
SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB
Arbetsmiljörådet 5 maj 
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Innehåll
1. SISAB

2. Arbetsmiljöutmaningar 

3. Vårt arbete under pandemin 

4. Arbetet framåt



Ledande inom 
utbildningsmiljöer
sedan 1991
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En del av Stockholms stad
SISAB är ett av 16 aktiva bolag i koncernen 
Stockholms Stadshus AB, som ägs av 
Stockholms stad.
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Våra kunder
• Stadsdelsförvaltningarna: förskolor

• Utbildningsförvaltningen: grund- och 
gymnasieskolor

• Arbetsmarknadsförvaltningen: SFI och 
vuxenutbildning

• Friskolor och privata förskolor

• Externa hyresgäster
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VD

Fastighets-
utveckling Projekt Fastighet Drift

HR

Ekonomi VD-stab

Inköp

Arbetsmiljö och 
säkerhet
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2. Arbetsmiljöutmaningar
Vi är byggherre, arbetsgivare och fastighetsägare 

Innebär olika arbetsmiljöutmaningar



Många byggprojekt på 
gång, stora som små

• Säker arbetsmiljö på byggarbetsplatser

• Arbete vid pågående drift 
- Barn är nyfikna!

• Transporter

• Hantering av verktyg och material

• Avgränsning av arbetsområdet
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Från nytt kontor till 
hemmakontor

• Flytt till nytt kontor / Hemmakontoret

• Verksamheten har vuxit de senaste åren, ta 
hand om och inkludera nyanställda 

• Digitalisering & nya arbetssätt 

• Vår sociala arbetsmiljö

• Digitala ledarskapet ställer nya krav
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3. Vårt arbete under pandemin
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• Aktiverade krisgrupp
− Inriktning
− Kontinuerliga nyhetsutskick
− Extra chefsforum
− ”Hemmakontoret”
− Pulsmätningar
− Återgångsgrupp

• Ställt om och anpassat aktiveter inom 
HÄLSAB och värderingsgruppen

Hur vi arbetat



Pulsmätningar 
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HÄLSAB 

• Startades på initiativ av en 
grupp motiverade 
medarbetare

• Startades för att få med alla –
även de ofrälsta – till att 
rörelse är enkelt, kul och 
lättillgängligt

• Friluftsdag blev friluftshöst, 
tex SUP, Discgolf, digitala 
träningspass, stegtävlingar
med fotoutmaningar mm 
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En av de saker vi tar 
med oss allra tydligast 
från året är den pepp 
och flexibilitet ni alla 
visat när vi genomfört 
våra aktiviteter – vi har 
testat och provat nytt. 
Det har gett oss så 
mycket energi och 
inspiration.
//HÄLSAB



• Värderingsgruppen skapar och 
arrangerar forum som ska uppmuntra, 
främja och utveckla värderingsarbetet 

• Aktiviteterna ställdes om och blev 
digitala tex mystery lunch & breakfast, 
musik quiz. 

• Ett sätt att knyta  nya vänskapsband 
inom bolaget och träffas över 
avdelnings- och enhetsgränser, även när 
vi arbetar hemifrån.
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Värderingsgruppen
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4. Arbetet framåt
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Nyorientering
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Ser fram emot och hoppas kunna 
ha möjligheten att planera tiden på 
kontoret utifrån behovet att vara på 
plats. Att förlägga vissa dagar där 

och planera in möten och  
utbildningar på dessa dagar

Möjlighet att interagera med 
kollegor utanför egna avdelningen 
vilket gör arbetet lättare och mer 

avspänt.

Möjligheten till kreativa möten.

Möjlighet till arbetsplats utifrån 
behov, möjlighet att få välja. 

En tydligare skillnad mellan hem 
och kontor. Viktigt för mitt 

psykiska välmående. Vill gärna 
fortsätta arbeta hemifrån men att 
det ska få vara ett val och utifrån 

uppgiftens förutsättningar. Balans 
är väl rubriken och förhoppningen. 

Lämna jobbet på jobbet och vara ledig när 
jag är hemma. Kasta ut arbetsplatsen från 
mitt trånga vardagsrum. Inget kul att se 

skiten från soffan.  



Vad vi gör nu
• Involvering, arbetsgrupp & referensgrupp som 

speglar verksamheten för arbete framåt mot vår 
mötesplats SISAB.

• Ska ta fram ett förslag på hur vår nya mötesplats 
som rymmer både våra individuella och 
verksamhetens behov.

• Till grund för arbetet finns en utarbetad vision 
och våra värderingar
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TACK!


