VD-kommentarer
Tertial 1 och prognos 1 2018

Analys av ekonomisk utveckling
Tertialbokslut
Resultatet efter finansnetto uppgår till -18 mnkr. Resultatet för perioden är 25 mnkr
högre än budget. Detta beror främst på ökade intäkter.
Intäkterna för perioden uppgår till 772 mnkr, vilket är 31 mnkr högre än budget.
Avvikelsen beror till största del på ökade hyresintäkter och vidarefaktureringar av
hyresgästanpassningar. Ersättning avseende ej avdragsgilla räntekostnader har även
tillkommit från och med april.
Bolagets driftskostnader ligger på 2 mnkr över budget. Den långa vintern har drivit
upp kostnaderna för el och uppvärmning samt inneburit minskade kostnader för
utvändig skötsel. Reparation och hyresgästanpassningar ligger 5 mnkr över budget
vilket främst beror på ökade hyresgästanpassningar vilket vidarefaktureras.
Kostnaderna för tomträttsavgälder ligger i nivå med budget.
Personalkostnaderna för perioden uppgår till 61 mnkr, vilket är 7 mnkr lägre än
budget. Avvikelsen beror på att rekryteringar har förskjutits i tiden.
Avskrivningarna uppgår till 218 mnkr, vilket är 12 mnkr högre än budget. Antalet
aktiverade investeringar har under perioden vart högre än budgeterat.
De finansiella kostnaderna uppgår till 52 mnkr, vilket är en minskning med 3 mnkr
jämfört med budget. Minskningen beror på lägre investeringsnivåer jämfört med
budget.
Investeringarna för perioden uppgick till 589 mnkr vilket är 307 mnkr lägre än budget.

Årsprognos
Det prognostiserade helårsresultatet efter finansnetto uppgår till 18 mnkr. Resultatet
är 18 mnkr högre än budget. Justeringen mot budget beror på ersättning för utökade
skattekostnader på grund av ej avdragsgilla räntekostnader. Prognosen för helår efter
skatt uppgår till 0 mnkr.
Intäkterna beräknas uppgå till 2 386 mnkr och jämfört med budget är det en ökning
med 20 mnkr, detta beror främst på 18 mnkr som tillkommit på grund av ersättning
för utökade skattekostnader som är kopplat till ej avdragsgilla räntekostnader.
Prognosen för driftkostnader ligger i nivå med budget. Ombyggnads- och
underhållskostnaderna har gått ned med 4 % jämfört med budget, vilket beror på att
befintliga projekt har justerats för anpassning till K3-regelverket.
Bolagets administrativa kostnader har i prognosen minskat med 2 %. Detta beror på
att personalkostnaderna har minskat på grund av försenade rekryteringar.
Personalkostnaderna prognostiseras till 208 mnkr och budgeten uppgick till 212 mnkr.
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Avskrivningarna förväntas uppgå till 674 mnkr, vilket är en ökning med 44 mnkr
jämfört med budget. De högre avskrivningarna är en följd av att fler projekt har
tillkommit som inte var med i den ursprungliga bedömningen.
De finansiella kostnaderna förväntas uppgå till 163 mnkr, vilket är 3 mnkr lägre än
budget. Detta beror på lägre prognos av investeringsnivåer.
Investeringarna förväntas uppgå till 2 800 mnkr för helåret 2018, vilket är 400 mnkr
lägre än budget men samtidigt 979 mnkr mer än utfall helåret 2017. Ett antal projekt
har skjutits framåt i tid. De fem projekten med enskilt största avvikelse mot budget
uppgår totalt till 191 mnkr. Främsta anledningarna till förseningar beror på utdragen
bygglovsprocess med överklaganden samt fastställande av detaljplaner. Summan av
övriga projektinvesteringar har en negativ avvikelse på 209 mnkr jämfört med budget.
Tabellen nedan åskådliggör detta:

Projekt

Prognos Budget Kommentar
1 2018
2018

Vasa Real

10

121

Överklagan från boenden i området.

Veteranen 1, Förskola

0

30

Produktionen förskjuten ett år.

Bäckahagen Skola

4

28

Produktionen förskjuten ett år.

Blommensbergsskolan 3

17

Produktionen förskjuten ett år.

Gubbängens
Gymnasium

0

12

Privat aktör, lång beslutsprocess.

Summa Övriga
Projekt

2 783

2 992

209 mnkr lägre än budget

Total

2800

3200

Investeringsnivån 2018 har i
prognos 1 justerats ned med 400
mnkr.
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SISAB:s projektportfölj ökar i värde
Antalet projekt i SISAB:s projektportfölj ökar med den ökande investeringstakten. Vid
april månads slut hade SISAB en total projektportfölj till ett värde av nära 19 mdkr.
Detta avser projekt som vid något tillfälle beslutats i SISAB:s styrelse med minst ett
utredningsbeslut.
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Bild 1 SISAB:s projektportfölj per 180430

Stora projekt över 300 mnkr i genomförandefas
Bobergsskolan, 402 mnkr (genomförandebeslut)
Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden byggs som en F-6-skola med 4 paralleller för
850 elever. Skolan dimensioneras dock för 900 elever för att enkelt kunna ställas om
till en F-9-skola med 3 paralleller. Planerad byggstart var januari 2017. På grund av
markföroreningar och marksaneringar samt bekymmer med grundläggning mot berg
och befintlig byggnad så har projektet försenats. Montage av prefabstommen är ca 8
veckor efter tidplan vilket gjort att forceringsåtgärder har utförts och utförs
fortfarande för att planerad inflyttning av skolan ska kunna ske höstterminen 2019.
Tidplanen är genomgången och planerad i detalj vilket visar att vi inte klarar några
större förändringar eller tilläggsbeställningar om sluttiden ska hållas.
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Sjöviksskolan, 449 mnkr (genomförandebeslut)
En ny skola byggs i Årstaberg, Hägersten-Liljeholmen. Byggnaden beräknas för 1 200
elever. Delar av skolan beräknas vara klar för inflyttning höstterminen 2019. Hela
skolan är klar till vårterminen 2020.

Bild 2 Illustration av Sjöviksskolan

Kämpetorpsskolan, 338 mnkr (genomförandebeslut)
Projektet innefattar om- och tillbyggnad av befintliga skollokaler. Parallellt pågår
nybyggnad av förskola, fotbollsplan och idrottshall. Under 2016 blev upphandlingen av
entreprenaden klar och arbetet med om- och tillbyggnaden påbörjades i februari 2017
och beräknas pågå till november 2019. Skolstart planeras till våren 2020.

Bild 3 Pågående byggarbetsplats på Kämpetorpsskolan

Sida 5 av 15

Brandstegen 1, 407 mnkr (genomförandebeslut)
Skola för 1 005 elever uppdelade på en treparallell F-6-organisation, en fyrparallellig
7-9-organisation och en grundsärskoleenhet för 15 elever. Skolan beräknas vara klar
för inflyttning höstterminen 2021. Detaljplanen överklagades i januari 2017, vilket
medför risk för förskjuten tidsplan, som i sin tur kan leda till försenad inflyttning.
Länsstyrelsen avslog överklagan i juni 2017, men ny överklagan har lämnats till Markoch miljööverdomstolen. I oktober 2017 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att
de inte ger prövningstillstånd så planen har nu vunnit laga kraft.
Vasa Real skola samt förskola, 370 mnkr (genomförandebeslut)
Om- och tillbyggnad av Vasa Reals skola för att tillmötesgå den stora bristen på
kapacitet av elevplatser inom området Norrmalm. Tillbyggnaden om 8 000 kvm kan
utföras inom befintlig detaljplan och medger en ökning av antalet elever med cirka
510 platser. Inflyttning var ursprungligen planerad till januari 2020 men på grund av
utbyggnation av tunnelbanan samordnas projekten tidsmässigt för att undvika buller
och störningar för verksamheten. Tidplanen från Stockholms läns landsting är inte
klar men en ungefärlig prognos gör att man tror att man ska borra under Vasa Real
skola ca 2019. Den befintliga förskolan revs sommaren 2017, men planerat
schaktarbete stoppades av boende som överklagade fällning av träd där den nya
skolbyggnaden skulle uppföras. Mark- och miljööverdomstolen beslutade i december
2017 att SISAB inte får avverka de aktuella träden vilket innebär att tidplanen
flyttats fram ytterligare. SISAB har ansökt om dispens hos Länsstyrelsen och
handläggning pågår.
Rödabergsskolan, 379 mnkr (genomförandebeslut)
Projektet innefattar om- och tillbyggnad av Rödabergsskolan för att tillmötesgå det
stora trycket på skolplatser i området. Skolan kommer att evakueras till skolpaviljong
som färdigställs för inflyttning december 2018. Byggstart planeras till våren 2019.
Skolan beräknas vara klar för inflyttning till 2021/2022. Stadsbyggnadsnämnden i
Stockholms stad beslutade den 18 maj 2016 att anta detaljplan för fastigheten
Flygmaskinen 2. Detaljplanen blev överklagad. Den 1 februari 2017 avslog mark- och
miljödomstolen alla överklaganden rörande detaljplanen för Flygmaskinen
(Rödabergsskolan). Byggstart är förskjutet från juni 2018 till juni 2019 på grund av att
beviljat bygglov rörande evakueringspaviljonger inkommit sent.
Nälstaskolan, 288 mnkr (genomförandebeslut)
Projektet omfattar att inom fastigheten Arvsskiftet 1 i Nälsta, och inom gällande
detaljplan, öka skolans kapacitet med ca 300 nya elevplatser genom om- och
tillbyggnad samt ersätta befintliga paviljonger med permanenta byggnader. Skolan
som idag är F-6, ska byggas ut för att möta ett ökande behov av elevplatser i HässelbyVällingby. Byggstart var i februari 2016 och projektet beräknas vara klart 2019.
Produktionen pågår. På grund av långa leveranstider av stommen under 2016 och
2017 är dock produktionsplanen ansträngd. Problem har uppstått med uttorkning av
betong vilket gör att inflyttningstiden är mycket osäker. Dialog och utredningar pågår
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för att se om uttorkningen går att hantera så att entreprenören ska hinna färdigställa
enligt kommunicerade tider.

Stora projekt över 300mnkr i planeringsfas
Lillholmsskolan, tot. 308 mnkr (inriktningsbeslut)
I Skärholmen förväntas ett stort bostadsbyggande det kommande åren med över 6 300
nya bostäder, således uppstår ett behov av fler elevplatser i Skärholmen. Projektet
omfattar ny, till- och ombyggnad för att öka skolans kapacitet med 410 elevplatser.
Bygglovsanmälan kommer att lämnas in i juni 2018. Genomförandebeslut för
kapacitetsökningen och idrottshall sammanslaget kommer beslutas i bolagsstyrelsen
2018-05-22 samt förväntas tas i utbildningsnämnden 2018-06-14 och i
kommunstyrelsens ekonomiutskott 2018-08-22.
Stadshagsklippan, 331 mnkr (inriktningsbeslut)
SISAB har på initiativ av utbildningsnämnden utformat en ny grundskola på
Stadshagsklippan för ca 750 elever i årskurserna F-6, med tre paralleller. Skolans
totala yta planeras till 7 900 m² (BRA-yta). Projektet är komplicerat då tillgången på
mark är begränsad och det är flera aktörer i direkt anslutning till skoltomten både
ovan och under mark. Detaljplanearbetet drar ut på tiden och bedöms bli klart under
mitten av 2018 och genomförandebeslut för projektet förutses i alla instanser under
hösten 2018. Byggstart beräknas ske tidigast januari 2021 och inflyttning 2023.
Kista äng ny skola, tot. 351 mnkr (inriktningsbeslut)
I detaljplanen för Kista Äng planeras 1 600 lägenheter att byggas och behovet av en ny
skola uppstår därmed. Utbildningsförvaltningen har gett SISAB uppdrag att utreda
möjligheten att uppföra en ny skola i området. Skolan ska inrymma en F-6
organisation med kapacitet för 740 elever. Den nya skolan kommer att ha tre
paralleller, med möjlighet att ta in ytterligare fyra klasser. Verksamheten kan justeras
beroende på behoven i olika årskullar. Planerad inflyttning under 2022.
Inriktningsbeslut togs i kommunfullmäktige 2017-11-27. Genomförandebeslut
förväntas att tas upp i bolagsstyrelsen hösten 2018.
Årstafältet etapp 3, tot. 432 mnkr (inriktningsbeslut)
Ny grundskola för ca 900 elever planeras på Årstafältet i etapp 3. Efter diskussion med
exploateringskontoret och utbildningsförvaltningen blir det troligen totalt tre skolor på
Årstafältet för cirka 900 elever per skola. Offert för inriktningsbeslut överlämnades till
utbildningsförvaltningen i oktober 2017. Inriktningsbeslut togs i bolagsstyrelsen den 5
december 2017. KF tog inriktningsbeslut den 19 mars 2018. Skolan beräknas vara klar
till vårterminen 2024. Nytt inriktningsärende planeras till hösten 2018 för att även
idrottshallen skall ingå i skolprojektet, SAMS beslut att idrottshallen övertas av
SISAB från fastighetskontoret.
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Gröndalsskolan, tot. 458 mnkr (inriktningsbeslut)
Utbildningsförvaltningen har av SISAB beställt en utredning av skolan för att
undersöka möjligheten att utöka skolans kapacitet till en 3-parallellig F-9-skola med
900 elever, inklusive gymnastik- och matsal. Det är en stor kapacitetsökning från
dagens ca 320 elever. Studien utgår från befintlig detaljplan och blev klar under våren
2017. SISAB inväntar vidare besked från utbildningsförvaltningen innan nästa skede
förslagshandling påbörjas.
Hästhagsskolan, tot. 359 mnkr (utredningsbeslut)
Utbildningsförvaltningen har av SISAB beställt en utredning avseende ny-, till- och
ombyggnad av Hästhagsskolan. Projektets mål är att utöka Hästhagsskolan till en 3parallellig F-9-skola med kapacitet för 900 elever. Inriktningsbeslut planeras att tas
upp för godkännande i bolagsstyrelsen 2018-05-22, Utbildningsnämnden 2018-05-24
och i kommunstyrelsens ekonomiutskott 2018-06-20. Skolan planeras att stå klar till
höstterminen 2023.
Sandåkraskolan, tot. 303 mnkr (utredningsbeslut)
Utbildningsförvaltningen har av SISAB beställt en utredning avseende
kapacitetsökning av Sandåkraskolan. Projektet syftar till att riva samtliga befintliga
skolbyggnader för att ge plats åt en ny skolbyggnad för en 3-parallellig F-6-skola med
plats för 588 elever. Ärendet planeras att tas upp för godkännande i bolagsstyrelsen
2018-05-22, Utbildningsnämnden 2018-05-24 och i kommunstyrelsens ekonomiutskott
2018-06-20. Skolan beräknas att stå klar till höstterminen 2022.
Björnbodaskolan, tot. 440 mnkr (utredningsprojekt)
I samarbete med utbildningsförvaltningen pågår en utredning om en ny skola vid
Skattegårdsvägen i Hässelby-Vällingby. På fastigheten ligger nuvarande
Björnbodaskolan en 3-parallellig F-3-skola med ca 400 elever som är uttjänt och
projektet innefattar rivning av denna. Den nya skolan skall vara en 4-parallellig F-9
skola med plats för ca 1 200 elever. Markanvisningsansökan inlämnades under
sommaren 2017 och planarbete för ny detaljplan påbörjades hösten 2017 och kommer
att pågå under hela 2018. Samråd är planerat till hösten 2018. Utredningsbeslut tas i
bolagsstyrelsen 2018-05-22. SISAB avser att leverera en offert för inriktningsbeslut
under 2019. Skolan är beräknad att stå klar 2025.
Hammarbyskogen, tot. 400 mnkr (utredningsbeslut)
En ny skola planeras vid Hammarbybacken i Hammarbyhöjden. Skolan är en del i en
större detaljplan kring Hammarbyhöjdens idrottsplats. Projektet är känsligt då
området ligger i direkt anslutning till Björkhagens naturområde. I samarbete med
utbildningsnämnden har en volymstudie för skolan tagits fram. Skolan är planerad
med en verksamhet F-9 för 1 200 elever. Gymnastiksal kommer ingå i skolan eftersom
idrottsnämnden inte bygger någon inom området. SISAB har fått en markanvisning
inom området, och startbesked för ändring av detaljplanen är taget från
stadsbyggnadskontoret. Utbildningsförvaltningen har beställt arbetet med
framtagande av detaljplanen. I övrigt är tidplanen ännu inte fastslagen.
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Alviksstrand, tot. 460 mnkr (utredningsbeslut)
I Alvik strand, har SISAB tagit fram ett alternativ för en F-9-skola med 900 elever som
omfattar två byggnader i närheten av tvärbananshållplatsen Alvik strand.
Byggnadstekniska svårigheter finns pga. stora höjdskillnader i terrängen och närheten
till tvärbanan. Ett samarbete med SL och exploateringskontoret pågår för att utreda
kostnader och tekniska lösningar för bulleråtgärder och eventuell överdäckning.
Planerad inflyttning är inte fastlagd utan styrs av detaljplanearbetet för östra delen av
Alvik som just nu är inne i programarbetet samt takten på bostadsbyggandet i
området. Skolan beräknas vara klar tidigast 2024-2025. Ett samarbete med staden och
andra byggherrar har etablerats och ska närmast resultera i en planutställning 15
november 2018. Beställning på utredning av detaljplaneprocessen inkom 23 oktober
2017.
Steningeparken (tidigare Boliden plan), tot. 425 mnkr (utredningsbeslut)
Utbildningsnämnden har gett SISAB i uppdrag att utreda möjligheten att uppföra en
ny skola vid Bolidenplan i Årsta. Skolan är planerad för cirka 900 elever i en F-9
organisation. Detaljplanearbetet pågår och under hösten 2018 beräknas ett underlag
för inriktningsbeslut att presenteras.
Tullgårdsskolan, tot. 380 mnkr (utredningsbeslut)
Utbildningsförvaltningen har beställt en utredning av möjligheten att inom befintlig
detaljplan bygga ut Tullgårdsskolan för att klara en kapacitet på 1 200 elever, en
ökning med 800 elever från dagens 400. Utredningsbeslut togs i bolagsstyrelsen i
februari 2017. Utbildningsförvaltningen har i oktober 2017 beslutat att inte gå vidare
med projektering av utbyggnad inom gällande detaljplan. I december 2017 lämnade
SISAB in en ansökan om planbesked. Med en ny detaljplan kommer SISAB kunna
bygga en bättre utformad skola, både för verksamheten och med avseende på totala
projektekonomin. Om vi får ett positivt svar på planbeskedet och kan gå vidare med en
ny detaljplan så kan en ny skola vara klar tidigast 2024/25.
Bergholmsbacken, tot. 450 mnkr (utredningsbeslut)
På uppdrag av utbildningsförvaltningen har SISAB upprättat en volymstudie för en ny
skola med elevkapacitet för ca 1200 elever. SISAB har erhållit markanvisning och har
inlett planarbetet. Planavtal tecknades under oktober 2017. Underlag för
inriktningsbeslut kan presenteras under hösten 2018. Skolan beräknas kunna
färdigställas till HT 2023.
Dalhagen BP, tot. 410 mnkr (utredningsbeslut)
SISAB har på uppdrag av utbildningsförvaltningen genomfört en förstudie för
nybyggnad av skola med tre paralleller, åk F-9 inom Akalla 4:1 vid Dalhagen BP med
en ökning om ca 900 elever. Behovet av en skola beror på kommande
bostadsexploatering inom området. Markanvisningsavtal är undertecknat med
exploateringskontoret.. Beställning på upprättning av förstudie inväntas från
utbildningsförvaltningen. Förstudien beräknas klar i början av 2018.

Sida 9 av 15

Detaljplanearbetet pågår som ska vara klart till september 2018 då samråd hålls.
Uppskattad tid för färdigställande av ny skola beräknas till år 2025.
Skarpnäcks gamla och nya skola, tot. 360 mnkr (utredningsbeslut)
SISAB har på uppdrag av utbildningsförvaltningen genomfört en förstudie 2012 för en
kapacitetsökning på Skarpnäcks gamla och nya skola. En utredning har nu utförts för
möjligheten att skapa en 4-parallellig F-9-skola med ca 1 100 elevplatser. Beställning
på utredning inkom till SISAB i mars 2018 och offert för inriktningsbeslut skall
levereras under hösten 2018. Bedömd färdigställande är satt till tidigast 2025 förutsatt
att utredning startar våren 2018.
Nybohovsskolan, tot. 443 mnkr (utredningsbeslut)
I samarbete med utbildningsförvaltningen har en volymstudie beställts för att utreda
den maximala byggrätten inom befintlig detaljplan. Volymstudie levererades till
utbildningsförvaltningen i mars 2017. Till- och ombyggnad av skolan kommer att öka
elevantalet från 200 till 900 elevplatser i en 3-parallellig F-9-skola.
Slakthusområdet, tot. 300 mnkr (utredningsbeslut)
I samarbete med utbildningsförvaltningen och exploateringskontoret har SISAB
upprättat två alternativa volymstudier för en ny F-9-skola för ca 900 elever i
Slakthusområdet. Utbildningsförvaltningen har 2017-10-16 beställt utredning och
detaljplanearbete. SISAB har erhållit en markanvisning december 2017 och inleder
planarbetet under våren 2018. Skolan beräknas vara färdigställd tidigast 2025.
Solvalla skola, tot. 350 mnkr (utredningsbeslut)
SISAB har på uppdrag av Utbildningsförvaltningen genomfört en förstudie för
nybyggnad av skola med tre paralleller, årskurserna F-9 med kapacitet för ca 900
elever inom Bällsta 1:9, 1:26 och 1:27 vid Solvalla. Exploateringskontoret är
fastighetsägare. Behovet av en ny skola beror på kommande bostadsexploatering inom
området. Förstudie genomfördes under vintern 2016/2017. Preliminärt undertecknas
markanvisningsavtalet med exploateringskontoret under andra kvartalet 2018.
Ändring av detaljplan kan påbörjas under 2018. Arbetet med detaljplan beräknas ta ca
tre år. Uppskattad tid för färdigställande av en ny skola beräknas tidigast till 2025.
Årstafältet skola 2 (Utredningsbeslut 2015-09-22). 400 mnkr
SISAB har erhållit beställning att utföra en volymstudie för skola 2 på Årstafältet
etapp 4. Kapaciteten skall vara för 900 elever F-9 och beräknas färdigställd till 202425. Kommer troligen att flyttas till etapp 9 då tänkt tomt behövs till förskolor.
Tidplanen är väldigt osäker när bygget kan startas och om behovet så kräver.

Inhyrning
Anna Whitlocks gymnasium
Den 28 november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att SISAB ska hyra
Murmästaren 3 på Hantverkargatan och sedan i sin tur hyra ut lokalerna till
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utbildningsnämnden via ramavtal för skollokaler. Byggnaden är på c:a 20 000 kvm och
planerad elevkapacitet är ca 2 200 elever. Inom fastigheten finns det ingen möjlighet
att inrymma gymnastiksal, dock kommer nya omklädningsrum med
tillgänglighetsanpassade duschar och wc att inredas i källaren för en dellösning av
idrottsfunktionen, i övrigt får idrotten lösas på annat håll. Planerad inflyttning är
beräknad till höstterminen 2018.

SISAB-dagen
I februari anordnade SISAB en intern utvecklingsdag, SISAB-dagen, med syfte att
arbeta med våra värderingar för att förstärka positiva beteenden. I Konradsbergs aula
blandades föreläsningar och workshops av både interna och externa föredragshållare.
Bland höjdpunkterna fanns Katarina Gospic, hjärnforskare som pratade om vad som
styr hjärnan och Martin Rörby, arkitekturhistoriker som berättade om skolans och
skolbyggandets utveckling i Stockholm. Dagen avslutades med presentation av en ny
intern referensgrupp bestående av medarbetare som kommer att arbeta vidare med
SISAB:s värdegrund. Referensgruppen har arbetat vidare med sitt uppdrag och bland
annat ringat in ett antal områden med förbättringspotential. Att lära känna varandra
bättre över avdelningsgränser är ett av dessa områden vilket är en nyckel för att
bolaget ska kunna fortsätta växa där medarbetarna bland annat känner delaktighet.
Referensgruppen har infört hemliga lunch-träffar där medarbetare anmäler sig till
lunch ett visst datum och blir hopparad med andra hungriga medarbetare från andra
avdelningar. Initiativet har varit mycket uppskattat.

Planering för energismart utveckling
SISAB:s styrelse antog i slutet av 2013 en energiplan att gälla mellan åren 2013-2020.
Energioptimering och energieffektivisering är ett område SISAB arbetar aktivt med
och därför är det nu dags att göra en större revidering av planen. Arbetet kommer att
ledas av SISAB:s driftavdelning med stöttning från flera andra avdelningar med syfte
att få med aspekter som miljö och hållbarhet på ett bra sätt.

Inomhusmiljö
Som ett resultat av den omorganisation som gjordes under 2017, har SISAB:s
driftavdelning utvecklats med både nya tjänster och nya arbetsområden. För att
säkerställa att inkomna ärenden i form av tillsynsprotokoll med begäran om åtgärd
eller andra förelägganden kopplat till bland annat inomhusmiljö hanteras på att
effektivt sätt finns en särskild resurs i form av myndighetssamordnare. SISAB:s
myndighetssamordnare arbetar idag strukturerat och systematiskt för att säkerställa
att alla ärenden hanteras av rätt resurs antingen internt eller externt.
Under perioden har SISAB även deltagit i en styrgrupp för ett SKL-finansierat projekt
med syfte att ta fram två skrifter som ska ge stöd till skolverksamheter som upplever
inomhusmiljöproblem. Den ena skriften är mer inriktad på själva problematiken som
ger upphov till besvären, medan den andra är mer inriktad på lagar och förordningar,
vad som händer i en kommun och vem som bär ansvaret vid ett ärende.
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GDPR
SISAB:s arbete med förberedelser inför att nya GDPR träder i kraft den 25 maj 2018
pågår för fullt. Sedan slutet på 2017 har projektgruppen kompletterats med en
kommunikatör som hjälper till med kommunikationsarbetet internt. I januari
genomfördes en medarbetarenkät med syfte att bättre förstå medarbetarnas befintliga
kunskaper kring GDPR, vilka informationsinsatser som önskas samt på vilket sätt
man önskar information och eventuell utbildning. Svarsfrekvensen på drygt 70 %
visade bland annat att förståelsen för att GDPR kan komma att påverka arbetet var
större än den befintliga kunskapen. Det som främst efterfrågades gällande
informationsinsatser var svar på vad GDPR innebär för mitt eget arbete och roll på
SISAB. Det kom också fram att SISAB:s intranät Insidan är det forum där man önskar
information och att den ska vara kortfattad och saklig. Ett antal informationsinsatser
har nu genomförts för att öka engagemanget och kunskaperna i frågan. All information
om GDPR hittar medarbetarna kontinuerligt på intranätet.

Bild 4 Visar utdrag från SISAB:s intranät Insidan där nyheter om GDPR kontinuerligt publiceras för att
förbereda medarbetarna
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Barn och unga i fokus
En viktig aspekt i stadens utbyggnad är att involvera barn och unga i utvecklingen.
SISAB har antagit Stockholms stads program för barns rättigheter och ser nu över
både de befintliga interna rutinerna, likväl som den befintliga kunskapsnivån för att
säkerställa att rätt kompetens och tillvägagångssätt finns gällande barns involvering i
skol- och förskoleprojekten. Ett sammanfattande PM kommer att presenteras för
bolagets ledning innan sommaren 2018.
Arkitekttävling
Under årets första tertial lanserades SISAB:s arkitekttävling Rötterna i Rinkeby.
Totalt inkom 31 tävlingsbidrag som nu utvärderas av tävlingens jury och
referensgrupp. En parallell förslagstävling utlystes för skolbarnen i Rinkeby där totalt
42 förslag från 6 klasser inkom. Prisutdelning för det vinnande förslaget genomfördes i
början på maj.
Energiagenterna
Energiagenternas arbete fortsätter och höstens omgång är redan fullbokad. De lila
prickarna på bilden nedan visar alla 60 förskolor som till hösten kommer ha nya
energiagenter till sin hjälp mot en mer energismart vardag.

Bild 5 Nya energiagenter runt om i hela staden. Bildkälla: Energiagenterna
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Säkerhet
Med anledning av den fallskada som förekom på en av SISAB:s förskolor under slutet
av 2017 vidtas nu omfattande säkerhetsinventeringar. Under 2018 kommer en
invändig och utvändig inventering av glasade konstruktioner att utföras med avseende
på personsäkerhet. Målet med inventeringen är att minska risken för personskador
och avser även byggnader som uppförts eller renoverats före bygglagstiftningen om
glasade konstruktioners införande 1973.

Samverkan i fokus
SISAB arbetar fortsatt med samverkan i Fokus Skärholmen. SISAB:s största
utmaning just nu ligger i att få tillräckligt stora tomt- och byggrätter för att medge en
flexibilitet beroende på områdets fortsatta utveckling.
Generellt är SISAB också mån om att vara delaktig i framtagandet av flexibla
detaljplaner för att möjliggöra framtida utbyggnationer och möta kommande lagkrav.
Genom ett gott samarbete med stadsbyggnadskontoret som främjar flexibla
detaljplaner kan också framtida funktionskrav mötas för ett växande Stockholm. Det
undviker även detaljplaneändringar vid till- och ombyggnader där byggrätten finns,
men detaljplanen är så pass strikt reglerad att bygglov inte kan medges utan att
föregås av detaljplaneändring. Det förhindrar också de situationer som ibland uppstår
där SISAB, i strid med detaljplan, försöker pröva byggnation på prickmark. För att
fånga dessa situationer och i ett tidigt skede avgöra om detaljplaneändring krävs eller
ej, har SISAB i det nya projektstyrningssystemet Antura tydliggjort rutinen för
avstämning mot detaljplan. Syftet är att undvika situationer som inte är förenliga med
plan- och bygglagen.

Social hållbarhet
I SISAB:s hållbarhetsredovisning för 2017 belystes bland annat resursfördelningen
mellan män och kvinnor i bolaget. Hållbarhetsrapporten blir nu ett verktyg för ett
fortsatt förbättringsarbete där en särskild resurs har tilldelats tid för att arbeta med
frågorna både internt inom SISAB, men också med kommunikation till externa
målgrupper.
SISAB:s upphandlingsavdelning planerar en utbildningsinsats i antikorruption för
hela bolaget. Utbildningen kommer att inkludera både föreläsningar och case-baserade
diskussioner för att ge så god anpassning som möjligt för bolaget. Kunskaperna inom
antikorruption finns till stor del idag, men SISAB ser det som en viktig fråga som
behöver diskuteras öppet och repeteras med jämna mellanrum.
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Upphandling
Under årets första tertial har drygt 4 000 avrop eller beställningar gjorts till ett värde
om drygt 600 mnkr.
Avtal

Antal avrop/beställningar
ackumulerat januari-april

Ramavtal

Värde kr

3 704

406 810 244

Direktupphandlingar

302

15 649 666

Projektavtal

72

183 575 168

4 078

606 035 078

TOTALT

SISAB har för närvarande två pågående överprövningsärenden som ligger för
avgörande.
Avtal

Status

Stockholm FR 6201-18: Ramavtal
hisskonsulter

Överprövning pågår sedan 19/3

Stockholm FR 4629-18: Förnyad
konkurrens inom ramavtal möbler, skåp
och miljömöbler (soffor, bord mm) Anna
Whitlocks gymnasium

Överprövning pågår sedan 26/2

I dagsläget är det svårt att bedöma hur lång tid det kommer ta innan avgörande.
Förvaltningsrätten har enligt Sveriges Radio fått ett fördubblat antal ärenden
avseende överklagan av Försäkringskassans sjukpenningbeslut, till ca 5 000 på ett år.
Detta kan ytterligare påverka domstolarnas handläggningstider negativt.
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