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Vd-ord
Jag sammanfattar året som väldigt roligt 
och väldigt mycket. Vi har fortsatt växa 
genom god orderingång, har genomfört 
och genomför (som vanligt) mycket ut-
manande projekt och vi har haft kul till-
sammans. Under 2019 passerade vi 1,6 
miljarder kronor i omsättning och företaget 
expanderade men i en mer hanterbar takt 
än de senaste åren. Den snabba och starka 
tillväxten påverkar såväl våra medarbetare 
som organisationens struktur. Jag tvingas 
delegera mer och mer vilket är en utma-
ning för mig som person då jag är van att 
arbeta med alla delar — högt som lågt. Det 
är viktigt att vi inte tappar bort känslan av 
en Sh-familj även om vi nu blivit en stor-
familj med drygt 370 anställda. Utan det 
familjära är vi inte det företag vi vill vara. 
 
Vi har alltid jobbat långsiktigt och strategiskt och där-

för inte påverkats nämnvärt av konjunktursvängningar. 

I maj genomfördes en revision kring kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö i några av våra projekt där rutiner, mallar 

och dokument granskades. Vi är väldigt nöjda med 

utfallet då revisionen genomfördes helt utan anmärk-

ningar och det är ju ett tydligt kvitto på att vi jobbar 

på rätt sätt. Vi är och förblir det lilla familjeföretaget 

med människan i fokus och ser till att ha ett behagligt 

arbetsklimat där våra medarbetare trivs och stannar 

länge. Värdegrunden Som hemma ger en behaglig 

arbetsmiljö och förutsättningar att bilda trygga och 

sammansvetsade team som i sin tur bygger långsiktiga 

och trygga relationer med våra kunder. Nöjda kunder 

bestämmer tillväxten och vi växer stadigt tack vare vår 

gedigna kunskap och kompetens, inte genom att vara 

billigast. Därför har vi år efter år ökat antalet ramavtal 

och långsiktiga repetitiva uppdrag med längre utfö-

randetid, så även under 2019. Vi är stolta över att våra 

kunder säger att vi är en bra samarbetspartner och att 

vi, tack vare kompetens och strategisk planering, lyck-

ats hantera flera konjunktursvängningar genom åren. 

Ingen har behövt bli uppsagd p.g.a. arbetsbrist sedan 

2003, och offentlig sektor i vår region planerar stora 

satsningar vilket ger oss en stark framtidstro.

Jämställdhet och mångfald är prioriterade områ-

den för oss. Andelen kvinnor i företaget ökar stadigt 

men inte i den takt vi skulle önska. Elva procent av 

våra medarbetare är kvinnor vilket är över genom-

snittet i byggbranschen. Gamla normer och attityder 

spökar fortfarande och vi försöker hitta vägar för att 

påverka och främja jämställdheten i företaget, inom 

branschen och samhället i stort. Vi är FairPay-certifie-

rade, vilket innebär att vi stöttar stiftelsen FairPay som 

jobbar för att alla ska få idrotta på lika villkor, oavsett 

kön eller etnicitet, och att bidragen till idrottsklubbar 

fördelas jämställt — 50/50. Under året har vi tillsam-

mans genomfört flera stora seminarier med intres-

santa diskussioner och där starka kvinnliga förebilder 

lyfts fram. Vi vet att mångfald berikar och bland våra 

medarbetare talas det över 20 olika språk och många 

tolkar åt varandra innan alla hunnit lära sig svenska.

För att uppfylla FN:s globala mål i Agenda 2030 

behöver vi ta rätt strategiska beslut speciellt inom de 

områden där vi har mest möjlighet att påverka. Alla i 

branschen försöker förstå hur vi kan bli bättre på att 

jobba hållbart och göra minsta möjliga klimatavtryck. 

Det finns en uppsjö av olika certifieringar och det 

gäller att tänka rätt. Det är lätt att bli förvirrad då det 

hela tiden kommer nya riktlinjer. Vad är mest hållbart 

ur ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv? I 

alla våra projekt finns specifika miljö- och hållbarhets-

mål. Vi har tydliga strategier och rutiner för vårt håll-

barhetsarbete i stort som smått och gör allt från att 

återvinna våra schaktmassor till att använda ekologiskt 

kaffe och miljövänligt diskmedel på våra kontor. 

Företaget har funnits i snart 100 år och vi gör oss 

redo för nästa 100. Vi står inför en flytt till ett nytt 

huvudkontor i Uppsala — vår nya hemvist. Alla våra 

medarbetare är med och tycker till för att vi tillsam-

mans ska forma vår nya arbetsplats så den blir effektiv, 

trygg, välkomnande och verkligen känns Som hemma.

Lars Svensson 

Verkställande direktör
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• Antalet ramavtal har ökat ytterligare, även på bygg-

sidan. Med anledning av ökade volymer har vi stärkt 

våra produktionsstödjande funktioner ytterligare, och 

arbetet med att bygga en stabil organisation som 

varaktigt kan hantera tilltagande volymer börjar falla 

på plats.

• I januari förvärvade vi företaget Energigrävarna som 

är specialiserade på anläggningsjobb.

• TM Anläggning har under året till fullo integrerats i 

Sh bygg sten och anläggning AB.

• I november tilldelades vi Svensk Betongs ärofyllda 

pris Helgjutet för byggnaden Baltic Sea Science 

Center på Skansen.

• Vi har satt spaden i jorden för vår nya hemvist i 

östra Fyrislund – vårt nya huvudkontor i Uppsala.

• Vår digitalisering med nya moderna produktions-

verktyg har tagit stora kliv framåt under året.

• Hållbarhetsarbetet fortskrider och vi har jobbat 

hårt för att lära oss mer och bli ännu bättre.

Året som gått

Lars Svensson, barnbarn till farfar Sven Heribert 

Svensson som startade Sh bygg (då vid namn SH 

Svenssons Stensätteri Aktiebolag) 1923. Sedan 2011 

äger Lars Svensson genom sitt holdingbolag Lars 

Svensson Holding AB de fem verksamhets bolagen 

Sh bygg, sten och anläggning AB, Sh Maskin i 

 Uppsala AB, Sh Fastighetsutveckling AB, Sh Industri 

AB och La Familia Svensson AB.
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Förslag till vinstdisposition 
TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR FÖLJANDE VINSTMEDEL:

Balanserade vinstmedel 73 889 349

Årets vinst 20 464 003

94 353 352

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT VINSTMEDLEN DISPONERAS ENLIGT FÖLJANDE:

Utdelas till aktieägarna 25 711 000

Balanseras i ny räkning 68 642 352

94 353 352

Snabba fakta
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KONCERN 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Nettoomsättning 1 606 580 1 261 657 856 520 943 544 913 721

Rörelseresultat 58 214 55 580 29 596 28 780 24 894

Resultat efter finansnetto 56 907 55 582 29 701 29 742 26 274

Balansomslutning 513 243 469 090 287 776 298 121 305 384

Nettomarginal 3,5% 4,4% 3,5 % 3,2 % 2,9 %

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 25% 24%  28 % 20 % 20 %

Räntabilitet på eget kapital % 48% 48% 24 % 24 % 23 %

Soliditet 28% 23% 31 % 32 % 29 %

Antalet anställda 371 347 294 304 290

Definitioner: se not 28
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Året i siffror

1,6
MDKR NETTOOMSÄTTNING
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MKR RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

371
EGENANSTÄLLDA
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Ägarstruktur

Lars Svensson
Holding AB

Sh Fastighets-
utveckling AB

Sh bygg, sten och 
anläggning AB

Sh Maskin
i Uppsala AB

La Familia
Svensson AB

Sh Asfalt AB TM Anläggning 
i Uppland AB

Sh Industri AB

APJ Betong & 
anläggnings-

teknik AB

Lars Svensson Holding AB: verksamheten är att vara 

holdingbolag. Bolaget utför med egen personal vissa 

koncerngemensamma tjänster åt dotterbolagen.

   Sh Maskin i Uppsala AB: Sh Maskin har som huvud-

uppgift att serva Sh bygg, sten och anläggning AB in-

ternt med maskiner, såväl uthyrning som reparationer.

Sh Fastighetsutveckling AB: huvudinriktningen är att 

utveckla, förändra och förädla fastigheter. Ett exem-

pel är klassiska Svettis, Uppsala universitets före detta 

gymnastik- och idrottsinstitution som invigdes 1910. 

Sh Fastighetsutveckling AB är byggherre för vårt nya 

huvdkontor, vår nya hemvist i Uppsala.

Sh Industri AB: moderbolag till APJ Betong & anlägg-

ningsteknik AB.

APJ Betong & anläggningsteknik AB: betongentre-

prenör med högt tekniskt kunnande.

La Familia Svensson AB: bolaget investerar i onote-

rade bolag och verksamheter samt bedriver konsult-

verksamhet främst inom fastighetsbranschen.

Denna årsredovisning 
omfattar Sh bygg, sten och 
anläggning AB, Sh Asfalt AB 
och TM Anläggning i 
Uppland AB.

Sh bygg, sten och anläggning AB (benämns 

hädanefter Sh bygg): 

är totalentreprenör inom ROT, nybyggnation, 

mark och anläggning, där även trädgårdsan-

läggning ingår.

Sh Asfalt AB: 

erbjuder allt från större beläggningsarbeten till 

garageuppfarter med både konventionell asfalt 

och flera egna asfaltssorter.

TM Anläggning i Uppland AB: 

är specialister på sanering av förorenad mark, 

stora schaktarbeten, sprängningar och hante-

ring av massor i såväl bostads- som industri och 

handelsprojekt. 
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Hållbarhetsrapport
I årsredovisningen sammanställer Sh bygg en hållbarhetsrapport som visar vår utveckling 
och ställning, vårt resultat och konsekvensen av vår verksamhet. Rapporten innefattar 
frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter samt 
motverkande av korruption.

INDEX FÖR HÅLLBARHETSRAPPORTERING ENLIGT ÅRL 6:10-14 SIDHÄNVISNING

Affärsmodell 11

Policy
 • Miljö
 • Sociala frågor och personal
 • Antikorruption
 • Mänskliga rättigheter

23,25
20,23

24
24

Väsentliga risker 19

Centrala resultatindikatorer
 • Miljö
 • Sociala frågor och personal
 • Antikorruption
 • Mänskliga rättigheter

23,25
20,23

24
24

Vi jobbar mot en hållbar 

framtid och tar hänsyn 

till såväl ekonomiska som 

miljömässiga och sociala 

perspektiv. Det är viktigt 

att balans råder mellan 

de tre vågskålarna.
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Vi är Sh bygg

Takten på företagets stadiga tillväxt har aldrig avtagit. 

De senaste åren har vi, trots svängningar i konjunkturen, 

genomgått en kraftig expansion. Trots drygt 370 anställ-

da finns den genuina känslan av ett familje företag fortfa-

rande kvar och beslutsvägarna är korta. Vi är innovativa, 

nyfikna och klarar svåra utmaningar. I våra projekt tar vi 

helhetsansvar och under hela processen har vi en ärlig 

och öppen dialog med samtliga 

partners så våra kunder kan känna 

sig trygga i projektets alla delar 

ända fram till slutleverans.

Företagets verksamhet är i 

grunden samhällsbyggande och 

allt vi gör är en del av en större 

helhet. Hållbart och långsiktigt 

tänk kring ekonomisk lönsamhet och socialt ansvars-

tagande för medarbetare, samhälle och miljö har alltid 

varit viktigt för oss. Vi tar också ansvar genom att ta 

en aktiv samhällsroll och engagera oss i det lokala 

samhället och vi har en tydlig sponsringspolicy som 

rimmar med vår värdegrund och våra värderingar.

Den värdegrund vi jobbar efter är Som hemma. 

Vi kännetecknas av att vi arbetar med egenanställd 

personal som tar gemensamt ansvar för att alla ska 

trivas. På så sätt får vi trygga och sammansvetsade 

medarbetare som arbetar mot gemensamma mål. Vi 

ser oss som en familj, Sh-familjen. Gemensamt ansvar 

och laganda genomsyrar hela verksamheten och vårt 

arbetssätt bygger på sunt förnuft; 

vi behandlar varandra väl, stöttar 

varandra, tar ansvar för problem 

och hjälps åt att lösa dem. Vi 

värnar om ett gott samarbete såväl 

internt som externt, jobbar hårt 

men ser alltid till att ha trevligt till-

sammans. Vi är alla medvetna om 

att vi är en del av en helhet och var 

och en tar sitt ansvar för att varje uppdrag utförs och 

slutförs på bästa sätt och löser uppgiften tillsammans. 

Detta synsätt är viktigt och spelar en stor roll i både 

företaget, privat och samhället i stort. Det är i och 

mellan husen som samhället byggs och tillsammans 

bidrar vi till att utveckla det.

Våra värdeord  ansvar, 
glädje och  kompetens 
är ständigt  närvarande 
i allt vi gör.

Sh bygg är ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenadföretag som grundades 
som stensätteri 1923 av Sven Heribert Svensson och ägs idag av barnbarnet Lars 
Svensson. Stenkompetensen och den genuina känslan för kvalitet och hantverk 
finns kvar, men Sh bygg har växt och utvecklats till ett klassiskt byggmästarföretag 
med egenanställd personal. Vi riktar oss både mot offentliga och privata verksam-
hetsdrivande kunder och är totalentreprenör inom ROT (renoverings-, ombyggnads 
och tillbyggnadsarbeten), nybyggnation, mark och anläggning, där även trädgårds-
anläggning ingår. Vi arbetar främst med uppdrag i Uppland – Uppsala och Stock-
holms län – och har kontor i Uppsala, Östhammar och Upplands Väsby.

Sh bygg är ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenörföretag – ett klassiskt byggmäs-
tarföretag och en totalentreprenör som trots konjunktursvängningar står stadigt tack vare 
att vi jobbar strategiskt och långsiktigt. Grunden är att vi arbetar med egenanställd per-
sonal och bygger därigenom sammansvetsade team med hög specialistkompetens. Våra 
medarbetare bygger långsiktiga relationer med våra kunder och detta är nyckeln till att vi 
funnits i snart 100 år och siktar mot minst 100 till. 
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Verksamhetsområden

Bygg
Vi är mycket starka inom renoverings-, ombyggnads- 

och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten) där vi löpande 

har stora uppdrag. Vi har lång och gedigen erfarenhet 

av varsamma renoveringar i känsliga miljöer såsom 

K-märkta fastigheter. Vi har även en byggserviceav-

delning som med kort varsel hjälper våra kunder med 

serviceuppdrag där löpande renoveringar kombineras 

med mindre ROT-arbeten. Gällande nybyggnation 

bygger vi allt från bostäder till kontor och offentli-

ga byggnader i samhällssektorn. Vi åtar oss främst 

projekt i samverkansformen partnering, där vi arbetar 

tillsammans med kunden i ett tidigt skede. Partnering 

innebär även att den breda samlade kompetensen i 

arbetsgruppen gör att rätt beslut fattas redan tidigt i 

processen, vilket kapar både kostnader och tidsåtgång 

i varje projekt.

  
Sten
1923 startade verksamheten som ett stensätteri och 

den unika stenkompetensen finns kvar i allra högsta 

grad. Vi är kända för vår unika spetskompetens och 

yrkesskicklighet inom alla stenarbeten såsom fasader, 

markbeklädnad, konstverk, murar och kajer.

Anläggning
Vi utför schaktning, rörläggning, grundläggning och 

betonggjutning och har även uppdrag med fjärr-

värme och fjärrkyla från de stora kraftbolagen samt 

grundläggning, VA och finplanering åt ett mer privat 

kundsegment.

Trädgård
Vår trädgårdsgrupp projekterar, anlägger och planterar 

utemiljöer på uppdrag av fastighetsägare, bostads-

rättsföreningar, kommuner och regioner. 

Sh Asfalt
Genom Sh Asfalt erbjuder vi allt från större belägg-

ningsarbeten till garageuppfarter. Vi jobbar med kon-

ventionell asfalt såväl som med flera egna asfaltssorter 

vilket ger ett bättre och starkare resultat, oftare till en 

lägre kostnad för kunden.

Sh bygg är ett klassiskt byggmästarföretag, en totalentreprenör med ett antal verksamhets-
områden och egenanställd personal med spetskompetens.

Affärsmodell

Långsiktiga kundrelationer

Ekonomisk tillväxt

Hållbara städer

Nöjda medarbetare på en säker arbetsplats

SOM 
HEMMA

Marknadsbevakning 
Försäljn

in
g

 
P

ro
jektering 

Produktion Överlä
m

nin
g 

E
rf

ar
e

n
h

e
ts

åt
er

fö
rin

g 

VAD VI GÖRVÅRA TILLGÅNGAR VÅRT ERBJUDANDE

Medarbetare

Erfarenhet och kunskap 

Finansiellt kapital

Maskinpark

Underentreprenörer

Material

Nybyggnation

Bygg

Sten

Anläggning

Trädgård

Sh Asfalt

VÄRDET VI SKAPAR



1 2 Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 9  |  F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Affärsidé
Sh bygg ska bedriva entreprenadverksamhet 
inom bygg och anläggning samt tillhandahålla 
relevant service inom dessa områden för utval-
da kundgrupper.

Vi arbetar med egenanställd personal som 
bygger sammansvetsade team med hög 
specialistkompetens.
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Vision
Visionen är vår ledstjärna, hur vi vill vara – 
inåt och utåt. Sh bygg ska vara hållbart eko-
nomiskt, socialt och miljömässigt. På så vis 
frodas företaget, medarbetarna, kunderna, 
leverantörerna och omvärlden. Att spegla vår 
tid och hjälpa till att gå mot framtiden är den 
utmaning vi vill arbeta med. Vi vill vara det att-
raktivaste entreprenadföretaget för våra kun-
der, leverantörer, medarbetare och för samhäl-
let vi verkar i. Vi vill vara det företag man väljer 
i första hand. Om vi lyckas vara förstavalet 
kommer vi att hålla långsiktigt, vara lönsamma 
och vara en trygg arbetsplats. 

Vår värdegrund Som hemma innebär att 
vi tar hand om varandra i vår Sh-familj 
och att miljön där vi arbetar är så säker 
att barn kan vistas där.
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Bolagsstyrning 

Styrelsen är jämställd och består av fem ordinarie 

styrelseledamöter samt två adjungerade arbetsta-

garrepresentanter. Sh bygg är ett ägarlett bolag med 

en extern styrelse vilket tillför perspektiv och viktig 

kompetens från andra branscher. Styrelsen beslutar 

om strategier och mål och är ytterst ansvarig för att 

företaget bedriver ett aktivt och långsiktigt arbete för 

hållbar utveckling.

Ledningsgruppen består av sju 

ledamöter och har på uppdrag av 

styrelsen det operativa ansvaret för 

att genomföra företagets strategier. 

Under 2019 utökades ledningsgrup-

pen och fick en ny sammansättning 

för att bättre representera mångfald 

med olika referensramar inom före-

taget. Ledningsgrupp och styrelse jobbar nära varandra 

och har längre  gemensamma möten två gånger per år.

Med vårt digitala verksamhetsstyrningssystem 

säkerställer ledningen att verksamheten bedrivs enligt 

fastställda rutiner och processer. Systemet skapar en 

struktur för företagets alla policyer och dokument 

samt förenklar och stödjer hela processen från strate-

gisk affärsplanering, genomförande och uppföljning 

till sammanställning och analys.

Hållbarhetspolicyn är ett av våra viktigaste styr-

dokument för att bygga en hållbar framtid. Här säker-

ställs att i varje beslut som fattas tar vi hänsyn till håll-

barhetsaspektens tre vågskålar; den ekonomiska, den 

miljömässiga och den sociala. I vår affärsplan finns en 

tydligt definierad strategi med mätbara hållbarhetsmål. 

Vi har anställt en hållbarhets- och kvalitetsansvarig som 

säkerställer att arbetet sker strat egiskt och målinriktat 

med kontinuerliga uppföljningar. 

Riskhantering är en viktig del i styr-

ningen av verksamheten och håll-

barhetsarbetet. Även i riskanalysar-

betet arbetar vi utifrån att balans ska 

råda mellan de tre vågskålarna. Vårt 

riskmanagementteam jobbar med 

det strategiska riskarbetet och har 

tydliga styrdokument att följa. Risk-

hanteringspolicyn tillämpas inom varje område, nivå 

och funktion inom hela koncernen med rutiner för 

identifiering och bedömning av risker, såväl strategiska 

som operativa. Riskerna lyfts i riskmanagementtea-

met för en första riskbedömning och hanteras sedan 

vidare i ledningsgruppen. 

Sh bygg är certifierat enligt BF9K, ett lednings- och 

produktcertifieringssystem speciellt anpassat för 

byggbranschen. Här ställs höga krav på kvalitet, miljö 

och arbetsmiljö och det fungerar på samma sätt som 

en ISO-certifiering med årliga tredjepartsgranskningar.

Hur vi tillsammans bygger hållbar framtid

Vi utvecklas och bygger framtid med ett långsiktigt synsätt tillsammans med våra medarbe-
tare, kunder, leverantörer, under entreprenörer och partners. Bolagsstyrningen säkerställer 
att vi fullföljer våra åtaganden och intressenternas förväntningar på oss. Den stödjer även 
bolagets långsiktiga strategi, marknadsnärvaro och konkurrenskraft. Det är viktigt att vi 
jobbar mot en hållbar framtid ur såväl ekonomiska och miljömässiga som sociala perspektiv.

Vi jobbar mot en 
hållbar framtid ur 
ekonomiska, miljö-
mässiga och sociala 
perspektiv.

Gatsten på Stora torget i Uppsala
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Affärsplaneområden och mål
Hur vi sätter och uppfyller våra kort- och långsiktiga mål

EKONOMI

MÅL 2019: Vi har ett robust och hållbart resultat om 3 procent eller mer av omsättningen samt att vi omsätter hållbart 

och i rätt takt upp mot 1,5 md kronor.

MÅLUPPFYLLELSE 2019: I likhet med 2018 uppnåddes och överträffades resultat- och omsättningsmål. Omsättningen lan-

dade på 1,6 miljarder kronor och blev högre än vad vi har budgeterat. Nettomarginalen uppgår till goda 3,5 procent. Denna 

positiva utveckling av omsättning och resultat kan förklaras med att vi inte mött den avmattning av byggkonjunkturen som vi 

förväntade under 2019. Avmattningen har helt uteblivit och efterfrågan har varit och är fortsatt stark. 

MILJÖ

MÅL 2019: Vi har ett systematiskt och hållbart miljöarbete som gör att vi minskar vår miljöpåverkan årligen. 

MÅLUPPFYLLELSE 2019: Under året har ägare och styrelse lagt extra stort fokus kring hållbarhets- och miljöfrågor och 

vi har påbörjat en systematisk omvärldsbevakning inom miljöområdet. Vi har gått med i NMC – Nätverket för Hållbart 

Näringsliv – en branschöverskridande mötesplats med över 200 organisationer och företag över hela Sverige som delar 

erfarenheter kring ett hållbart och framgångsrikt näringsliv.

PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

MÅL 2019: Vi har satt en nollvision för arbetsplatsolyckor samt nolltolerans för diskriminering. Alla medarbetare ska 

oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, religion och sexuell läggning ha förutsättningar att utvecklas inom Sh bygg.

MÅLUPPFYLLELSE 2019: Under året har antalet rapporterade tillbud och olyckor ökat något vilket har sin förklaring i att 

användandet av BIA-appen, där alla avvikelser rapporteras in, har ökat markant. Det ökade antalet inrapporteringar ger 

oss möjlighet att utveckla säkerhetsarbetet och varje inrapporterat tillbud bidrar till att nya olyckor kan förhindras. Noll-

tolerans vid diskriminering är en självklarhet och under 2019 hade vi inga kända fall av diskriminering.

MARKNAD OCH KUND

MÅL 2019: Vi arbetar främst med uppdrag i Uppland och riktar oss mot offentliga och privata verksamhetsdrivande kun-

der. Offentlig sektor ska utgöra ungefär hälften av våra kunder, och hälften av omsättningen ska ligga inom samverkan 

och ramavtal eller motsvarande. Vi ska ha en öppen och dokumenterad kunddialog med uppföljning och analys. 

MÅLUPPFYLLELSE 2019: Offentlig sektor utgör likt tidigare år cirka 60 procent av omsättningen och samma siffra upp-

nås vad gäller samverkanskunderna. Vi har en god dialog med våra kunder och vår hållbarhets- och kvalitetsansvariga 

ser aktivt över alla rutiner kring våra kunddialoger och vi rekryterar dessutom en ny kundutvecklare som börjar under 

våren 2020.

ORGANISATION OCH LEDNING

MÅL 2019: Vi använder det enhetliga verksamhetssystemet och säkerställer goda uppföljningsfunktioner och rutiner. 

MÅLUPPFYLLELSE 2019: Vårt verksamhetsstyrningssystem tydliggör hela processen från strategisk affärsplanering, 

genomförande och uppföljning till sammanställning och analys. Vid den årliga externa revisionen av vårt ledningssystem 

för kvalitet, miljö och arbetsmiljö fick vi inga avvikelser. För att ytterligare stärka organisationen har vår ledningsgrupp 

fått en ny sammansättning och blivit något större och vi har även utökat antalet tjänster inom produktionsstöd.

Under våra fem affärsplaneområden ekonomi, miljö, personal och arbetsmiljö, marknad 
och kund samt organisation och ledning har vi satt upp ett antal strategiska mål. Från af-
färsplanen har ledningsgruppen brutit ner dessa till årliga verksamhetsplaner och ansva-
rar för att målen uppfylls.
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Sh bygg och FN:s globala 
hållbarhetsmål
Hur vi prioriterar de  områden där vi har störst möjlighet att påverka

I september 2015 antog FN:s generalförsamling den 

historiska resolutionen Agenda 2030 med 17 globa-

la mål för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt 

hållbar utveckling. Resolutionen innebär att alla FN:s 

193 medlemsstater förbundit sig att arbeta för att 

uppnå en bättre värld till år 2030, och det är den mest 

ambitiösa agendan för hållbar utveckling som nå-

gonsin antagits. I agendan finns 17 globala mål och 

169 delmål för att bl.a. utrota fattigdomen i världen, 

stoppa klimatförändringarna och skapa fredliga och 

demokratiska institutioner. 

Vårt mål är att Sh bygg ska växa kontrollerat och 

hållbart. För att nå FN:s mål till 2030 behöver alla ak-

törer i samhället bidra – inte minst näringslivet – och 

vi på Sh bygg tar ansvar för att nå Sveriges måluppfyl-

lelse. Vi har analyserat vår påverkan på samtliga globa-

la mål för att identifiera var vi som bolag har störst 

möjlighet att påverka. Vi har gått igenom de områden 

där vi kan bidra positivt till att lösa framtidens hållbar-

hetsutmaningar och nå de globala målen, men även 

satt fokus på de områden där vi idag har en viss nega-

tiv påverkan på samhälle och miljö. För att säkerställa 

att vi fokuserar på rätt saker i såväl affärsplanen som 

i det dagliga arbetet har vi gjort en prioritering utifrån 

vår möjlighet att öka vår positiva påverkan och minska 

vår negativa påverkan på de globala målen.

MÖJLIGHET ATT  

PÅVERKA

Liten möjlighet 

att påverka

Medelstor möjlighet 

att påverka

Stor möjlighet 

att påverka

Störst möjlighet 

att påverka

Vår kärnverksamhet
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LITEN MÖJLIGHET ATT PÅVERKA
Ingen fattigdom (mål 1), ingen hunger (mål 2), rent vatten och sanitet för alla (mål 6), minskad ojämlikhet (mål 10), hav och 
marina resurser (mål 14) och genomförande och globalt partnerskap (mål 17) är de mål vi har lägst möjlighet att påverka då 

de inte är direkt kopplade till vår dagliga verksamhet. Dessa mål kan vi påverka främst genom inköp, partnerskap och andra 

aktiviteter utanför vår kärnverksamhet. Det betyder inte att dessa mål är mindre viktiga, men för att vi på Sh bygg på bästa sätt 

ska bidra till genomförandet av hela agendan fokuserar vi vårt arbete på de områden där vi har mest möjlighet att påverka.

VÅR KÄRNVERKSAMHET DÄR VI HAR  ALLRA STÖRST PÅVERKAN 
Att bygga hållbara städer och samhällen (mål 11) är vår kärnverksamhet. Genom att bygga med hög kvalitet, ta stort ansvar för 

hela processen och verka för hållbara lösningar i varje steg kan vi bidra till att nå detta mål. Vi arbetar ständigt för att förbättra vår 

verksamhet och kommer ha ett fortsatt starkt fokus på hur vi kan bidra till mer hållbara städer och samhällen under kommande 

år. Vi vill inte vara vilken byggfirma som helst, vi vill vara framtidens ledande samhällsbyggare.

STÖRST MÖJLIGHET ATT PÅVERKA 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) och hållbar konsumtion och produktion (mål 12) är 

de globala mål där vi har störst möjlighet att påverka. Vår bransch står inför stora utmaningar gällande att säkra 

goda och trygga arbetsvillkor och att minska vår negativa miljöpåverkan genom inköp, hantering och återvinning 

av material. Vi vill ligga i framkant inom dessa områden och bidra till fler goda arbetstillfällen, en stark tillväxt i vår 

region och en mer effektiv resursanvändning. 

STOR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA 
Som en viktig samhällsaktör och ett byggbolag med över 370 anställda har vi stor möjlighet att bidra till god hälsa och välbefin-
nande (mål 3), god utbildning för alla (mål 4) och att bekämpa klimatförändringarna (mål 13). Vi arbetar med dessa områden 

genom att erbjuda regelbundna hälsoundersökningar, utbildningar för våra anställda genom Sh Akademin och mer klimatsmarta 

lösningar till våra kunder såsom energisnåla installationer och miljövänliga material. Vi har dock en lång väg kvar att gå för att 

minska vårt avtryck på klimatet, och kommer med start 2020 börja göra fler mätningar på vår påverkan och ytterligare förbättra 

vårt arbetssätt för att bidra till att nå dessa globala mål. 

MEDELSTOR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA 
Vi på Sh bygg arbetar aktivt för en ökad jämställdhet (mål 5) inom företaget, byggbranschen och samhället. Vi har möjlighet 

att påverka genom att göra byggbranschen attraktiv för alla, oavsett kön, genom att påverka utbildningar och värderingar i 

branschen. Med värdegrunden Som hemma har vi ett mer jämställt arbetsklimat. Hållbar energi för alla (mål 7), hållbar indu-
sti, innovationer och infrastruktur (mål 9) och ekosystem och biologisk mångfald (mål 15) har vi också en relativt begränsad 

möjlighet att påverka då dessa faktorer i högsta grad beslutas av projektbeställaren, men med vår långa erfarenhet och kom-

petens agerar vi utmärkta rådgivare då vi kommer in tidigt i projekten såsom i våra partneringprojekt. För att bidra till fredliga 
och inkluderande samhällen och starka institutioner (mål 16) arbetar vi med att hålla en hög affärsetik och säkerställa goda 

och långsiktiga relationer med våra leverantörer och partners.
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Intressentdialog
Vad våra intressenter förväntar sig av oss

För att identifiera vilka väsentliga fokusområden som ska ligga till grund för vårt hållbar-
hetsarbete har vi genomfört en kartläggning av våra viktigaste intressenter och fört en 
dialog om deras förväntningar på oss. En ny intressentdialog kommer att ske under 2020.

ÄGARE

Sh bygg, sten och anläggning AB ägs av LAS Holding AB. 
Årligen genomförs en ägardialog mellan styrelsen i Sh 
bygg och ägaren som resulterar i ett ägardirektiv där de 
för ägaren centrala styrpunkterna identifieras. Ägar-
direktivet är en bas för styrelsen i arbetet med affärspla-
nen med rullande treårsperspektiv. Styrelsen för Sh bygg 
ger där direktiv till ledningen för höstens verksamhets-
planering. Ägarens huvudpunkter är:

Sh byggs verksamhetsinriktning – det är ett entreprenad-
bolag

Att verksamheten ska bedrivas med egen personal så 
långt det är rimligt för högsta kvalitet och ansvarstagande

Långsiktigt hållbar tillväxt avseende omsättning, soliditet, 
utdelning, likviditet och avkastning på eget kapital

Kompetens- och personalutveckling

Direktiv avseende kundval

Samhälls- och miljöpåverkan

KUNDER

Vår marknadskoordinator genomför strukturerade 
kundintervjuer med fokus på projekt över fem miljoner 
kronor, men följer även upp mindre projekt vid behov. 
Resultaten utvärderas löpande på ett kvalitativt sätt och 
därigenom håller vår jämförelsebas hög kvalitet och vi 
bygger långsiktiga relationer. De centrala frågorna hos 
våra kunder är:

Kvalitet

Tid

Kostnadsuppföljning och rapportering

ÄTA (ändringar, tillägg, avgående)-hantering och redovis-
ning 

MEDARBETARE

Sh byggs anställda och deras anhöriga är i fokus för 
 företagets intresse. Även potentiella framtida anställda, 
som på sikt kan vara intresserade av att söka sig till Sh 
bygg, omfattas. Vid regelbundna medarbetarunder-
sökningar förs dialoger som visar att det viktigaste för 
medarbetarna är:  

Anställningstrygghet

Löneutveckling

Kompetensutveckling

Arbetsmiljö 

Ledarskap

FACKFÖRENINGAR

Som företrädare för medarbetarna kring kollektivavtal 
och arbetsmiljöfrågor är fackföreningarna centrala i 
arbetet för en hållbar arbetsplats. I medbestämmande-
grupper och möten med Svenska Byggnadsarbetareför-
bundet (Byggnads), Service och kommunikationsfacket 
(Seko), Ledarna samt Unionen förs en ständig dialog kring 
arbetsplatsens centrala frågor. Fackföreningarna utser 
även skyddsombuden som tillsammans med Sh bygg 
arbetar för den bästa arbetsmiljön och säkerheten på 
 arbetsplatsen.

LEVERANTÖRER

Sh bygg eftersträvar att i första hand arbeta med lokala 
leverantörer som delar företagets värdegrund och inställ-
ning kring trygghet på arbetsmarknaden och de lagar, 
avtal och regler som gäller. I detta arbetar Sh bygg med 
en tydlig uppförandekod och långsiktiga relationer för 
bästa resultat. Leverantörerna efterfrågar: 

Tydlig kommunikation och planering

Trygga betalningsrutiner

Tydliga förhållningsregler och avgränsningar

OMGIVANDE SAMHÄLLE – KOMMUNER/STAT

Då Sh bygg är ett stort lokalt företag och en stor aktör 
inom entreprenadbranschen efterfrågar kommunerna 
och det omgivande samhället att vi uppfyller lagar, regler 
och riktlinjer och har en aktiv dialog kring utvecklingen 
av det lokala samhället. Vi engagerar oss i samhälls- och 
utvecklingsfrågor genom bland annat seminarier, event 
och samarbetsprojekt kring bl.a. kultur och fritid, integra-
tionsfrågor och ideellt arbete.

OMGIVANDE SAMHÄLLE – IDEELLA AKTÖRER

De ideella organisationerna är en central del av om-
världen och samhällsutvecklingen och de efterfrågar 
såväl engagemang som finansiering och stöd genom 
till exempel sponsring. Sh bygg engagerar sig löpande 
med dessa intressenter och uppmuntrar medarbetarnas 
engagemang i detta. 
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Det väsentliga för Sh bygg 

Med utgångspunkt från dialogen med våra intressenter har vi genomfört en väsentlighets-
analys gällande våra största risker och möjligheter. Genom analysen har vi identifierat nio 
prioriterade områden för att bli ett mer hållbart företag.

HÖGSTA PRIORITET AFFÄRSPLANEOMRÅDE SIDNUMMER

1. Säkerhet och hälsa Personal och arbetsmiljö sidan 20

2. Ekonomisk stabilitet Ekonomi sidan 21

3. Nöjda kunder Marknad och kund sidan 22

4. Nöjda medarbetare Personal och arbetsmiljö sidan 23

5. Klimatpåverkan Miljö sidan 23

6. Affärsetik Ekonomi sidan 24

7. Digital utveckling och IT-säkerhet Marknad och kund sidan 24

8. Materialanvändning och avfall Miljö sidan 25

9. Jämställdhet och mångfald Personal och arbetsmiljö sidan 26

Hur vi prioriterat våra nio viktigaste arbetsområden

Trädgårdsmästarna Malin Gavelin och Katarina 

Andersson planterar björkar i dagvattenbäddarna 

i stadsdelen Rosendal i Uppsala. Tekniken att rena 

vatten genom grus och sandbäddar liknar naturens 

eget sätt att rena vatten.
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Hur vi förebygger  olyckor och främjar våra medar betares hälsa

För att bidra till en säkrare arbetsmiljö införde vi 

BIA-appen 2017, B för byggbranschen och IA för av-

vikelser, där våra medarbetare rapporterar in avvikel-

ser i arbetsmiljön. Användandet ökade kraftigt under 

2019 vilket i sin tur ledde till att antalet inrapporterade 

tillbud ökade jämfört med 2018. Vi ser det dock som 

positivt, då varje rapporterat tillbud bidrar till att nya 

olyckor kan förhindras. Våra personalsamordnare ar-

betar systematiskt med uppföljning och förebyggande 

arbete och skyddskommittén med alla skyddsombud 

sammanträder fyra gånger per år. För att nå vår nollvi-

sion för arbetsplatsolyckor krävs att var och en tar sitt 

ansvar för att använda all tillgänglig rekommenderad 

skyddsutrustning. 

Sjukfrånvaron är en viktig indikator inom personal-

hälsa. Vårt långsiktiga mål är att sänka sjukfrånvaron 

för varje år och personalavdelningen arbetar löpande 

med rehabiliteringssamtal och regelbundna uppfölj-

ningar. Våra chefer utbildas årligen i rehabilitering och 

alla genomgår Sh Akademins utbildningar om bl.a. 

problemhantering, genomförande av svåra samtal och 

ökad kunskap kring beroende och riskbruk av sub-

stanser.

Vi har en ny friskvårdsstrategi som främjar hälsan 

på flera plan då forskning visar att den bästa vägen till 

sänkt sjukfrånvaro är genom långsiktigt förebyggande 

arbete. Våra medarbetare har friskvårdsbidrag och 

erbjuds träningskort på Actic. Vår företagshälsovård 

har en ambulerande husbil som åker ut och besöker 

våra yrkesarbetare och tjänstemän i produktion för att 

enklare kunna genomföra hälsoundersökningar vart 

tredje år. Därigenom undviker vi produktionsbortfall 

eftersom våra medarbetare slipper långa resvägar till 

hälsovården.

1. SÄKERHET OCH HÄLSA – AFFÄRSPLANEOMRÅDE PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

Våra nio prioriterade områden

För oss är säkerhet och personalhälsa mycket högt prioriterade områden då byggbran-
schens arbetsplatser är olycksutsatta. Vi har en nollvision för olyckor och att fokusera på 
säkerhetsarbete och förebyggande hälsoarbete är därför av största vikt för oss. Att perso-
nalen har god hälsa är en förutsättning för att vi ska kunna leverera resultat och nå upp till 
våra mål på ett långsiktigt och hållbart sätt.

SH BYGG
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Hur vi bibehåller ekonomisk stabilitet i en expansiv region trots kon-
junktursvängningar

Vi driver företaget med människan i fokus, arbetar 

i möjligaste mån med egenanställd personal och 

bygger långsiktiga relationer tillsammans. Lojala 

kompetenta medarbetare som trivs och känner sig 

som hemma uppfattar oss som en bra arbetsgivare 

och vill jobba kvar och utvecklas med oss. Det ger 

oss en stark och sammansvetsad personalstyrka, vår 

 Sh-familj, vilken är grunden till företagets stabilitet.

Våra medarbetare bygger i sin tur långsiktiga kund-

relationer och tack vare detta har företaget funnits i 

snart 100 år. Vi har vuxit stadigt och kontroll erat från 

det lokala Uppsalaföretaget som startade 1923 och 

har nu tre kontor i Uppsala, Östhammar och Upplands 

Väsby och är verksamma i både Uppsala och Stock-

holms län. Byggbranschen i stort är konjunkturkänslig 

och det har skett en avmattning främst på bostads-

byggarsidan de senaste åren. Vi har varit förberedda 

på detta och tack vare vårt strategiska arbetssätt med 

grunden i långsiktiga och repetitiva uppdrag som 

bygger på förtroende, många års samarbeten, trygga 

relationer och vårt goda rykte står vi stadigt trots 

svängningar i konjunkturen och andra utmaningar. 

Kommunerna i vår region planerar stora infrastruk-

tursatsningar och i och med det känner vi snarare en 

stark framtidstro.

Företagets ekonomiska stabilitet grundas i att vi ta-

git väl genomtänkta strategiska och långsiktiga beslut. 

Vår ekonomiska trygghet ger oss i sin tur förutsätt-

ningar att år efter år fortsätta investera hållbart genom 

att enbart ta små risker och tänka långsiktigt kring 

ekonomisk planering och socialt ansvars tagande för 

medarbetare, samhälle och miljö. Hela vår verksamhet 

är i grunden samhällsbyggande och allt vi gör är en 

del av en större helhet. Vår bedömning och över-

tygelse är att vår position på marknaden kommer vara 

fortsatt stark och stabil. I minst 100 år till.

Långsiktiga relationer, hållbarhet och stabilitet kännetecknar Sh bygg. Denna trygghet 
och stabilitet är en förutsättning för att våra kunder ska välja att arbeta med oss. Vi tänker 
långsiktigt och strategiskt med människan i fokus, och tack vare detta står vi stadigt trots 
svängningar i konjunkturen och andra utmaningar.

2. EKONOMISK STABILITET – AFFÄRSPLANEOMRÅDE EKONOMI

Anläggare/maski-

nist Tord Jibbefors 

schaktar för ny 

vattenledning vid 

G:a Uppsalagatan i 

stadsdelen Gamla 

Uppsala.
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3. NÖJDA KUNDER – AFFÄRSPLANEOMRÅDE MARKNAD OCH KUND

Hur vi möter våra kunders höga krav på kvalitet, långsiktig stabilitet och 
socialt ansvarstagande

Vi genomför kunddialoger där vi lyssnar in och följer 

upp kundernas krav och önskemål på oss som leveran-

tör. Därmed förstärker vi våra relationer vilket bidrar till 

långsiktiga och hållbara samarbeten. För att bli ännu 

bättre och mer effektiva i våra kunddialoger och kunna 

ge snabbare återkopplingar i varje projekt rekryterar vi 

en kundutvecklare som börjar under våren 2020.

Resultaten från våra kunddialoger visar bl.a. att våra 

kunder värderar kvalitet i förhållande till pris. Nöjda 

kunder bestämmer tillväxten och vi växer tack vare vår 

gedigna kunskap och kompetens, inte genom att sänka 

priserna. Vi arbetar strategiskt och bygger långsiktiga 

relationer där kunderna känner sig trygga. Antalet ra-

mavtal och repetitiva uppdrag ökade under 2019. 

Sh Partnering är en strukturerad samverkansform 

där vi bildar en gemensam organisation tillsammans 

med kunden – ett lag med samma mål och tydlig 

taktik. Det är ett framgångsrikt och effektivt samarbete 

där vi med vår samlade kompetens tar rätt beslut tidigt i 

projekten, vilket spar både tid och pengar. För våra kun-

der innebär detta bl.a. en välplanerad steg-för-steg-

process med noggrann ansvarsfördelning och ständig 

insyn i hur projektet utvecklar sig från start till mål. Efter 

hundratals partneringprojekt vet vi att våra kunder är 

nöjda och känner sig trygga i projektets alla delar under 

hela resan fram  till  slutleverans.

Efter omfattande och detaljerade kunddialoger vet vi att våra kunder har högt ställda krav och 
frågar efter långsiktig stabilitet, kvalitet, leveransduglighet och att vi kan möta deras miljö-
byggnadssystem och krav. Viktiga parametrar är kvalitet i förhållande till pris och vår förmåga 
att vara effektiva. Vi ser även en tydligare kravställning, framförallt från offentliga kunder, på 
vårt sociala ansvarstagande och vår förmåga att bidra till ett socialt hållbart samhälle. 

Anläggare/betongare/armera-

re/snickare/plattläggare Bledi 

Mucllari och personalsamord-

nare Viveka Windahl vid bygget 

av nya studentbostäder vid 

Studentvägen i Uppsala.
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Hur vi skapar en positiv arbetsmiljö och därigenom behåller vår personal 

Nöjda medarbetare definierar vår organisation och vi 

arbetar med egenanställd personal och bygger långsiktiga 

relationer med våra medarbetare. För oss innebär det att 

ta ansvar för kompetensutveckling, säkerhet, trivsel, jäm-

ställdhet, mångfald, jobba förebyggande för att minska 

sjukfrånvaron och säkerställa en god facklig samverkan.

Utbildning och kompetensutveckling är en för-

utsättning för att behålla konkurrenskraft och kun-

na möta marknadens behov men även för att våra 

medarbetare ska få utvecklas i sina yrkesroller, trivas 

och känna sig som hemma på Sh bygg. I Sh Akademin 

erbjuder vi både interaktiva och fysiska kurser för våra 

medarbetare och här finns mängder av möjligheter till 

fördjupning och kompetensutveckling.

Medarbetarundersökningar där våra anställda berättar 

hur de upplever att det är att arbeta på Sh bygg görs 

vartannat år. Resultaten följs upp vid rundabordssamtal 

tillsammans med vd och personalsamordnare. De senaste 

samtalen visade att många rekommenderar Sh bygg som 

arbetsplats tack vare den väl inarbetade familjära Som 

hemma-känslan, närheten till vd och korta beslutsvägar. 

Bra ledarskap handlar bl.a. om att våga ta beslut, ta tag i 

obehagliga situationer, vara rak, ärlig och lyhörd.

Alla ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att på-

verka sin arbetsmiljö. Vi har genomfört en enkätunder-

sökning inför bygget och flytten till våra nya lokaler – vår 

nya hemvist i Uppsala. Våra medarbetare har svarat på 

frågor kring behov och önskemål för sin nya arbetsplats. 

Hög svarsfrekvens och många svar med värdefulla syn-

punkter vittnar om att det finns en stor nyfikenhet och 

öppenhet för att utveckla vårt sätt att arbeta. Genom 

detta formar vi vår nya attraktiva arbetsplats tillsammans!

Sh byggs grundinställning är att vi arbetar med egenanställd personal. Då kan vi långsiktigt 
utveckla vår samlade kompetens och skapa den positiva arbetsmiljö vi vill ha. Vi får behålla 
våra medarbetare om de trivs och känner sig som hemma. Det blir även lättare att bedriva ett 
långsiktigt kvalitetsarbete och bibehålla våra långsiktiga kundrelationer om vi har en stark 
och sammansvetsad personalstyrka som arbetar mot gemensamma mål.

4. NÖJDA MEDARBETARE – AFFÄRSPLANEOMRÅDE PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

 5. KLIMATPÅVERKAN – AFFÄRSPLANEOMRÅDE MILJÖ

Hur vi  jobbar med att  kontinuerligt minska vår miljöpå verkan

Till bygget av vår nya hemvist i Uppsala hyr vi uteslu-

tande in de mest klimatsmarta alternativen. Belys-

ningsmaster som byggts om till LED-belysning och 

byggbodar som är välisolerade, energisnåla och håller 

en jämn temperatur. I projektplanerna för alla nya 

projekt har vi infört checklistor för att hitta energibe-

sparande åtgärder och har för avsikt att mäta effekten 

över tid. I slutet av 2019 gick vi över till el som är 100% 

producerad från vattenkraft och den energikartlägg-

ning som enligt lag skall genomföras vart fjärde år 

påbörjas under första kvartalet 2020.

Alla transporter av byggmaterial och resor till och 

från jobbet har negativ klimatpåverkan och det är viktigt 

att vi på sikt blir oberoende av fossila bränslen. Vi har 

tjänstecyklar på alla våra kontor och byter successivt till 

nya bättre miljöklassade bilar och elbilar. I möjligaste 

mån samordnas transporter för att minimera antalet 

körningar till och från arbetsplatser och leverantörer. I 

BIA-appen har 12 miljöavvikelser, de flesta oljeläckage 

från maskiner, inrapporterats och följts upp under året. 

Vi samarbetar med andra aktörer som sätter miljömål 

högt på sin agenda och i avtalen med våra brädgårdar 

ingår kontroll av miljöklassning. Beställer vi ej miljömiljö-

klassade varor erbjuds vi miljövänligare alternativ. För att 

spara energi lägger vi, i den mån det är möjligt, utvändi-

ga arbeten med målning, putsning, tak- och betongar-

beten under den varmare delen av året och inte vintertid 

när dessa arbeten kräver värmetillskott.

Vi har beslutat att ta fram en ny intern miljöut-

bildning som ersätter vårt tidigare miljökörkort. Den 

interaktiva utbildningen blir obligatorisk för alla med-

arbetare. Även här ser vi till helheten och kokar ner det 

stora till det lilla för att skapa förståelse för hur var och 

en av oss kan påverka och varför det gör skillnad. 

Varje dag året om är vi med och bygger en hållbar framtid och därför är miljön en mycket 
viktig aspekt för oss. Vi jobbar hela tiden för att minska vår klimatpåverkan från det stora 
till det lilla och fokuserar på energieffektiviserade transporter och hur våra arbetsplatser 
kan bli mer energisnåla och miljövänliga.
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 6. AFFÄRSETIK – AFFÄRSPLANEOMRÅDE EKONOMI

Hur vi säkerställer hög etik inom bolaget, motverkar mutor och korruption

Vi anser att affärsetik till stor del, förutom effektiva 

kontrollsystem, handlar om ledarskap. Därför ut bildar 

vi alla våra tjänstemän i etik och moral genom en 

interaktiv kurs via vår interna utbildningsplattform Sh 

Akademin då vi anser att affärsetik till stor del, förut-

om effektiva kontrollsystem, handlar om ledarskap. 

Vi har uppdaterat formen på utbildningen som nu 

bygger på dialoger och resonemang. Utbildningen 

syftar till att behandla brottsbalkens bestämmelser 

för mutbrott och följer dels Näringslivskoden, utgiven 

av Institutet mot mutor, och dels vår egen policy för 

etik och moral.

Vi genomför årliga leverantörs bedömningar inom 

varje arbetsområde för att säkerställa att vår affärsetik 

följs. Vi bedömer och värderar våra leverantörers och 

underleverantörers förmåga att leverera produkter 

och tjänster som lever upp till alla överenskomna och 

fastställda krav och specifikationer såsom signerade 

riskanalyser och arbetsmiljö, innehavande av kvali-

tets-, miljö- och arbetsmiljösystem, produktval och 

miljöarbete. Vi säkerställer även att leverantörerna är 

registrerade i organisationsnummerregistret som ar-

betsgivare samt för moms och F-skatt samt kontrollerar 

de beslutade arbetsgivaravgifterna för de tre senaste 

månaderna. Tydliga rutiner finns även då vi ska inleda 

samarbeten med nya underentreprenörer. 

Vi har absolut nolltolerans mot mutor och korruptionshandlingar inom hela vår verksam-
het och arbetar löpande med att utveckla oss själva inom etik- och moralfrågor gentemot 
våra kunder och leverantörer. För att skapa tydlighet har vi fastställt våra etiska riktlinjer i 
den policy för etik och moral som finns tillgänglig för alla våra medarbetare i den gemen-
samma digitala plattformen. 

Hur vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter till ett gemensamt arbets-
sätt och hur vi förstärker IT-säker heten

En gemensam digital plattform började tas fram 

under 2018 och arbetet har fortsatt under 2019. Vi 

har kartlagt behoven inom olika verksamhetsområ-

den och successivt lyfts våra befintliga processer över 

till den gemensamma plattformen. Genom det nya 

digitala arbetssättet skapar vi struktur i rutiner och 

dokumentation, vilket gör det enklare för oss att jobba 

hållbart. Fokus ligger på mottagaren och det ska vara 

lätt att arbeta, navigera och hitta rätt information då 

allt ligger samlat. Verksamhetsledningssystemet är 

även ett verktyg för högsta ledningen att säkerställa 

att verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner och 

som ett stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete. 

Det skapar struktur för företagets alla dokument med 

överblick, transparens och en röd tråd kring företagets 

planering, mål- och verksamhetsstyrning. Syftet är 

att på ett bättre sätt leda, styra och utveckla verk-

samheten och säkerställa att alla resurser används så 

effektivt och rättssäkert som möjligt. En tydlig intern 

kommunikation bidrar till ett stärkt och enhetligt före-

tag – ett hållbart Sh bygg. 

Digitala stöd underlättar vardagen och frigör tid till 

annat, såsom att hitta nya kreativa lösningar och arbets-

sätt vilket i sin tur leder till ett mer hållbart arbete genom 

att vardagen blir enklare att hantera. Den nya tekniken 

underlättar även i våra projekt. I Baltic Sea Science Cen-

ter på Skansen arbetade vi med digitala 3D-modeller vil-

ket förenklade både för våra medarbetare och i dialogen 

med vår kund. Att se det man ska utföra i en 3D-modell 

istället för en platt ritning förenklar avsevärt och vi strävar 

efter att mer och mer gå över till denna teknik. 

För att hantera de säkerhetsrisker som uppstår när all 

information finns tillgänglig digitalt arbetar vår IT-avdel-

ning löpande med att förstärka säkerheten.

Digital utveckling innebär nya möjligheter till effektivisering och produktutveckling samt 
förenklar samarbete och kommunikation. Vi arbetar i en ny gemensam digital plattform 
och lyfter successivt över våra befintliga processer dit för att bli mer effektiva och transpa-
renta. Systemet underlättar för ledningen och hela processen från strategisk affärsplane-
ring, genomförande och uppföljning till sammanställning och analys blir tydlig.

7. DIGITAL UTVECKLING OCH IT-SÄKERHET – AFFÄRSPLANEOMRÅDE MARKNAD OCH KUND
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8. MATERIALANVÄNDNING OCH AVFALL – AFFÄRSPLANEOMRÅDE MILJÖ

Hur vi tar ansvar hela vägen från materialval och gemensamma trans-
porter till hantering av avfallet

Materialvalen har stor påverkan på hållbarheten i varje 

projekt utifrån direkt miljöpåverkan vid framtagande av 

material, men även hur materialet sedan återvinns. Här 

har byggbranschen en stor utmaning och ett avgöran-

de ansvar framöver. Oftast väljer kunden material och 

miljöklassning på sina anläggningar och fastigheter 

men med vår kompetens fungerar vi alltid som en vik-

tig rådgivare, särskilt i partneringprojekt då vi kommer 

in tidigt i processen. Materialanvändningen står för 

största delen av vårt klimatavtryck och vår miljöpåver-

kan, och kan dessa processer och val förbättras ökar 

hållbarheten för hela företaget.

För att möta kundernas och myndigheternas högt 

ställda krav jobbar vi effektivt och strategiskt inom 

miljöområdet. Det arbetet är direkt kopplat mot vårt 

verksamhetssystem som är certifierat enligt BF9K där 

noggrann dokumentation och uppföljning sker. Under 

året har vi gjort ett flertal egna miljösatsningar. Vi har 

bl.a. startat upp en egen återvinningsanläggning där vi 

förädlar och återanvänder jord- och grusmaterial, och 

säkerställer att avfallet hanteras rätt.

Vi har genomfört en utbildning i avfallshantering 

på plats i uppstarten av ett större byggprojekt under 

2019. Samtlig personal deltog, såväl yrkesarbetare 

som platsledning och underleverantörer. Utbildare var 

det företag som anlitades för avfallshantering i projek-

tet. Utbildningen resulterade i en bättre förståelse för 

vikten av sortering i alla olika delar och en generellt 

bättre städad arbetsplats under hela projektets gång, 

vilket ökade både trivseln och inte minst säkerheten. 

En motsvarande utbildning är planerad i samband 

med nästa större byggprojekt som startar under hös-

ten 2020 och vår ambition är att införa denna typ av 

utbildningar vid uppstarten av alla större byggprojekt.

Vi tar klimathotet på största allvar. Vilka material vi väljer och hur vi hanterar avfall i våra 
projekt har en stor påverkan på miljön. Vår hållbarhets- och kvalitetsansvariga arbetar 
med utveckling och förbättring av hållbarhetsfrågor utifrån våra högt ställda interna och 
externa krav och vi utbildar även våra medarbetare i dessa frågor.

Byggnadssnickare Fredrik Andersson lägger 

tak på Frösåkersskolan i Östhammar.
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Hur vi ser mångfald som en tillgång i företaget och bidrar till ett sam-
hälle med allas lika rättigheter och möjligheter

Byggbranschen är fortsatt mansdominerad men vi 

ligger högt i branschen då elva procent av våra 371 

anställda är kvinnor, men siffran är fortfarande för låg. 

En hög andel kvinnor sökte till de tjänster vi utlyste 

2019 och vi anställer allt fler kvinnor. Genom att hålla 

fast vid vår värdegrund Som hemma har vi lyckats ska-

pa en attraktiv arbetsplats med familjär stämning som 

vi tror kan locka de flesta. För att rekrytera kvinnliga 

ingenjörer har vi gjort ett strategiskt val och samar-

betar med damföreningen vid Högskoleingenjörspro-

grammet i byggteknik på Uppsala universitet och har 

därigenom fått ett antal kvinnliga ingenjörsstudenter 

att göra sitt praktikår hos oss. Oftast leder praktiken till 

anställning på Sh bygg. 

För att öka mångfalden i företaget har vi i flera år 

deltagit i jobbmässor som riktar sig till olika målgrup-

per, jobbat vidare med samverkansprogrammet Galax-

en och infört förenklade rekryterings- och ansöknings-

processer. Det är först när vi har en bred representation 

av kunskaper, erfarenheter, bakgrunder, kön och åldrar 

som vi som grupp och företag blir starkare och därmed 

lättare når våra uppsatta mål, förutom att bli en trevlig 

arbetsplats. Precis som hela branschen behöver vi hitta 

nya kanaler och strategier för att nå ut till, och attrahe-

ra, ungdomar, kvinnor och personer med olika etnisk 

bakgrund. Vi har i flera år arbetat målmedvetet för att 

öka mångfalden inom Sh bygg och idag talas det över 

20 olika språk inom företaget.

Vi uppdaterar vår jämställdhets- och hållbarhets-

plan årligen enligt de lagkrav som finns. Planen är 

kopplad till de sju diskrimineringsgrunderna i diskri-

mineringslagen; kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-

uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder. Löpande genomför vi intervjuer med frågor 

kring hur våra medarbetare uppfattar arbetsplatsen ur 

ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv och tar 

sedan fram en handlingsplan för att förbättra ev. bris-

ter och framförallt se hur vi kan arbeta förebyggande.

Nolltolerans vid diskriminering är en självklarhet. 

Vi har inte haft några inrapporterade fall av diskrimi-

nering det senaste året och en lönekartläggning har 

genomförts för att säkerställa att ingen diskriminerats 

i lönesättningen på grund av sitt kön. Arbetsgivaren är 

ytterst ansvarig för arbetsmiljön och därför har chefer 

och arbetsledare särskilt ansvar när det gäller att före-

bygga, uppmärksamma och hantera trakasserier och 

kränkande särbehandling. För att bidra till en bra ar-

betsmiljö har dock varje medarbetare på företaget ett 

ansvar att förebygga och uppmärksamma trakasserier, 

kränkningar eller andra beteenden som inte passar in i 

våra värderingar.

Vår policy är att skapa förutsättningar för att alla på lika villkor ska kunna välja inriktning 
och utvecklas inom företaget oavsett kön, sexuell läggning, etnisk bakgrund, ålder eller 
religion. Vi strävar alltid efter jämställdhet och mångfald och ser olikheter som en tillgång.

9. JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD – AFFÄRSPLANEOMRÅDE PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ

”Jämställdhet och mångfald är prioriterade områden för oss. Andelen kvinnor i 
företaget ökar stadigt men inte i den takt vi skulle önska. Elva procent av våra med-
arbetare är kvinnor vilket är över genomsnittet i byggbranschen. Gamla normer och 
attityder spökar fortfarande och vi försöker hitta vägar för att påverka och främja 
jämställdheten i företaget, inom branschen och samhället i stort. ”

– Lars Svensson, vd
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Anläggare/stensättare Simon Steinbock och 

anläggare/maskinist Karolin Eriksson reno-

verar trappor och byter portar vid Blixtgatan 

i stadsdelen Gränby i Uppsala.
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Hur och varför vi tar ansvar och bidrar till ett hållbart samhälle

Vår sponsringspolicy är tydlig. Vi ser att både bygg-

branschen och idrottsvärlden står inför liknande 

utmaningar när det gäller jämställdhet och vi arbetar 

ständigt med att göra skillnad och jämna ut den sneda 

fördelningen. Vi samarbetar med lokala klubbar och 

organisationer som jobbar med jämställdhet och 

mångfald, har breda ungdomssatsningar, arbetar med 

sociala projekt och är tydliga med att all sponsring 

fördelas lika mellan dam- och herrverksamheterna. 

Inom idrotten stödjer vi både lag på elitnivå och i de 

lägre divisionerna. Bland elitlagen 

hittar ungdomarna framgångsrika 

förebilder. Övriga satsningar gör att 

fler kan vara med redan från unga 

år och upptäcka rörelseglädje, lek, 

gemenskap och en plats i samhäl-

let. Några av dem kanske till och 

med ser Sh bygg som en potentiell arbetsgivare eller 

leverantör och vill vara med och bygga framtid med 

oss.

Sedan ett par år är vi FairPay-certifierade. FairPay är 

en stiftelse som arbetar för att alla ska få idrotta på 

lika villkor. Målet är att var och en, oavsett kön eller 

etnicitet, ska få utvecklas i vilken idrott de vill och vi 

jobbar målmedvetet för att bidragen till idrottsklubbar 

ska fördelas jämställt. Sh bygg har tagit ett strategiskt 

beslut att satsa på lagidrott för att det rimmar med 

våra egna värdeord ansvar, glädje och kompetens. La-

ganda bygger på ansvarstagande och glädje såväl som 

på både enskild och gemensam kompetens.

2019 fortsatte vi samarbetet med fem av Uppsalas 

idrottsklubbar och andra aktörer ur näringslivet för 

en mer jämställd idrott. Samarbetet, med syfte att få 

klubbar och företagsledningar att tänka mer jämställt, 

inleddes 2018 och fortsatte 2019 bl.a. med seminariet 

50/50 – bättre resultat för alla, där diskussioner fördes 

kring jämställdhet inom idrott och näringsliv och vi 

bjöds på inspiration från klubbar och företag som tagit 

framgångsrika kliv framåt i sitt jämställdhetsarbete.

Även kultur är en viktig samhälls- och framtidsbyg-

gare. Eleverna på Katedralskolan i 

Uppsala sätter varje år upp en musi-

kal som vi valt att stödja då vi anser 

att ungdomars vilja och intresse att 

skapa och vara kreativa inom kultur 

är viktig. Vi stöttar ett antal kultur-

projekt i Uppsalas ytterområden. På 

Mötesplats Gottsunda fick t.ex. områdets barn själva 

rita, måla och bygga hur de tyckte en bra stad skulle se 

ut. Barnen är nästa generations samhällsbyggare och 

tillsammans med dem vill vi bygga en hållbar framtid.

Vi sätter hållbarhetsfrågor högt på agendan och 

samarbetar gärna med andra företag och organisa-

tioner som värderar detta högt. Tillsammans med IFU 

Arena genomförde vi i maj 2019 konstutställningen 

Naturens rättigheter där barn från Liljeforsskolan i 

Uppsala fick skapa konstverk på temat miljö och håll-

barhet. Uppdraget var att, av återvunnet material, byg-

ga något som gynnade naturen och på så sätt inspi-

rera barnen till att tänka mer långsiktigt och hållbart. 

Det vinnande laget valde att skänka sina prispengar till 

projektet The Ocean Cleanup.

Vi tar ansvar för en god och hållbar samhällsutveckling med framtidshopp och det har vi 
gjort sedan företaget grundades 1923. För att bygga ett attraktivt och hållbart samhälle där 
människor och företag kan utvecklas är idrottsliga, kulturella och ideella verksamheter 
viktiga. Jämställdhet, mångfald och allas möjlighet till en meningsfull fritid med bra före-
bilder vet vi är några av grundförutsättningarna.

Samhällsengagemang

Det är i och mellan 
husen som samhället 

byggs
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AXPLOCK FRÅN 2019

• Sh bygg är en av huvudsponsorerna till stadsloppet Uppsala Night Run – en löparfest för alla där över 2 000 perso-

ner går eller springer distanser på mellan 123 meter och en mil genom Uppsalas stadskärna. Många av våra medarbe-

tare deltog, vår trädgårdsgrupp dekorerade en välkomnande målgång och våra snickare byggde publikläktare.

 

• Vi är engagerade i Ung Företagsamhet, en organisation där gymnasieungdomar får träna och utveckla kreativitet, 

företagsamhet och entreprenörskap. Under ett år startar, driver och avvecklar de riktiga företag. UF-mässan med 

över 200 UF-företag kokar av glädje och sann entreprenörsanda där Sh bygg är tävlingsvärd för utmärkelsen Årets 

hantverk och sponsrar med prispengar i den kategorin.

• Vi stöttar även Uppsala baskets damlag och deras initiativ Open basketball och fritidsverksamheten Gameplan 

Uppsala där barn och ungdomar ges möjlighet till en meningsfull fritid genom att träffas och träna basket och andra 

aktiviteter med lagets spelare som ledare, inspiratörer och starka förebilder.

• Vi samarbetar med Uppsala Stadsmission bl.a. genom att upplåta en av våra lokaler till deras verksamhet, och inför 

julen startade vi en klädinsamling med varma vinterkläder och skor.
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Välkommen till Sh bygg
Utbildningar, praktik och jobb i byggbranschen

Uppsala universitet – Högskolein-
genjörsprogrammet i byggteknik 
Molly Gustafsson går Högskoleingenjörsprogrammet 

i byggteknik på Uppsala universitet och under reno-

veringen av Carolina Rediviva gjorde hon sin ettåriga 

COOP-praktik hos oss. COOP, cooperative education, 

är ett betalt praktikår mellan årskurs två och tre och 

idag arbetar Molly som timanställd på Sh bygg. Via 

studentföreningen BIDA – Byggnadsingenjörers Dam-

förening – fick hon kontakt med representanter från 

Sh bygg som regelbundet håller lunchföreläsningar 

om branschen och företaget och då bjuds även övriga 

studenter från byggingenjörsprogrammet in.

Nackademins YH-utbildningar
Nackademin har flera tvååriga YH-utbildningar (yrkes-

högskole-) som leder till arbete i byggbranschen; Bygg-

nadsingenjör Produktion, Byggnadsingenjör Mark och 

vatten samt Byggnadsingenjör Kalkyl och inköp i Uppsala 

och Byggnadsingenjör ROT och för Platschef, bygg och 

anläggning i Stockholm. Sh bygg har representanter i 

utbildningarnas ledningsgrupper och kan därför direkt på-

verka kursernas innehåll. Utbildningarna innehåller två lägre 

praktikperioder, LIA – Lärande i arbete, och vi tar emot flera 

praktikanter varje år. Oftast leder praktiken till anställning på 

Sh bygg. Under sin YH-utbildning gjorde Mårten Jans-

son sina båda praktikperioder på Sh bygg och fick sedan 

anställning hos oss direkt efter avslutad utbildning. Sedan 

ett par år tillbaka jobbar han som arbetsledare, bl.a. vid den 

stora renoveringen av Carolina Rediviva.

 

Ung Företagsamhet, UF – Fram-
tidskoll 
Framtidskoll är en föreläsningsform som syftar till att 

inspirera ungas framtida yrkesval och sprida kunskap 

om arbetsmarknad och entreprenörskap. Represen-

tanter från Sh bygg åker regelbundet ut till skolorna 

och informerar elever i årskurs åtta om byggbran-

schens olika yrken och utbildningar såsom Bygg- och 

anläggningsprogrammet på gymnasiet. Tanken är att 

i god tid förbereda dem inför gymnasievalet i årskurs 

nio. Inom byggbranschen finns ett stort behov av 

arbetskraft och genom gymnasievalet kan eleverna 

vara med och påverka sin framtid genom att välja en 

bransch där det finns gott om jobb.

Internutbildning Sh Akademin
Sh Akademin är navet för kompetensutveckling inom 

Sh bygg. Vi lyssnar ständigt in marknadens behov 

och är lyhörda för vilka kompetenser som efterfrågas 

härnäst. I hög grad vidareutbildar vi våra medarbetare 

genom våra internutbildningar i Sh Akademin inom allt 

från branschens obligatoriska kurser till entreprenadju-

ridik och hur man tar svåra samtal. Alla utbildningar 

dokumenteras på individnivå vilket stärker oss när vi 

sätter samman projektgrupper till våra kundprojekt.

Molly Gustafsson och 

Mårten Jansson på Uppsala 

universitetsbibliotek Carolina 

Rediviva.
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ANSTÄLLDA SH BYGG 2019 2018 2017 2016 2015

Antal anställda i genomsnitt under året 321 295 278 259 276

Medelålder 43 43 42 43 44

Antal kvinnor i genomsnitt under året 37 31 30 26 25

Antal kvinnor i % 11 10,0 10,9 9,5 8,6

Personalomsättning 16,73 % 26,7 % 27,0 % 10,5 % 12,1 %

ANSTÄLLDA SH ASFALT 2019 2018 2017 2016 2015

Antal anställda i genomsnitt under året 15 15 17 15 14

Medelålder 46 45 44 44 44

Antal kvinnor i genomsnitt under året 1 0 1 0 0

ANSTÄLLDA TM ANLÄGGNING 2019 2018

Antal anställda i genomsnitt under året 35 37

Medelålder 40 40

Antal kvinnor i genomsnitt under året 1 2

SJUKFRÅNVARO 2019 2018 2017 2016 2015

Sjukfrånvaro i % 4,4 4,5 3,5 4,1 3,2

OLYCKOR OCH TILLBUD 2019 2018 2017 2016 2015

Antal arbetsplatsolyckor 36 22 25* 18 20

Antal tillbud 56 30 20* 14 33

* BIA-appen infördes. Den förenklar inrapporteringar av tillbud och olyckor, därav den markanta ökningen av inrapporteringar.

UTBILDNING SH AKADEMIN 2019 2018 2017 2016 2015

Antal utbildningstimmar 2765,5 2 714 2 528 2 965 3 521

Antal medarbetare som gått en utbildning* 558 398 443 474 615

Utbildningstimmar per anställd 7,6 9,2 8,6 10,6 12,1

* Varje individ räknas separat för varje utbildning de går.

Personalstatistik
Företaget växer strategiskt och långsiktigt och vi arbetar främst med egenanställd perso-
nal. Vi vidareutbildar våra medarbetare via Sh Akademin, och med vår värdegrund Som 
hemma vill vi vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs och vill stanna. Allt 
fler kvinnor söker jobb hos oss och vi strävar mot att få hela branschen mer jämställd. God 
hälsa är en av förutsättningarna för att vi ska kunna jobba långsiktigt och hållbart och vi 
arbetar med förebyggande hälsoarbete och regelbundna uppföljningar för att sänka sjuk-
frånvaron. För att bidra till en säkrare arbetsmiljö och minska antalet olyckor har vi infört 
BIA-appen där våra medarbetare rapporterar in avvikelser i arbetsmiljön. Varje inrapporte-
rat tillbud bidrar till att nya olyckor kan förhindras och därigenom kommer vi närmare vår 
nollvision för arbetsplatsolyckor. 
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Praktikant Molly Gus-

tafsson och arbetsledare 

Mårten Jansson från 

Sh bygg samtalar med 

universitetsbibliotekets 

överbibliotekarie Lars 

Burman i den magnifika 

nyrenoverade entrén.

Kuriosa: Under renoveringsarbetet hittades en sko som någon gömt under stengolvet i entréhallen. 

Nu lades en sko anno 2019 dit och kanske hittas den om några hundra år vid nästa ombyggnad.
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”Jag känner stor vördnad inför detta kunskapens tempel”, berättar universitetsbibliotekets överbibliotekarie 
Lars Burman. ”Här är historiens vingslag ständigt närvarande och det finns en tydlig symbolik med en enda stor 
entrédörr som leder in i den mäktiga limegröna hallen där det finns sju dörrar, och uppe på hallens balkonger yt-
terligare fyra. Från en dörr in i byggnaden öppnas alltså totalt elva dörrar vidare in i vetenskapens och kunskapens 
labyrint och samlingarna med upp emot sex miljoner böcker och kanske lika mycket material i digital form.”

Uppsala universitetsbibliotek 
Carolina Rediviva

Byggnaden behövde tillgänglighetsanpassas och bli 

mer funktionell med fler studieplatser och naturliga 

mötesplatser för samtal och höjd säkerhet kring bibliote-

kets samlingar med kulturhistoriska skatter som Silver-

bibeln från 500-talet. De äldre delarna skulle renoveras 

varsamt för att behålla den gamla karaktären medan 

de nyare kunde få en djärvare färgsättning. I en stor sal 

skulle väggarna kläs med handslaget perforerat tegel 

i tre gula nyanser monterat på effektivt ljuddämpande 

väggskivor, och den dragiga entrén ersättas med en ka-

ruselldörr. Renoveringen omfattade främst entréplanet, 

men även andra delar av byggnaden. Cirkeln kan sägas 

vara sluten då renoveringen gjordes efter ritningar av 

arkitekt Johan Celsing, son till arkitekt Peter Celsing som 

ritade till utbyggnaden på 60-talet.

–  Det fanns nästan inga standardlösningar och det 

mesta vi gjorde var skräddarsydda specialkonstruktio-

ner vilket var jättekul men samtidigt jättesvårt, sam-

manfattar Mårten Jansson som är arbetsledare på Sh 

bygg. Han berättar att det kom en hel lastpall med nya 

ritningar som skulle pusslas ihop och det ligger många 

arbetstimmar bakom att tolka dem. Ritningarna stämde 

inte alltid med den K-märkta byggnaden och det dök 

upp en del utmaningar under arbetets gång. Varje vägg 

kunde dölja en överraskning. Spännande men samti-

digt tidskrävande och många gånger fick planeringen 

göras om. I bibliotek, tjänstemannarum och läsesalar 

var den ordinarie verksamheten igång under dag- och 

kvällstid så renoveringsarbetet behövde detaljplaneras 

för att inte störa det dagliga arbetet. Högljudda arbeten 

behövde t.ex. utföras tidiga morgnar innan personal 

och studenter hunnit vakna.

Vi blev tilldelade projektet för vår specialistkom-

petens med renovering av historiska byggnader 

men även för vår bredd och mångåriga kompetens 

inom övriga områden. Projektet omfattade alla våra 

verksamhetsområden inom bygg, sten och anlägg-

ning, där även trädgårdsanläggning och asfalt ingår. 

Uppdraget omfattade allt från att lyfta in de nypro-

ducerade, fem ton tunga, betongtrapporna i ett enda 

stycke till att plantera täckande klätterhortensia och 

murgröna vid det nybyggda återvinningsrummet utan-

för sidoingången.

– Samarbetet med Sh bygg fungerade utmärkt, 

säger universitetsbibliotekets överbibliotekarie Lars 

Burman. Uppsala universitet driver biblioteket och 

är hyresgäster till Statens fastighetsverk som äger 

byggnaden. Lars berättar att de arbetade sida vid sida 

under hela renoveringen med veckovisa detaljerade 

planeringsmöten och att Sh bygg imponerade med sin 

yrkesskicklighet i alla moment och hänsyntagandet i 

arbetet för att inte störa pågående verksamhet. 

– Resultatet av renoveringen blev fantastiskt och nu 

kan vi stolt ta emot statsbesök, studenter, forskare och 

turister. Carolina Rediviva har blivit den funktionella 

mötesplats vi drömde om, ett levande hus med plats 

för nya tankar, aktiviteter och forskning för framtiden, 

avslutar en nöjd Lars Burman.

Att renovera gamla historiska byggnader är ett av Sh byggs signum och det var med stor öd-
mjukhet vi tog oss an renoveringen av Uppsala universitets bibliotekshus Carolina Rediviva 
som fyllde 200 år 2019. Flera tillbyggnader har skett under åren allteftersom samlingarna utö-
kats och under 1960-talet byggdes den sista delen ut. Under en längre tid har biblioteket varit i 
stort behov av upprustning och modernisering då ingen större renovering gjorts på närmare 60 
år. Efter flera års planering började renoveringen 2017 och biblioteket återinvigdes i maj 2019.
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Byggnadssnickare och vice lagbas Martin Hansson, byggnadssnickare 

och lagbas Rolf Olsson samt platschef och ytterst ansvarig Conny 

Aronsson diskuterar Frösåkersskolans ritningar.
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Frösåkersskolan i 
Östhammar

Mitt i den nya kvadratiska skolbyggnaden löper en öppen trappa där alla kan röra sig fritt och synligt mellan bygg-

nadens tre våningsplan. Från den centrala kärnan blir zonerna lugnare och tystare ju längre ut i byggnaden man rör 

sig. I rummen finns inga räta hörn, istället är vinklarna annorlunda och rummen mer oregelbundna för att dämpa 

ljudnivån och få en lugnare miljö. 

– Vi fick vi i princip ett blankt papper och en 

ritning över tomten där skolan skulle placeras, be-

rättar Martin Fuchs som är projektledare på Sh bygg. 

Den gamla matsalen och sporthallen skulle stå kvar 

medan allt annat skulle rivas och ge plats för en 

ny skola med ca 600 elever i årskurs 4-9. Martin 

förklarar att önskemålet var en kvadratisk bygg-

nad med öppna ytor och olika miljöer som främjar 

kreativiteten istället för det traditionella tänket med 

identiska klassrum längs långa korridorer. Viktigt 

var även att få ta del av den nya skolans pedagogik 

och mål redan tidigt i projektet. Först då gick det att 

börja arbeta med planlösningen. I detta partnering-

projekt arbetades behoven fram i detalj tillsammans 

med uppdragsgivaren Östhammars kommun och 

skolpersonalen och i planeringsfasen upprättades 

ett gemensamt projektkontor i Alunda mittemellan 

Uppsala och Östhammar. 

– Det har varit en lång resa och ett mycket givande 

samarbete, säger Conny Aronsson som är platschef 

för Sh bygg och har varit med sedan produktions-

starten. Hela vägen har vi jobbat tätt tillsammans 

med uppdragsgivaren och underentreprenörer med 

effektiva, lärorika möten. I och med att vi som utförare 

kom in tidigt i processen arbetade vi fram behoven 

tillsammans med beställaren. Conny berättar t.ex. att 

hörnen i rummen hade för spetsiga vinklar på ritning-

arna och förstod att det skulle bli omöjligt att städa 

och hålla rent. Detta kunde då åtgärdas på ritningarna 

istället för att upptäckas efter det att väggarna redan 

kommit på plats, vilket sparade både tid och pengar i 

projektet. Långsiktigt tänk och hållbarhet genomsyrar 

hela projektet och nya moderna installationer borgar 

för låga driftkostnader när skolan tas i bruk.

– Vi har samarbetat med Sh bygg i många år, säger 

Mikael Blom som är projekteringsledare på Sallén 

Elektriska. Som underleverantör i partneringprojektet 

Frösåkersskolan har vi varit med från början och tack 

vare att vi känner varandra väl sedan tidigare så har 

vi trygga och öppna dialoger och det är högt i tak på 

våra planeringsmöten och workshops. Alla våra med-

arbetare ute i produktion känner att vi jobbar som ett 

väl sammansvetsat team, avslutar Mikael.

– Lagandan i teamet är viktig, fortsätter Conny. Att 

vara platschef innebär en hel del skrivbordsarbete 

men jag trivs bäst i projekt där jag är ute i fält och får 

vara nära teamet som jobbar i produktionen. Han 

berättar att Sh bygg-teamet på Frösåkersskolan är ett 

väl sammansvetsat gäng. Alla är lika viktiga, en del av 

ett större sammanhang och jobbar tillsammans mot 

gemensamma mål. Det är viktigt att lyssna in varandra 

och uppstår det problem tar Conny tag i dem direkt. 

Det är grunden för en god och familjär stämning och 

det ska vara kul att gå till jobbet.

– Vi gör ofta något extra tillsammans, som att grilla 

hamburgare på fredagsluncherna. Teamet här är ett 

utmärkt exempel på att Sh byggs värdegrund Som 

hemma verkligen fungerar, och flera av våra under-

leverantörer bekräftar att även de känner sig inklude-

rade i den familjära känslan. Ett tydligt kvitto på det 

är att de vill fortsätta att jobba tillsammans med oss i 

framtida projekt, avslutar Conny.

I februari 2019 togs det första spadtaget till Frösåkersskolan i Östhammar. Efter upphandling 
om skolbygget tecknade Östhammars kommun ett partneringavtal med Sh bygg vilket inne-
bär att parterna arbetar gemensamt med projektet och har täta avstämningar. Istället för tra-
ditionella korridorer och klassrum på rad har skolan en öppen planlösning för att stimulera till 
lärande, kreativitet och utveckling av de enskilda individernas olika förmågor och färdigheter. 
Skolan väntas stå klar under vårterminen 2021.
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Baltic Sea Science Center på 
Skansen i Stockholm

– Baltic Sea Science Center, BSSC, är Skansens nya 

kunskapscenter för Östersjöns miljö, säger Anna 

Björn som är enhetschef på BSSC. Hon berättar att de 

ville skapa något nytt på temat hållbarhet och miljö. 

I samarbete med Stockholms universitet, Sveriges 

lantbruksuniversitet och stiftelsen BalticSea2020 växte 

projektet fram. Majoriteten av bygget finansierades av 

stiftelsen BalticSea2020 med krav att verksamheten 

skulle vara vetenskaplig, trovärdig och sprida kunskap 

och forskningsresultat om Östersjöns miljöhot, men 

även möjligheter till ett friskt vatten. Läget är hoppfullt 

och det finns fantastiskt mycket liv i Östersjön. Det är 

varken ett dött eller döende hav, men det finns mycket 

att göra för att förbättra miljön.

Projektet var oerhört komplext och produktionstekniskt 

utmanande. Valet av entreprenör föll på Sh bygg tack vare 

vår gedigna kunskap och kompetens inom de områden 

projektet krävde och vi behärskade alla moment från 

sprängning och anläggningsarbete till att bygga själva hu-

set. Det är en speciell miljö med ett hus som är uppdelat 

i två delar, en korrosiv och en icke korrosiv del till följd av 

akvarierna med bräckt vatten. Detta ställer höga krav på 

utförandet samt de material som används. T.ex. består 

sprinkleranläggningen av en blandning av stål och plast. 

Vi sporras av utmaningar och detta var första gången Sh 

bygg arbetade i akvariemiljö vilket innebar flera kompli-

cerade och kritiska moment. När akvariernas stora tunga 

akrylrutor skulle sättas på plats handlade det om millime-

terprecision där inget fick gå fel. 

 

– Vi på Sh bygg har specialiserat oss på avancerade 

projekt som kräver känsla, eftertanke, erfarenhet och 

kunskap, berättar Tom Franzén, entreprenadingenjör 

på Sh bygg. Han förklarar att projektet var en samver-

kansentreprenad mellan Skansen och Sh bygg och att 

de redan i planeringsfasen arbetade tillsammans med 

riskfrågor i workshops och gick igenom alla kritiska 

moment och eventuella risker. Då Skansen höll öppet 

varje dag under byggtiden vidtogs dessutom särskilda 

säkerhetsåtgärder på byggarbetsplatsen för att inte 

störa besökarna och den ordinarie verksamheten. 

Apor och lemurer i byggnaden intill blev oroliga av 

bullret och arbetet planerades med ett par timmar 

varje dag utan alltför störande ljud.

– För att allt skulle fungera krävdes noggrann pla-

nering, regelbundna möten genom hela byggtiden 

och ett bra samarbete mellan alla aktörer, säger Anna 

Björn som kom in i projektet när delar av bygget var 

klart men mycket fortfarande återstod för att kunna 

börja driva verksamheten. Hon och hennes kollegor 

på Skansen bekräftar att samarbetet fungerat utmärkt 

och att Sh bygg klarade av att lösa de utmaningar 

som uppstod efter hand tack vare ett väl sammansatt 

team och den spetskompetens som projektet krävde 

bl.a. inom bygg-, berg-, schakt- och betongfrågor. 

BSSC förmedlar kunskap och hopp om en hållbar 

framtid i ett renare Östersjön och har fått ett fantas-

tiskt mottagande av forskare och besökare från hela 

världen.

Ett av Skansens största projekt är Baltic Sea Science Center – ett modernt kunskapscenter i 
fem våningar med syfte att sprida kunskap om Östersjöns miljö för hållbar framtid. Byg-
get påbörjades sommaren 2016 och då det är ett partneringprojekt har Sh bygg varit med 
i hela processen redan från start. Kunskapscentret invigdes i april 2019 och i november 
tilldelades byggnaden Svensk Betongs ärofyllda pris Helgjutet.

Baltic Sea Science Center har tilldelats Svensk Betongs ärofyllda pris Helgjutet. Arkitekt är Kawa Arkitektur ge-
nom Katarina Wahlström, arkitekt SAR/MSA. Byggnaden i betong, glas och trä har fem våningsplan med akvarium, 
utställning med interaktiva stationer, lab och filmsal där information och forskningsresultat presenteras på ett 
lättillgängligt sätt.
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Entreprenadingenjör Tom Franzén, 

anläggare Marcin Masiarz samt Anna 

Björn, enhetschef för Baltic Sea Science 

Center vid ett av kunskapscentrets stora 

akvarium.
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Trädgårdsgruppens platschef Annika Svensson 

och anläggningssidans arbetsledare Johan 

Eriksson på en av J-husets takterasser.

Anekdot: För att få fram motivet till en stensättning 

som planerades en bit ifrån huvudentrén utlys-

tes en tävling bland personalen på Akademiska 

Sjukhuset. En sjuksköterska lämnade in bilder på 

sin tatuering, vilket blev det vinnande bidraget och 

Sh byggs skickliga stensättare satte sedan motivet i 

smågatsten.
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J-huset, Akademiska sjuk-
huset i Uppsala

— Vår kompetens, vårt väl sammansatta team och 

våra goda referenser från tidigare uppdragsgivare blev 

avgörande för att vi vann upphandlingen säger Ulf 

Eriksson, entreprenadchef på Sh bygg. Han berättar 

att projektet är en samverkan i partnering mellan upp-

dragsgivaren Fastighet och service vid Region Upp-

sala, Sh bygg och TEMA projektledare (som numera 

heter PE — Projektengagemang teknik & arkitektur). I 

projektledningen har Sh bygg och TEMAs byggledning 

arbetat tätt tillsammans med samma känsla som i ett 

gemensamt företag där alla jobbar mot samma mål. 

Anläggningsarbetet omfattade alla våra verksamhets-

områden inom bygg, anläggning, asfalt, betong och 

trädgård. Mitt i stadstrafiken kördes 240 000 m3 schakt-

massor bort till vår återvinningsanläggning och stora 

delar av sanden blandades upp och kunde användas 

som trädgårdsjord till de omfångsrika planteringarna. 

Vi gjorde bl.a. omfattande pålningsarbete, uppförde en 

ny 300 meter lång transportkulvert, gjöt grundplattan 

på 10 000 m2 och installerade 2 500 m2 spont för den 

schakt där det nya J-huset skulle stå. Det innebar ca 

13 meter synlig spontyta för att motverka förskjutning-

ar mellan olika jordlager som kunde ge upphov till ras. 

Skulle plattorna börja röra på sig fanns ett larm direkt 

kopplat till platschefen. Projektet är ett av våra mest om-

fattande genom tiderna och som mest var 95 personer 

från Sh bygg i arbete samtidigt.

Då vi arbetade i Uppsalaåsens vattentäkt fick specifi-

ka säkerhetsåtgärder vidtas för att säkerställa att inga 

olyckor eller avvikelser skulle kunna ske. Länsstyrel-

sen, miljökontoret och Uppsala Vatten utfärdade tyd-

liga restriktioner och höll regelbundna avstämnings-

möten under hela byggtiden. Inga fossila bränslen 

fick användas och all personal specialutbildades bl.a. 

genom att få känna hur en enda droppe diesel utblan-

dad i en stor behållare vatten luktade. Då blev det klart 

och tydligt för var och en att ett läckage i grundvatt-

net skulle få ödesdigra konsekvenser.

Verksamheten på Akademiska sjukhuset pågick som 

vanligt dygnet runt under hela byggtiden. Vägg i 

vägg med byggarbetsplatsen ligger neonatalavdel-

ningen där för tidigt födda barn vårdas och vid buller 

och vibrationer från bygget mättes ökad hjärtfrekvens 

på barnen, men då de använde små hörselkåpor blev 

hjärtslagen normala igen. Ansvariga läkare på de när-

belägna avdelningarna för neurokirurgi, ögonkirurgi 

och barnsjukhuset hade direktnummer till Sh byggs 

platschef och de ansvariga på TEMA projektledare. 

De ringde vid både planerade och akuta stopp då vi 

behövde avbryta det byggarbete som alstrade vibra-

tioner vid känsliga operationer. Arbetet avstannade då 

på mindre än en minut.

— Vi gjorde även ett omfattande och avancerat 

trädgårdsanläggningsarbete där vi planterade över 37 

000 växter runt hela J-huset, berättar Annika Svens-

son som är platschef för trädgårdsgruppen på Sh 

bygg. Hon förklarar att ljusgårdar, balkonger och ter-

rasser detaljplanerats med mycket växtlighet som ger 

patienter och sjukvårdspersonal möjlighet kunna gå ut 

och andas frisk luft. Alla träd och växter fick lyftas in 

med kran till innergårdar och terrasser. Hela tiden be-

hövde arbetet anpassas så att kranen inte var i vägen 

för ambulanshelikoptern då den startar och landar på 

helikopterplattan högst upp på byggnaden intill.

Trädgårdsgruppen stötte på många komplicerade 

moment med utmaningar att hitta lösningar och 

nya arbetssätt. Många växter runt huset är plantera-

de i slänter och för att hålla jorden på plats täcktes 

marken av ogräsduk. För varje buske skars ett lagom 

stort hål ut, ett tidskrävande arbete som dock lönar 

sig i längden. Underhållet av slänterna blir lättare 

med mindre ogräs men trots detta har skötseln krävt 

två heltidstjänster under högsäsong. En noggrann 

etableringsskötsel visar snabba resultat och plan-

teringarna har redan börjat växa ihop så de täcker 

marken helt.

Anläggningsarbetet för J-huset, ingång 100, på Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av 
våra största uppdrag någonsin och ännu ett i raden av de komplexa och tekniskt avance-
rade projekt som kännetecknar Sh bygg. Det första spadtaget togs i april 2014 och projektet 
omfattade Sh byggs alla verksamhetsområden. Vår del av uppdraget slutfördes under 2019.
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Frösåkersskolan i Östhammar.
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Finansiella 
rapporter

KONCERN 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Nettoomsättning 1 606 580 1 261 657 856 520 943 544 913 721

Rörelseresultat 58 214 55 580 29 596 28 780 24 894

Resultat efter finansnetto 56 907 55 582 29 701 29 742 26 274

Balansomslutning 513 243 469 090 287 776 298 121 305 384

Nettomarginal 3,5% 4,4% 3,5 % 3,2 % 2,9 %

Räntabilitet på sysselsatt kapital % 25% 24%  28 % 20 % 20 %

Räntabilitet på eget kapital % 48% 48% 24 % 24 % 23 %

Soliditet 28% 23% 31 % 32 % 29 %

Antalet anställda 371 347 294 304 290

Definitioner: se not 28

Utveckling av företagets 
verksamhet, resultat och 
ställning   BELOPP I SEK
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NOT 2019 2018

Nettoomsättning 1 606 580 393 1 261 656 507

Övriga rörelseintäkter 6 116 190 1 406 199

Kostnader för produktion -1 488 235 338 -1 151 323 096

Bruttoresultat 124 461 245 111 739 610

Försäljnings- och administrationskostnader -66 247 221 -56 159 263

Rörelseresultat 3,4,5,6 58 214 024 55 580 347

Resultat från finansiella poster

 Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 112 169 1 236 412

 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 419 076 -1 234 330

Resultat efter finansiella poster 56 907 117 55 582 429

Koncernbidrag -20 000 000 -20 100 000

Resultat före skatt 36 907 117 35 482 429

Skatt på årets resultat 8 -4 540 817 -8 197 771

ÅRETS RESULTAT 32 366 300 27 284 658

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 32 366 300 27 284 658

Koncernens 
resultaträkning BELOPP I SEK
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Byggnadssnickare Andreas Eriksson lägger tak på Frösåkersskolan i Östhammar. 

Dagen då bilden togs var hans sista som praktikant och den röda hjälmen som 

signalerar lärling under utbildning lades på hyllan kl. 16. Dagen efter påbörjade 

Andreas sin anställning på Sh bygg och arbetar sedan dess i blå hjälm, vilket 

betyder att han är fullvärdig yrkesarbetare. Välkommen till Sh bygg, Andreas!
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TILLGÅNGAR NOT 2019-12-31 2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 9 20 423 435 25 357 099

20 423 435 25 357 099

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 15 199 647 11 288 669

Inventarier, verktyg och installationer 11 6 104 599 7 517 046

Konst och liknande tillgångar 198 966 198 966

Förbättringsutgift annans fastighet 12 786 012 132 488

22 289 224 19 137 169

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000

10 000 10 000

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 42 722 659 44 504 268

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 674 728 970 000

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 321 814 818 278 294 741

Skattefordringar 4 076 235 2 421 833

Fordringar hos koncernföretag 25 250 702 43 251 963

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 14 76 166 106 77 044 536

Övriga fordringar 21 072 673 6 399 056

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 10 275 327 7 145 430

458 655 861 414 557 559

Kassa och bank 21, 24 11 189 667 9 058 209

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 470 520 256 424 585 768

SUMMA TILLGÅNGAR 513 242 915 469 090 036

Koncernens 
balansräkning BELOPP I SEK
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  NOT 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL

Aktiekapital 16 1 000 000 1 000 000

Övrigt tillskjutet kapital 47 882 761 32 687 761

Annat eget kapital inklusive årets resultat 92 705 229 74 588 956

SUMMA EGET KAPITAL 141 587 990 108 276 717

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 182 917 20 583 557

Uppskjuten skatteskuld 18 9 898 604 10 451 742

Övriga avsättningar 19 2 595 048 1 824 915

33 676 569 32 860 214

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 20 59 900 000 13 500 000

Övriga långfristiga skulder 20 19 903 857 18 904 730

79 803 857 32 404 730

KORTFRISTIGA SKULDER

Skuld till kreditinstitut 3 600 000 3 600 000

Utnyttjad checkkredit 21, 24 27 003 995 53 618 772

Leverantörsskulder 115 584 218 112 262 383

Skulder till koncernföretag 5 061 218 3 983 033

Skatteskulder 2 160 1 661 237

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 22 28 296 271 33 382 384

Övriga kortfristiga skulder 27 369 612 34 516 964

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 51 257 025 52 523 602

258 174 499 295 548 375

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 513 242 915 469 090 036
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KONCERNEN AKTIEKAPITAL ÖVRIGT TILL-
SKJUTET KAPI-

TAL

BALANS. RESUL-
TAT INKL. ÅRETS 

RESULTAT

TOTALT

Ingående balans 2018-01-01 1 000 000 17 009 761 70 510 276 88 520 037

Transaktioner med koncernens 
ägare

Ovillkorat aktieägartillskott 15 678 000 15 678 000

Lämnad utdelning -23 206 000 -23 206 000

Årets resultat 27 284 658 27 284 658

EGET KAPITAL 2018-12-31 1 000 000 17 009 761 90 266 934 108 276 695

Transaktioner med koncernens 
ägare

Lämnad utdelning -14 250 000 -14 250 000

Ovillkorat aktieägartillskott 15 720 000 15 720 000

Reglering villkorat aktieägartill-
skott

-525 000 -525 000

Årets resultat 32 366 300 32 366 300

EGET KAPITAL 2019-12-31 1 000 000 16 484 761 124 103 234 141 587 995

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår till kr 16 484 761  (17 009 761).

Rapport över förändringar i 
koncernens egna kapital BELOPP I SEK
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NOT 2019-12-31 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 58 214 024 55 580 347

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 12 413 306 10 122 414

Avsättningar 816 355 3 620 889

71 443 685 69 323 650

Erhållen ränta 1 112 169 1 236 412

Erlagd ränta -2 419 076 -1 234 330

Betald inkomstskatt -7 854 296 -8 088 145

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 62 282 482 61 237 587

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager 295 272 -862 000

Förändring av kortfristiga fordringar -46 079 696 -105 371 940

Förändring av kortfristiga skulder -9 100 022 33 481 035

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 7 398 036 -11 515 318

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -3 250 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -10 311 530 -11 874 362

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 929 834 180 906

Förvärv av rörelse 0 -27 987 036

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -9 381 696 -42 930 492

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utnyttjad checkkredit -26 614 777 53 618 772

Upptagna lån 50 830 000 21 058 730

Amortering av låneskulder -5 850 000 0

Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare -14 250 000 -23 206 000

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 4 115 223 51 471 502

ÅRETS KASSAFLÖDE 2 131 563 -2 974 308

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 9 058 104 12 032 492

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 11 189 667 9 058 184

Koncernens 
kassaflödesanalys BELOPP I SEK
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NOT 2019 2018

Nettoomsättning 1 461 559 396 1 168 636 957

Övriga rörelseintäkter 6 116 190 104 850

Kostnader för produktion -1 336 292 728 -1 064 351 076

Bruttoresultat 2 131 382 858 104 390 731

Försäljnings- och administrationskostnader -64 175 026 -55 612 024

Rörelseresultat 3,4,5,6 67 207 832 48 778 707

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 3 000 000 5 300 000

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 269 513 1 244 112

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 268 862 -1 137 715

Resultat efter finansiella poster 69 208 483 54 185 104

Bokslutsdispositioner 7 -43 722 641 -27 078 400

Resultat före skatt 25 485 842 27 106 704

Skatt på årets resultat 8 -5 021 839 -4 944 240

ÅRETS RESULTAT 20 464 003 22 162 464

Moderföretagets 
resultaträkning BELOPP I SEK
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Trädgårdsmästare Malin Gavelin tar av banden runt 

trädkronan inför plantering av björkar i stadsdelen 

Rosendal i Uppsala.
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TILLGÅNGAR     NOT 2019-12-31 2018-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 9 2 700 000 2 800 000

2 700 000 2 800 000

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 3 297 206 924 787

Inventarier, verktyg och installationer 11 2 234 043 1 658 802

Konst och liknande tillgångar 198 966 198 966

Förbättringsutgift annans fastighet 12 786 012 0

6 516 227 2 782 555

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 15 143 036 28 785 036

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 000 10 000

15 153 036 28 795 036

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 24 369 263 34 377 591

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 308 512 640 239 839 360

Skattefordran 2 588 619 2 421 833

Fordringar hos koncernföretag 29 638 574 43 230 946

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 14 73 827 175 57 298 338

Övriga fordringar 19 359 494 2 588 555

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 10 149 523 5 681 248

444 076 025 351 060 280

Kassa och bank 21, 24 0 0

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 444 076 025 351 060 280

SUMMA TILLGÅNGAR 468 445 288 385 437 871

Moderföretagets 
balansräkning BELOPP I SEK
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EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 1 000 000 1 000 000

Reservfond 200 000 200 000

1 200 000 1 200 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 73 889 349 50 781 886

Årets resultat 20 464 003 22 162 464

94 353 352 72 944 350

SUMMA EGET KAPITAL 95 553 352 74 144 350

OBESKATTADE RESERVER

Ackumulerade överavskrivningar 2 672 834 1 107 424

Periodiseringsfonder 17 35 396 746 31 716 208

38 069 580 32 823 632

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 21 182 917 20 583 557

Övriga avsättningar 19 2 595 048 1 824 915

23 777 965 22 408 472

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 20 59 900 000 13 500 000

Övriga långfristiga skulder 20 830 000 3 000 000

60 730 000 16 500 000

KORTFRISTIGA SKULDER

Skuld till kreditinstitut 3 600 000 3 600 000

Utnyttjad checkkredit 21, 24 27 003 995 53 618 772

Leverantörsskulder 110 019 277 75 062 324

Skulder till koncernföretag 7 831 495 8 574 709

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 22 27 996 352 31 841 384

Övriga kortfristiga skulder 26 558 368 22 803 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 47 304 904 44 061 228

250 314 391 239 561 417

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 468 445 288 385 437 871
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MODER FÖRETAG AKTIE-
KAPITAL

RESERV-
FOND

BALANSERAT 
RESULTAT

ÅRETS 
RESULTAT

SUMMA

Ingående balans 1 000 000 200 000 44 371 055 14 549 488 60 120 543

Överföring resultat förgående år 14 549 488 -14 549 488 0

Fusionsdifferens -610 658 -610 658

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning -23 206 000 -23 206 000

Ovillkorat aktieägartillskott 0

Reglering villkorat aktieägartillskott 15 678 000 15 678 000

Årets resultat 22 162 464 22 162 464

UTGÅENDE BALANS 
2018-12-31   

1 000 000 200 000 50 781 885 22 162 464 74 144 349

Överföring resultat förgående år 22 162 464 -22 162 464 0

Transaktioner med ägare:

Lämnad utdelning -14 250 000 -14 250 000

Reglering villkorat aktieägartillskott -525 000 -525 000

Ovillkorat aktieägartillskott 15 720 000 15 720 000

Årets resultat 20 464 003 20 464 003

UTGÅENDE BALANS 
2019-12-31  

1 000 000 200 000 73 889 349 20 464 003 95 553 352

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår till kr 16 484 761 (17 009 761).

Rapport över förändringar i 
moderföretagets egna kapital
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NOT 2019-12-31 2018-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat 67 207 833 48 778 707

Avskrivningar 3 101 574 2 632 662

Avsättningar 1 369 493 -490 394

71 678 900 50 920 975

Erhållen ränta 1 269 513 1 244 112

Erlagd ränta -2 268 862 -1 137 715

Betald inkomstskatt -5 188 626 -6 254 320

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

65 490 925 44 773 052

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av kortfristiga fordringar -101 130 651 -90 438 185

Förändring av kortfristiga skulder 36 117 749 14 376 946

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 478 023 -31 288 187

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -3 250 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 519 080 -1 121 625

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 33 834 171 000

Förvärv av finansiella tillgångar -2 108 000 -28 735 036

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -7 593 246 -32 935 661

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utnyttjad checkkredit -26 614 777 53 618 772

Erhållen utdelning 3 000 000 5 300 000

Bankmedel från fusion 0 859 153

Upptagna lån 50 830 000 20 100 000

Amortering av låneskulder -5 850 000 0

Utbetald utdelning -14 250 000 -23 206 000

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 7 115 223 56 671 925

ÅRETS KASSAFLÖDE 0 -7 551 923

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 7 551 923

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0

Moderföretagets 
kassaflödesanalys BELOPP I SEK
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Noter till årsredovisningen

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat fram-
går av not nedan.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital 
elimineras i sin helhet. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade 
reserver utan uppdelning görs i eget kapital och uppskjuten skatt med tillämpning av gällande inkomst-
skattesats.

INTÄKTSREDOVISNING
Entreprenadverksamhetsprojekt redovisas enligt successiv vinstavräkning. Detta innebär att intäkter och 
resultat som är hänförliga till projekten redovisas baserat på färdigställandegraden per balansdag, varvid 
färdigställandegraden definieras på basis av nedlagda kostnader.

LEASING – LEASETAGARE
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingav-
tal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en tillgång i allt 
väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som 
inte är ett finansiellt leasingavtal.

Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i koncernens balansräk-
ning. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta av tillgångens verkliga värde 
och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet 
läggs till det belopp som redovisas som tillgång.

Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av skulden enligt effek-
tivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden.

Operationella leasingavtal
I moderbolaget hanteras alla leasingkontrakt som operationell leasing. Leasingavgifterna enligt operationella 
leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redo-
visas som kostnad linjärt över leasingperioden.

AKTUELL SKATT
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats.

UPPSKJUTEN SKATT
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovis-
ning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 
skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden 
för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjuten skatt beräknas 
utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i 
den period förändringen lagstadgats.

Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran 
kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skattefordran redovisas som 
finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

PENSIONER
I moderföretaget och koncernen finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Som 
avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser 
att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda och 
beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).
Moderföretaget och koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras i egen regi. Uppgift 
om pensionsskuldens storlek erhålls från ett oberoende företag (t.ex. PRI Pensionsgaranti) och redovisas 
enligt den erhållna uppgiften.

AVSÄTTNINGAR – ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
Avsättning för framtida garantiåttaganden. Reserven är beräknad enligt skattemässiga principer.
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NOT 2 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG 2019 2018

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen     7 % 10 %

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen 2 % 1 %

NOT 3 ANSTÄLLDA OCH 
PERSONALKOSTNADER

2019 VARAV MÅN 2018 VARAV MÅN

Medelantalet anställda

Moderföretag    341 311 295 265

Dotterföretag 30 27 52 50

KONCERNEN TOTALT     371 338 347 315

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA 
KOSTNADER, INKLUSIVE PENSIONSKOSTNADER

2019 2018

Moderföretag

Styrelse och vd 398 000 394 000

Övriga anställda 160 782 712 133 654 397

Summa 161 180 712 134 048 397

Sociala kostnader 70 666 989 55 855 335

(varav pensionskostnader) 1) 16 170 364 11 455 293

Dotterföretag

Styrelse och vd 1 406 338 2 255 488

Övriga anställda 11 901 753 20 219 835

Summa 13 308 091 22 475 323

Sociala kostnader 6 128 182 8 878 167

(varav pensionskostnader) 1 495 997 1 384 116

Koncern

Styrelse och vd 1 804 338 2 649 488

Övriga anställda 172 684 465 153 874 232

Summa 174 488 803 156 523 720

Sociala kostnader 76 795 171 64 733 502

(varav pensionskostnader) 2) 17 666 361 12 839 409

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser kr 0 (0) företagets ledning.
2) Av koncernens pensionskostnader avser kr 623 442 (406 418) företagets ledning.

KONCERN MODERFÖRETAG

KÖNSFÖRDELNING I 
FÖRETAGSLEDNING

2019 2018 2019 2018

Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse

Kvinnor 4 3 3 3

Män 4 5 2 2

Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledning

Kvinnor 2 1 2 1

Män 7 6 6 3
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NOT 4  AVSKRIVNINGAR I RESULTATRÄKNINGEN

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för acku-
mulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Goodwill     5 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 år 
Inventarier, verktyg och installationer  5 år

Avskrivning på förbättringsutgifter på annan fastighet sker på kvarvarande tid av hyreskontraktet.

NOT 5 OPERATIONELL LEASING – LEASETAGARE 2019 2018

KONCERN

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Minimileaseavgifter 16 057 283 13 078 835

Totala leasingkostnader 16 057 283 13 078 835

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 13 189 470 12 022 222

Mellan ett och fem år 23 571 063 16 968 544

36 760 533 28 990 766

MODERFÖRETAG

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Minimileaseavgifter 13 262 714 10 082 912

Totala leasingkostnader 13 262 714 10 082 912

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år 12 353 336 9 411 062

Mellan ett och fem år 21 625 487 13 760 919

33 978 823 23 171 981

NOT 6 RÖRELSERESULTAT

Avskrivningar ingår med kr 12 413 305 (10 122 414) i koncernens rörelseresultat och tillhör funktion pro-
duktion och förvaltning. Detaljer framgår av noter 9-12.
I moderbolagets rörelseresultat ingår avskrivningar med kr 3 101 574 (2 632 662).
Revisionsarvode EY uppgår till kr 671 000 (350 000).
Revisionsverksamhet EY utöver revisionsuppdraget kr 144 800 (0).
Skatterådgivning EY kr 25 000 (25 000).
Övriga tjänster EY kr 181 050 (0).
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NOT 7 BOKSLUTSDISPOSITIONER 2019 2018

Periodiseringsfond, årets avsättning -7 822 182 -7 491 275

Periodiseringsfond, årets återföring 4 141 644 1 620 299

Avskrivningar utöver plan -1 565 410 -1 107 424

Erhållna koncernbidrag 9 290 000 0

Lämnade koncernbidrag -47 766 693 -20 100 000

SUMMA -43 722 641 -27 078 400

NOT 8 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 2019 2018

Koncern

Aktuell skatt 5 093 851 6 319 277

Uppskjuten skatt, bokslutsdispositioner -553 034 1 878 494

4 540 817 8 197 771

Moderföretag

Aktuell skatt 5 021 839 4 944 240

5 021 839 4 944 240

AVSTÄMNING EFFEKTIV SKATT

Koncernen

Resultat före skatt 36 907 117 35 482 429

Skatt enligt gällande skattesats, 21,4 % 7 898 123 7 806 134

Ej avdragsgill avskrivning 1 256 795 76 209

Andra icke-avdragsgilla kostnader 198 556 180 165

Ej skattepliktiga intäkter 0 -110

Leasing -161 899 0

Övrigt -4 650 758 135 373

Bokslutsdisp 553 034 -1 878 494

Redovisad effektiv skatt -5 093 851 -6 319 277

0 0

Moderföretaget

Resultat före skatt 25 485 842 27 106 704

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget, 21,4 % 5 453 970 5 963 475

Ej avdragsgilla kostnader 175 934 126 298

Ej skattepliktiga intäkter -642 000 -1 166 000

Skatt hänförlig till tidigare år -2

Schablonränta på periodiseringsfond 33 935 20 469

Redovisad aktuell skatt -5 021 839 -4 944 240

0 0
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NOT 9 GOODWILL 2019 2018

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 28 418 320 2 302 143

Nyanskaffningar 1 250 000 3 250 000

Förvärv av dotterföretag 24 168 320

Avyttringar och utrangeringar -1 302 143

Vid årets slut 29 668 320 28 418 320

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -3 061 221 -981 284

Avyttringar och utrangeringar 1 302 143

Årets avskrivning enligt plan -6 183 664 -3 382 080

Vid årets slut -9 244 885 -3 061 221

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 20 423 435 25 357 099

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 4 250 000 1 000 000

Nyanskaffningar 1 250 000 3 250 000

Vid årets slut 5 500 000 4 250 000

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -1 450 000 -200 000

Årets avskrivning enligt plan -1 350 000 -1 250 000

Vid årets slut -2 800 000 -1 450 000

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 2 700 000 2 800 000
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NOT 10 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 2019 2018

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 23 511 472 9 382 182

Nyanskaffningar 7 906 196 14 129 290

Vid årets slut 31 417 668 23 511 472

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -12 222 803 -7 257 682

Årets avskrivning -3 995 218 -4 965 121

Vid årets slut -16 218 021 -12 222 803

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 15 199 647 11 288 669

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 2 397 496 1 628 896

Nyanskaffningar 3 113 746 768 600

Vid årets slut 5 511 242 2 397 496

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -1 472 709 -1 118 103

Årets avskrivning -741 327 -354 606

Vid årets slut -2 214 036 -1 472 709

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 3 297 206 924 787
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NOT 11 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2019 2018

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 18 946 381 16 288 865

Nyanskaffningar 1 226 316 353 025

Rörelseförvärv 6 092 047

Avyttringar och utrangeringar -3 254 882 -3 787 556

Vid årets slut 16 917 815 18 946 381

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -11 429 335 -13 974 618

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 2 325 048 3 606 650

Årets avskrivning -1 708 929 -1 061 367

Vid årets slut -10 813 216 -11 429 335

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 6 104 599 7 517 046

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 12 492 416 13 098 494

Nyanskaffningar 1 226 316 353 025

Avyttringar och utrangeringar -2 358 882 -959 103

Vid årets slut 11 359 850 12 492 416

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -10 833 614 -11 047 019

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 2 325 048 788 103

Årets avskrivning -617 241 -574 698

Vid årets slut -9 125 807 -10 833 614

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 2 234 043 1 658 802
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NOT 12 FÖRBÄTTRINGSUTGIFT ANNANS FASTIGHET 2019 2018

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 5 059 922 5 059 922

Nyanskaffningar 1 179 018

Vid årets slut 6 238 940 5 059 922

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -4 927 433 -4 341 587

Årets avskrivning -525 495 -585 846

Vid årets slut -5 452 928 -4 927 433

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 786 012 132 489

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 4 397 480 4 397 480

Nyanskaffningar 1 179 018

Vid årets slut 5 576 498 4 397 480

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början -4 397 480 -3 944 122

Årets avskrivning -393 006 -453 358

Vid årets slut -4 790 486 -4 397 480

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 786 012 0

NOT 13 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 2019 2018

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 28 785 036 2 321 311

Förvärv 2 108 000 28 735 036

Bortbokning på grund av fusion -2 271 311

Justering av förvärvspris -15 750 000

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT 15 143 036 28 785 036

SPEC AV MODERFÖRETAGETS INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte    Antal andelar i % Redovisat värde

Sh Asfalt AB, 556965-0269, Uppsala 500 100 50 000

TM Anläggning i Uppland AB, 556337-4221, 
Upplands Väsby

4 000 100 15 093 036

15 143 036
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NOT 14 UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT 2019 2018

Entreprenaduppdrag

Koncern

Upparbetad intäkt 1 678 766 050 946 283 761

Fakturerad intäkt -1 602 599 945 -869 239 226

76 166 105 77 044 535

Moderföretag

Upparbetad intäkt 1 646 208 794 694 090 061

Fakturerad intäkt -1 572 381 619 -636 791 723

73 827 175 57 298 338

NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2019 2018

Koncern

Förutbetalda försäkringar 740 620 673 031

Hyror 1 636 035 1 124 029

Bonus och rabatter 131 182 3 138 668

Upplupen intäkt 6 320 000 1 239 000

Övriga förutbetalda kostnader 1 447 489 970 702

10 275 326 7 145 430

Moderföretag

Förutbetalda försäkringar 717 046 639 703

Hyror 1 567 400 1 056 442

Bonus och rabatter 131 182 3 138 668

Upplupen intäkt 6 320 000

Övriga förutbetalda kostnader 1 413 894 846 435

10 149 522 5 681 248

NOT 16 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE 2019 2018

Antal aktier 10 000 st 10 000 st

Kvotvärde 100 kr 100 kr

NOT 17 PERIODISERINGSFONDER 2019 2018

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014 4 141 644

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015 6 612 903 6 612 903

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016 6 968 069 6 968 069

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017 6 502 317 6 502 317

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018 7 491 275 7 491 275

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019 7 822 182

35 396 746 31 716 208

Av periodiseringsfonder utgör kr 7 645 697 (6 977 566) uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten redovisas ej i moder
företagets balansräkning men däremot i koncernens.
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NOT 19 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 2019 2018

Koncern

Garantiåtaganden 2 595 048 1 824 915

2 595 048 1 824 915

Moderföretag

Garantiåtaganden 2 595 048 1 824 915

2 595 048 1 824 915

NOT 21 CHECKRÄKNINGSKREDIT 2019 2018

Koncern

Beviljad kreditlimit 98 000 000 98 000 000

Outnyttjad del -62 996 005 -44 381 228

UTNYTTJAT KREDITBELOPP 35 003 995 53 618 772

Moderföretag

Beviljad kreditlimit 90 000 000 90 000 000

Outnyttjad del -62 996 005 -36 381 228

UTNYTTJAT KREDITBELOPP 27 003 995 53 618 772

Ställda säkerheter för checkkredit och bankgarantier i moderbolaget utgör företagsinteckningar på kr 90 000 000 (90 000 000). 
Ställda säkerheter för checkkredit och bankgarantier i koncernen utgör företagsinteckningar på kr 98 438 000 (98 438 000). 

NOT 18 AVSÄTTNINGAR FÖR UPPSKJUTEN SKATT 2019 2018

Koncern

Uppskjuten skatt, periodiseringsfonder 8 472 285 9 141 188

Uppskjuten skatt, överavskrivningar 588 023 243 633

Uppskjuten skatt, övervärde maskiner 838 295 1 066 921

9 898 603 10 451 742

NOT 20 LÅNGFRISTIGA SKULDER 2019 2018

Koncern

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:

Övriga skulder till kreditinstitut 59 900 000 13 500 000

Leasing 10 681 855 5 404 728

Övriga skulder 9 222 002 13 500 002

79 803 857 32 404 730

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 0 0

Moderföretag

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen:

Övriga skulder till kreditinstitut 59 900 000 13 500 000

Övriga skulder 830 000 3 000 000

60 730 000 16 500 000

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen 0 0
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NOT 22 FAKTURERAD MEN EJ UPPARBETAD INTÄKT 2019 2018

Entreprenaduppdrag

Koncern

Fakturerad intäkt 769 912 303 1 140 334 925

Upparbetad intäkt -741 616 031 -1 106 952 541

28 296 272 33 382 384

Moderföretag

Fakturerad intäkt 758 932 378 1 060 318 925

Upparbetad intäkt -730 936 026 -1 028 477 541

27 996 352 31 841 384

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2019 2018

Koncern

Semesterlöneskuld 28 380 732 25 515 038

Sociala avgifter 9 725 261 7 959 327

Upplupen löneskatt 3 902 557 2 831 347

Upplupna löner 1 840 900 2 608 300

Övriga upplupna kostnader 7 407 575 13 609 592

51 257 025 52 523 604

Moderföretag

Semesterlöneskuld 26 544 948 21 628 996

Sociala avgifter 9 078 137 7 318 019

Upplupen löneskatt 3 902 557 2 831 347

Upplupna löner 1 840 900 1 537 300

Övriga upplupna kostnader 5 938 361 10 745 567

47 304 903 44 061 229

NOT 24 STÄLLDA SÄKERHETER 2019 2018

Koncern

Säkerheter ställda till kreditinstitut

Företagsinteckningar checkräkningskredit 98 348 000 98 348 000

Säkerheter ställda för annat

Företagsinteckningar för PRI 8 000 000 8 000 000

SUMMA 106 348 000 106 348 000

Moderföretag

Säkerheter ställda till kreditinstitut

Företagsinteckningar checkräkningskredit 90 000 000 90 000 000

Säkerheter ställda för annat

Företagsinteckningar för PRI 8 000 000 8 000 000

SUMMA 98 000 000 98 000 000
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NOT 26 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION BELOPP

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 73 889 349

Årets vinst 20 464 003

94 353 352

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: 

Utdelas till aktieägarna 25 711 000

Balanseras i ny räkning 68 642 352

SUMMA 94 353 352

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till resultat och balansräkningar 
med tillhörande noter.

NOT 27 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET SAMT 
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Efter räkenskapsårets utgång har i samhället en pandemi av 
covid-19 blossat upp. Det har stora påfrestningar på hela världs-
ekonomin. Hur påverkan blir för koncernens verksamhet är i 
dagsläget svårt att förutse.
Koncernen följer noga uppkomna läget för finansiering etc. 
 Nuvarande finansiella reserver bedöms som tillräckliga.

NOT 28 NYCKELTALSDEFINITIONER

NETTOMARGINAL Resultat efter finansnetto i procent av omsättning.

RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL Resultat efter finansnetto med återläggning av finansiella 
kostnader i procent av sysselsatt kapital.

RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL Årets resultat med tillägg för bokslutsdispositioner, efter avdrag för 
skatt, i procent av justerat eget kapital (IB).

SOLIDITET Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

JUSTERAT EGET KAPITAL Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten 
skatt.

SYSSELSATT KAPITAL Balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder inklusive uppskju-
ten skatt i obeskattade reserver.

NOT 25 EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2019 2018

Koncern

FPG/PRI 423 658 411 671

SUMMA 423 658 411 671

Moderföretag

FPG/PRI 423 658 411 671

SUMMA 423 658 411 671
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UTTALANDEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen för Sh bygg sten och anlägg-

ning AB för år 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden rättvisande bild av moderbolagets och 

koncernens finansiella ställning per den 31 december 

2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 

för året enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden 

omfattar inte hållbarhetsrapporten på sida 9 med där 

förtecknade sidor. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredo-

visningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen för moderbo-

laget och koncernen.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Jag har utfört revisionen enligt International Stan-

dards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närma-

re i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 

förhållande till moderbolaget och koncernen enligt 

god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 

uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  

DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-

visningen upprättas och att de ger en rättvisande bild 

enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstäl-

lande direktören ansvarar även för den interna kontroll 

som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning och koncernredovisning som inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och kon-

cernredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-

lande direktören för bedömningen av bolagets och 

koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 

att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 

om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 

verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 

upphöra med verksamheten eller inte har något realis-

tiskt alternativ till att göra något av detta.

REVISORNS ANSVAR

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 

att årsredovisningen och koncernredovisningen som 

helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och 

att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-

het, men är ingen garanti för att en revision som utförs 

enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 

att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig-

heter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt 

eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen och koncernredovisningen.  

Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-

fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-

visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 

eller på fel, utformar och utför granskningsåtgär-

der bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 

revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsen-

liga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktig-

het till följd av oegentligheter är högre än för en 

väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 

oegentligheter kan innefatta agerande i masko-

pi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 

information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets 

interna kontroll som har betydelse för min revision 

för att utforma granskningsåtgärder som är lämp-

liga med hänsyn till omständigheterna, men inte 

för att uttala mig om effektiviteten i den interna 

kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-

ciper som används och rimligheten i styrelsens 

och verkställande direktörens uppskattningar i 

redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 

och verkställande direktören använder antagandet 

om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-

ningen och koncernredovisningen. Jag drar också 

en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbe-

visen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-

tor som avser sådana händelser eller förhållanden 

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sh bygg sten och anläggning AB, org.nr 556051-9232 
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som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 

koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. 

Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättel-

sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 

årsredovisningen och koncerrnredovisningen om 

den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 

upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 

om årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 

inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 

Dock kan framtida händelser eller förhållanden 

göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 

fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 

strukturen och innehållet i årsredovisningen och 

koncernredovisningen, däribland upplysningarna, 

och om årsredovisningen och koncernredovis-

ningen återger de underliggande transaktionerna 

och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande 

bild.

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga 

revisionsbevis avseende den finansiella informa-

tionen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom 

koncernen för att göra ett uttalande avseende 

koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 

övervakning och utförande av koncernrevisionen. 

Jag är ensam ansvarig för mina uttalanden.

Jag måste informera styrelsen om bland annat re-

visionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Jag måste också informera om 

betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-

bland de eventuella betydande brister i den interna 

kontrollen som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar

UTTALANDEN

Utöver min revision av årsredovisningen och kon-

cernredovisningen har jag även utfört en revision av 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av 

Sh bygg sten och anläggning AB för år 2019 samt av 

förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar 

vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direk-

tören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

GRUND FÖR UTTALANDEN

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i 

Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i för-

hållande till moderbolaget och koncernen enligt god 

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 

uttalanden.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE  

DIREKTÖRENS ANSVAR

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 

en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 

hänsyn till de krav som bolagets och koncernens 

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på stor-

leken av moderbolagets och koncernens egna kapital, 

konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 

förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-

fattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 

och koncernens ekonomiska situation och att tillse att 

bolagets organisation är utformad så att bokföring-

en, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggan-

de sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 

löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 

överensstämmelse med lag och för att medelsförvalt-

ningen ska skötas på ett betryggande sätt.

REVISORNS ANSVAR

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 

därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhäm-

ta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 

kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk-

ställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till nå-

gon försummelse som kan föranleda ersättnings-

skyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebo-

lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-

ningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-

sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 

uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 

ingen garanti för att en revision som utförs enligt 

god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-

täcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är 

förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 

Sverige använder jag professionellt omdöme och har 
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en professionellt skeptisk inställning under hela revi-

sionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-

dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 

på min professionella bedömning med utgångspunkt 

i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar 

granskningen på sådana åtgärder, områden och för-

hållanden som är väsentliga för verksamheten och där 

avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 

för bolagets situation. Jag går igenom och prövar 

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 

andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 

om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om 

styrelsens förslag till dispositioner beträffande bola-

gets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är 

förenligt med aktiebolagslagen.

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN  

LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrap-

porten på sida 9 med där förtecknade sidor och för att 

den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommenda-

tion RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 

hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning 

av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och 

en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt Inter-

national Standards on Auditing och god revisionssed 

i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss 

tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Uppsala den 2 april 2020

Ingemar Rindstig

Auktoriserad revisor



Sh bygg är ett av Sveriges äldsta 

familjeägda entreprenadföretag som 

grundades 1923 av Sven Heribert 

Svensson och idag ägs av barnbar-

net Lars Svensson. Verksamheten 

började med stenarbeten. Stenkom-

petensen och den genuina känslan 

för kvalitet och hantverk finns kvar, 

men Sh bygg har växt och utvecklats 

till ett klassiskt byggmästarföretag 

med egenanställd personal som vi 

benämner Sh-familjen. Vi är tota-

lentreprenör inom ROT, nybyggna-

tion, mark och anläggning, där även 

trädgårdsanläggning ingår. Vi arbetar 

främst med uppdrag Uppland – Upp-

sala och Stockholms län – och riktar 

oss både mot offentliga och privata 

verksamhetsdrivande kunder. Vi har 

funnits i snart 100 år, och siktar mot 

minst 100 år till.


