

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende inriktningsbeslut för:

1. Drivhuset verksamhetsanpassning
2. Grimstaskolan om - och tillbyggnad
3. Kvickentorpsskolan om - och tilbyggnad

Styrelsen beslöt att

1. godkänna inriktningen Drivhuset samt uppdra åt VD att ta fram underlag för

genomförandebeslut enligt redovisningen med en investeringsutgift om 199 mnkr,
varav 146 mnkr är hyresgästfinansierat, vid en beställning från
Utbildningsförvaltningen ..

2. godkänna inriktningen för Grimstaskolan samt uppdra åt VD att ta fram underlag för

genomförandebeslut enligt redovisningen med en investeringsutgift om
54 mnkr, varav 30 mnkr är hyresgästfinansierat, vid en beställning från
Utbildningsförvaltningen.
Särskilt uttalande Kadir Kasirga m.fl (S) och Cacilia Herrström m.fl (V)

Vi har inget att inviinds mot inriktningsbeslutet gå"Jlande Grimstaskolan på det stora

hela. Däremot å·r vi oroade över att de två förslagpå plscerinq av hus E som båda
Iorleqqer byggnaden på en del av den befintliga koastqriisplenen vid skolan.

Ner befintliga idrottsytor så som konstgräsplaner byggs bort ska en ersättningsyta
presenteras. Därför bör detta beaktas när placeringen av hus E utreds - om det går att
hitta en alternativ plecerinq eller om det går att planera för en ersättningsyta för den
konstgräsplan som byggs bort.

VJW
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3. godkänna inriktningen av projektet avseende om- och tillbyggnad av
Kvickentorpsskolan enligt redovisningen med en investeringsutgift om
306 mnkr, varav 286 mnkr är hyresgästfinansierat.
samt att
under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande uppdra åt VD att ta fram
underlag för genomförandebeslut vid en beställning från Utbildningsförvaltningen.
samt att
beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§ 10 Genomförandebeslut

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende genomförandebeslut för:

Bromma gymnasium kapacitetsökning
Enbackaskolan kapacitetsökning
Nybyggnad framtidens förskola Gullingeplan
Nybyggnad förskola Hästhagens bollplan
Spårfinnargränd 17 A grundsanering
Sturebyskolan
7. Nybyggnad förskola Stångvägen 44

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Styrelsen beslöt att

1.

uppdra åt VD att genomföra projektet på Bromma gymnasium enligt redovisningen
med en investeringsutgift om 117 mnkr, i sin helhet hyresgästsfinansierat, vid en
beställning från Utbildningsförvaltningen.

2.

uppdra åt VD att genomföra renoveringsprojektet på Enbackaskolan enligt
redovisningen med en investeringsutgift om 14 mnkr, varav 8 mnkr är
hyresgästsfinansierat, vid en beställning från Utbildningsförvaltningen.

3.

uppdra åt VD att genomföra nybyggnadsprojektet av en framtidens förskola på
Gullingeplan 30 enligt redovisningen med en investeringsutgift om
43 mnkr, i sin helhet hyresgästsfinansierat, vid en beställning från
Stadsdelsförvaltningen
Särskilt uttalande Kadir Kasriga m.fl (S) och Cecilia Herrström m.fl (V)

Stockholm stad ska vara i framkant när det gå1ler klimat- och miljöarbete. Staden är
en av Europas främsta miljöstäder och arbetet med klimat- och miljö ska genomsyra
alla delar av stadens verksamhet. Det är en viktig och Iorpliktiqende ambition.

Hsr spelar iiven SISAB en viktig roll när vi bygger nya förskolor och skolor. Genom
tydliga kravpå miljöcertifiering av våra byggnader kan vi bedriva till att nå klimat
och miljömålen. Vi anser att det är rimligt att ställa kravpå att nybyggda skolor- och
förskolor ska ha minst certifieringen miljöbyggnad silver.
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I det här iirendet föreslår den grönblå majoriteten att kraven på miljöbyggnad silver
ska överges av kostnads- och tidsskäl. Det å"r olyckligt. Staden ska ha en fortsatt hög
klimat- och miljöambition - då måste politiken också orka fatta de beslut som krevs
för att omsätta ord till handling.
Vidare tycker vi att det å"r problematiskt att förskolgården inte medger mer å·n 11,3
kvm friyta per barn. För att barn ska ha en fullgod förskolemiljö å"r det viktigt att det
även finns plats för lek, lärande och aktivitet på gården.
Vi skulle vilja se att enstriinqninqer gjordes och förslag tas fram på vilket sätt som
utemiljön kan förbättras eller lekvärdesfaktorer kan förstärkas för att ändå skapa en
god utomhusmiljö för förskolan
4.

uppdra åt VD att genomföra nybyggnadsprojektet av en ny förskola på Hästhagens
bollplan enligt redovisningen med en investeringsutgift om
72 mnkr, i sin helhet hyresgästsfinansierat, vid en beställning från
Stadsdelsförvaltningen.

5.

uppdra åt VD att genomföra projektet på Spårfinnargränd 17A enligt redovisningen
med en investeringsutgift om 12 mnkr, varav 2 mnkr är hyresgästsfinansierat, vid en
beställning från Enskede-Årsta - Väntör Stadsdelsförvaltning.

6.

uppdra åt VD att genomföra underhållsprojektet på Sturebyskolan enligt
redovisningen med en kostnad om 64 mnkr.

7.

uppdra åt VD att genomföra nybyggnadsprojektet på Stångvägen 44 enligt
redovisningen med en investeringsutgift om 72 mnkr, i sin helhet
hyresgästsfinansierat, vid en beställning från Stadsdelsförvaltningen.

§ 11 Balanslista projekt (SEKRETESS)
Förelåg balanslista för projekt.

Styrelsen beslöt att

godkänna balanslistan.

Anmälningsärenden
§ 12 Finansiell månadsrapport

Förelåg stadsledningskontorets finansiella månadsrapport för bolaget.
Styrelsen tackade för rapporten.
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§ 13 Vakansrapport

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende vakanta lokaler

Styrelsen tackade för informationen och uppdrog till bolaget att utöka rapporteringen av
vakansläget till tre gånger per år samt vid nästkommande tillfälle, 27 april 2021, jämföra
bolagets vakansgrad mot andra aktörer i branschen.

§ 14 Upphandlings- och marknadsläget

Förelåg företagsledningens tjänsteutlåtande avseende upphandlings- och marknadsläget.

Styrelsen tackade för informationen

§ 15 Information från VD till styrelsen SEKRETESS

Förelåg information från VD till styrelsen.
Styrelsen tackade för informationen.

§ 16 Övriga frågor

Peter Jönsson och Kadir Kasirga önskade styrelsen och bolaget en god jul med önskan om
ett 2021 där vi åter kan mötas och ses. Claes Magnusson tackade från bolagets sida.
Mötet avslutades kl. 17:45
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