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Det är i och mellan husen
som samhället skapas!

Året har varit spännande och utvecklande. Vi levererar ett bra
resultat och Sh bygg utvecklas mot de mål och visioner vi bär
på i en bransch som 2018 möter en konjunkturförändring.
En av de starkare visioner som vi delar med många är det
hållbara samhället – miljömässigt, ekonomiskt och socialt.
Det är ett stort område som är svårt att omfamna, hur gör vi
så att alla förstår, ser samma sak, känner sig delaktiga, själva
kan bidra och också göra skillnad? För mig handlar det om
att bryta ner ett vitt och delvis ogripbart begrepp till något
alla kan påverka i sitt eget arbete. Det är i det lilla man kan
göra mycket.
Det handlar om stadiga steg och en ständig förbättring.
En del är för oss att vi arbetar med egen personal, medarbetare som är anställda och som tillsammans växer och
utvecklar sin kompetens. Det är vårt signum och den bästa
förutsättningen. Då kan vi prata hållbarhet på riktigt, i
tydliga detaljer. Jag brukar jämföra det med att om jag lagar
mat på egen hand hemma så vet jag vad resultatet blir. Skulle
jag ringa efter en ny kock varje dag för att laga maten blir
resultatet också därefter - varierande. Kontentan är att om
samma människor löser våra dagliga uppgifter varje dag vet vi
vår nivå; att vi alltid kan leverera kvalitet, att vi kan följa upp
och hela tiden tillsammans växa mot målet. Genom att aktivt
arbeta med materialval, minimera spill och stötta våra kunder
med vår expertis kan vi arbeta miljösmartare samtidigt som
det är ekonomiskt klokt.
Vi engagerar oss starkt i vårt samhälle, vill bidra och
arbeta för förbättring. Det kan vi göra dels i vårt sociala
engagemang i samhället genom att stötta integrationsarbetet,
arbeta med de ungas fritid – kulturellt och idrottsligt - dels
genom att förändra oss själva, en attitydfråga. Traditionellt
är den ekonomiska hållbarheten självklar men den måste
balanseras med den ekologiska och sociala.
Ett socialt område som är i fokus är diskriminering. Vare
sig vi vill det eller inte är vår bransch en av de minst jämställda och vi är en del av denna bransch och problemet.

Lars Svensson på Bandstolsvägen i Gottsunda, Uppsala

Vi måste vara ödmjuka och insiktsfulla inför detta. Jag vill
betona att vi har nolltolerans mot diskriminering oavsett om
det gäller kön, etnisk bakgrund, ålder, religion eller sexuell
läggning, men det kan hända även hos oss. Därför kan vi
och vår bransch aldrig slå oss till ro. Vi har en historia att
handskas med, men vi kan förändra oss genom aktivt arbete.
Vi måste hela tiden agera utan att lägga fingrarna emellan
när vi upptäcker felaktigt beteende. Vi måste stöta, blöta och
prata diskriminering, jämställdhet, trakasserier och felaktiga
attityder oavsett om man tycker det är jobbigt eller överskattat. Ja särskilt då faktiskt. Vi är en familj som tar tag i även
det jobbiga. Vi tar ansvar. Det är det som är Sh. Jag är glad
och stolt över oss. Att vi hela tiden vill bli bättre.
Vi behöver bredare kompetens och erfarenheter till Sh
och branschen och det får vi genom att attrahera de bästa
oavsett kön, bakgrund och läggning. På så vis växer vi som
företag och människor och blir bättre, starkare. Under 2017
har Sh byggs styrelse landat i att bli helt jämnt fördelad mellan könen vilket är ett bra steg. Vår aktiva rekrytering gör att
vi har ca 10 % kvinnor i företaget jämfört med branschsnittet
på 1 %. Bra men vi kan göra det bättre.
Jag ser på hållbarhet som en vågskål bestående av tre
delar. Det är ett bra sätt att tänka. Är det inte socialt eller
ekologiskt hållbart är det heller inte ekonomiskt och tvärtom.
Det måste vara balans i alla tre skålar och det fortsätter vi att
satsa mot 2018. Tillsammans.

Lars Svensson
Verkställande direktör
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Ett år med gott resultat
och nya vindar

Årsredovisning 2017

ÄGARSTRUKTUR
Lars Svensson äger genom sitt holdingbolag, Lars Svensson Holding AB, de fyra verksamhetsbolagen – Sh bygg, sten &
anläggning AB, Sh Maskin i Uppsala AB, samt fastighetsutvecklingsbolaget Sh bygg fastighetsutveckling AB och investeringsbolaget La Familia Svensson AB. LAS Holding AB ägs av Lars Svensson till 100 %. Bolags- och ägarstrukturen ser
övergripande ut så här:

Lars Svensson
Holding AB

Vi gick åter in i det nya året med en stark orderbok. Affärsområde Bygg hade dock en svag inledning beroende på senarelagda projektstarter. Vår strategiska satsning på samverkan
och partnering har fortsatt, något som ligger i linje med den
offentliga marknadens utveckling. Med vår inriktning på att
bygga egen kompetens och att aktivt verka på den offentliga
marknaden ser vi detta som fortsatt centralt.
Organisatoriskt fortsatte arbetet med att koordinera Bygg
och Anläggning. I och med att Sh bygg har hela bredden av
kompetens kan vi leverera hela projekt genom egen organisation, exempelvis i projektet Skansen där vi levererar ett
helt Östersjöakvarium med en avancerad besöksanläggning
samtidigt som Skansens vanliga verksamhet inte får störas.
Just avancerade bygg och anläggningsjobb är bevis på vår
specialkompetens och vår förmåga att kunna bygga samtidigt
som kundens, ofta känsliga, verksamhet inte störs.
I Östhammar och norra Uppland har vi fortsatt vår utveckling och där pågår förnyelsen av biblioteket och arbetet
med att skapa den nya Frösåkersskolan. Vad gäller kärnavfallsförvaringen i Forsmark så är förutsättningarna fortsatt
oklara.
Affärsområde Anläggning går fortsatt starkt och har förstärkt sin närvaro i Stockholm norrort. Inom Anläggning har
betonggruppen utvecklats ytterligare enligt plan. Sh Asfalt,
som är nära knutet till anläggningssidan, har vuxit med fler
externa kunder samtidigt som leveranserna till Sh bygg också
ökar, bland annat via Sh byggs fjärrvärmeavtal.
Under året har orderläget förstärkts som en följd av konjunkturen vilket pekar på ett spännande 2018. Vikten av att
hela tiden utveckla kompetensen i organisationen kvarstår. Sh
Akademin utvecklas därför för att utbilda våra medarbetare i
de olika moment och specialkompetenser som behövs på vår
marknad. Under året har vi fortsatt fokuserat på riskhantering och olika stödstrukturer i den tillväxt som bolaget har.
Vi är engagerade i den lokala samhällsutvecklingen. Samverkan med det lokala föreningslivet för att skapa meningsfylld fritid för de unga inom kultur och idrott, liksom att

arbeta med praktikplatser och skolsamverkan, är centralt
för oss. Under 2017 har vi fortsatt satsat på Tillsammans,
ett projekt som skapat en mötesplats för ungdomar, ökat
tryggheten och förbättrat integrationen i uppsalastadsdelen
Gränby. Tillsammans drivs av Almtuna och stöttas av Uppsala kommun. Projektet har nu förlängts och också erhållit
stöd från Arvsfonden. Utsattheten i förortsområdena växer
och vi har under året startat ett gemensamt projekt med
Uppsala kommun och Bjerking kring Gottsunda i Uppsala
för att möjliggöra ytterligare kultur och fritidssatsningar för
unga. Projektet Bygg För Framtiden är mycket lovande och
vi avser lyfta det även till andra kommuner med motsvarande
situation.
Det samlade arbetet har gett resultat och Sh bygg visar
ett glädjande nettoresultat på 3,5 % på en omsättning på 856
Mkr kronor. Detta samtidigt som soliditet och likviditet är
god. Antalet medarbetare har under året i medeltal varit 294.
Utblick inför 2018
Vi går in i 2018 med en solidare orderbok än någonsin, vilket
bådar gott för det kommande året. Sh byggs strategiska
satsning på samverkan och partnering fortsätter, något som
särskilt ligger i linje med den offentliga marknadens utveckling. Med vår inriktning på att bygga egen kompetens och att
aktivt verka på den offentliga marknaden ser vi detta som ett
av våra framtidsområden.
Sh byggs långsiktiga satsning att hela tiden driva det
hållbara företaget fortsätter. Inom miljö, socialt och ekonomiskt arbete. Under 2018 tas förbättrade mätparametrar fram
inom dessa områden för att ytterligare förstärka förbättringsarbetet. Genom aktiv samverkan med offentliga aktörer
kring integration/socialt arbete genom idrott/kultur/fritid är
företaget med och bygger det socialt hållbara samhället och
de mänskliga rättigheterna i lokalsamhället. På samma sätt
stärks löpande arbetsmiljöarbetet med nya uppföljningsverktyg och arbetssätt för ett bra och säkert arbetsklimat för Sh
byggs medarbetare.

Sh Maskin
i Uppsala AB

Sh bygg,
sten & anläggning AB

Sh bygg
Fastighetsutveckling AB

La Familia Svensson AB

Sh Asfalt AB

I denna årsredovisning behandlas koncernen Sh bygg, sten & anläggning AB med Sh Asfalt enligt mörkare markering i bilden ovan.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel								44 371 055
Årets vinst									14 549 488
											58 920 543
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Utdelas till aktieägarna								23 206 000
Balanseras i ny räkning								35 714 543
											58 920 543
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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snabba fakta

Ny BILD in

resultat och ställning, koncern (belopp i Kkr)
År

2017*

2016*

2015*

2014*

2013

856 520

943 544

913 721

842 744

902 004

Rörelseresultat

29 596

28 780

24 894

20 371

11 546

Resultat efter finansnetto

29 701

29 742

26 274

19 491

9 852

287 776

298 121

305 384

314 172

292 890

Nettoomsättning

Balansomslutning
Nettomarginal

3,5%

3,2%

2,9%

2,3%

1,1%

1 000 000

28%

20%

20%

15%

9%

Räntabilitet på eget kapital

900 000

24%

24%

23%

19%

11%

Soliditet

800 000

31%

32%

29%

25%

22%

294

304

290

270

280

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Antalet anställda
Definitioner se not 26.

700 000
600 000

* Koncern enligt K3. Beloppen är fullt jämförbara med året 2013.

500 000

nettoomsättning
(kkr)

2013

2014

2015

2016

2017

2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2016

2017
2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

1 000 000
900 000
800 000
700 400
000
600 300
000
500 000
1 000 200
000
900 000

nettomarginal

800 000
4%
700 000
3%
600 000
%
500 2
000
400
1%
300
0%
200

antal anställda

4%
400
3%
300
2%
200
1%
0
4%
%
3%

Jesper Forsberg, anläggare och Markus Norlin, träarbetare
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VÅR VERKSAMHET
Som entreprenadbolag har vi följande verksamhetsgrenar och specialkompetenser inom vilka vi avser vara det
attraktivaste alternativet:
Nybyggnation
Vi åtar oss nybyggnationsprojekt där vi får vara med och bidra
från start. Att arbeta i partnering med kunden ger det bästa utfallet. Vi är specialister på så kalld ”infill-projekt” men bygger
allt från bostäder till kontor och offentliga byggnader.

Partnering
I allt större utsträckning arbetar vi enligt Sh byggs partneringmetod. I en process tillsammans med uppdragsgivaren arbetar
vi systematiskt och stegvis fram den effektiva och resurssäkra
formen för samverkan som skapar det bästa helhetsresultatet.

Bygg
Vi är också mycket starka inom renoverings-, ombyggnadsoch tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten) där vi löpande har
stora uppdrag. Vi har också lång och gedigen erfarenhet av att
varsamt renovera känsliga miljöer, som k-märkta fastigheter.

Säkerhetsklassade uppdrag
Sedan många år utför vi säkerhetsklassade uppdrag med särskilda krav på oss från våra uppdragsgivare. Vi verkar i miljöer med särskilda krav där verksamheten inte får störas och
tystnadsplikt gäller. Vår långa erfarenhet har givit kunderna
mycket goda resultat.

Byggservice
Hjälper med kort varsel våra kunder med serviceuppdrag.
Löpande renoveringar kombineras också med mindre renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten (ROT-arbeten).
Sten
Vi är kända för vår unika spetskompetens och yrkesskicklighet
inom marksten, gatsten, fasader, murar, kajer och specialarbeten.
Anläggning
Vi tar hand om schaktning, rörläggning, grundläggning och
betonggjutning. Vi utför även arbeten med fjärrvärme och
fjärrkyla åt de stora kraftbolagen och vår maskinpark är givetvis miljöklassad.
Trädgård
Vår trädgårdsgrupp erbjuder spetskompetens i form av trädgårdsmästare, landskapsarkitekter och arborister. Våra kunder
är fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, kommuner och
landsting.

Komplexa entreprenadprojekt
Då nybyggnation eller omfattande ROT-arbeten ska göras
hos kunder där verksamheten inte kan störas eller flyttas har
vi särskild kompetens. Att verka i sjukhusmiljö där operationer
görs vägg i vägg eller i flygplatsmiljö där inget kan ställas in
ger speciella förutsättningar vi har god vana och förmåga att
lösa.
Sh Asfalt
Vi erbjuder, genom Sh Asfalt AB, asfaltering av allt från flygplatser och vägar till garageuppfarter. Vi jobbar såväl med
konventionell asfalt som med flera egna asfaltssorter, som ger
ett bättre och starkare resultat till en ofta lägre kostnad för
kunden.

Årsredovisning 2017

organisationen
Sh bygg är inför 2018 fortsatt organiserat i två affärsområden (AOC) – Sten och Anläggning samt Bygg. Dessa är i sin tur
indelade i entreprenadchefsområden efter geografi och/eller kunder.

VD

Produktionsstöd

Bolagsstyrning
verksamhetsutveckling
controlling

Sten och Anläggning
Affärsområde

Bygg
Affärsområde

Entreprenadchefsområden

Entreprenadchefsområden

Mät

Projektering

Kalkyl och
entreprenadingenjörer

Kalkyl och
entreprenadingenjörer
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hållbarhetsrapport

Sh bygg grundades 1923 och har sedan dess arbetat långsiktigt
och uthålligt. Från och med 2017 års årsredovisning ska vi
också sammanställa en hållbarhetsrapport som gör det möjligt
att förstå Sh byggs utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna av vår verksamhet. Informationen ska innefatta
frågor rörande miljö, sociala förhållanden, personal, respekt
för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Mycket av detta berörs redan i årsredovisningen och det
som tillkommer förtydligar och förbättrar vår redovisning av
arbetssätt och resultat. Som ett steg på väg mot integrerad
redovisning har vi därför valt att sammanfatta hållbarhetsrapporten nedan som rubriker med hänvisningar till de olika
avsnitt där vi behandlar dessa relevanta frågor.

INDEX FÖR HÅLLBARHETSRAPPORTERING ENLIGT ÅRSREDOVISNINGSLAGEN 6:10-14

SIDA

Affärsmodell

15

Policy

42

- Hållbarhet

42

- Jämställdhet

42

- Mutor och korruption

42

Väsentliga risker kopplade till företagets
verksamhet samt hantering av dessa risker
Miljö

22-27
26-27, 30 40

Sociala förhållanden och personal

26, 32-33

Respekt för mänskliga rättigheter

26, 40,42

Motverkande av korruption

42
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vad är sh bygg?

AFFÄRSIDÉ

”Arbetet ska utföras som om det
vore hemma, med en miljö som
barn kan vistas och leva i.”

”Sh bygg ska bedriva
entreprenadverksamhet inom bygg
och anläggning samt tillhandahålla
relevant service inom dessa områden
för utvalda kundgrupper.”

affärsmodell
Vi är ett starkt familjeägt entreprenadföretag i tredje generationen, grundat 1923, som idag ägs av Lars Svensson. Allt
började med stenarbeten och genom vår långa historia finns
en stark känsla för kvalitet, hantverk och att lösa uppgiften
- att med kompetens axla uppdraget, ta ansvar för att det
slutförs på bästa sätt och att alla i laget gör det tillsammans.
Stenkompetensen är kvar samtidigt som företaget växer
och utvecklas med stor bredd inom bygg och anläggning.
Verksamheten bedrivs med egen personal så långt det är
rimligt då detta är centralt för ägarens värdegrund vad gäller
kvalitet och ansvar.
Sh bygg tar en aktiv samhällsroll eftersom företagets
verksamhet är samhällsbyggande och en del av en större
helhet. Hållbarhet är således något som varit självklart inom
företaget från start - att tänka långsiktigt kring ekonomisk
lönsamhet, ta ansvar socialt för medarbetare och samhälle
liksom för miljön.
Som hemma!
Vi tar tag i varje situation på ett kompetent sätt och stöttar
varandra. Vi ser oss som en familj som tar hand om varandra,
tar ansvar för problem och hjälps åt att åtgärda dem. Vi orkar
ta i det jobbiga. Vi vill ha kul tillsammans för det ger bättre
kvalitet och sammanhållning. Glädje ger en friskare vardag.
Vi ser att utgår vi ifrån hur vi vill ha det hemma, hur vi tar
ansvar för miljön, våra barn, hur vi samarbetar och förhåller oss till varandra så gör vi rätt. Vi vet att det här spelar

roll, att det är viktigt. När våra gemensamma värderingar
genomsyrar vår vardag så gör det skillnad. Det gör skillnad
för oss som individer, det gör skillnad i våra relationer och
det gör skillnad för den produkt vi levererar. Vi sammanfattar
detta i ett löfte till kunden, leverantören, omvärlden och oss
medarbetare
”Vi tar ansvar”
Som en konsekvens av det och vårt sätt att arbeta så sammanfattar vi vårt hållbarhetsarbete med kvalitet, miljö och
arbetsmiljö (KMA) i en enkel mening:
”Arbetet ska utföras som om det vore hemma, med en miljö
som barn kan vistas och leva i”
Sh bygg kännetecknas därför av:
Vi har egenanställd personal så långt det bara är möjligt.
Vi har en systematisk medarbetar- och karriärutveckling
genom Sh Akademin.
Vi arbetar med karriärutveckling för alla medarbetare.
Vi utvecklar ständigt våra ledare för ett modernt, hållbart
ledarskap.
Vi fokuserar på att praktisk kunskap ska finnas bland Sh
byggs tjänstemän så att förståelse finns för hela arbetsprocessen.
Vi medarbetare förstår affärsplanen och identifierar oss
med vår värdegrund.
Vi medarbetare är ambassadörer för företaget.

Avkastning och
reinvestering
Marknadsbearbetning
Kunddialog

Marknadsbearbetning
Vunnet anbud

Samhällsrelationer

Sh bygg bedriver entreprenadverksamhet inom bygg och
mark samt sten & anläggning där kunderna är professionella - offentliga eller privata, aldrig konsumenter. Genom
långsiktiga relationer med kunderna och underentreprenörerna/leverantörerna uppnås stabilitet och ett hållbart
arbetssätt. Urvalet av kunder geografiskt samt kvalitativt är
förutsättningen för långsiktig lönsamhet. Löpande erfarenhetsåterföring samt utbildning av både medarbetare, kunder

LAS Holding AB

Kunddialog
Samhällsrelationer

Utvärdering
Kund
Medarbetare
Underentreprenör

och underentreprenörer höjer kompetensen och stärker
företagets varumärke. För att systematiskt säkra kvalitets-,
förbättrings- och utvecklingsarbetet är Sh bygg certifierat
enligt BF9K. Att vara starkt engagerad i det omgivande
samhället är en förutsättning för att kunna ta ansvar i relation
till alla de intressenter som påverkar Sh bygg och företagets
affär. Bolagets affär är projektinriktad, binder lite kapital och
har ett starkt kassaflöde.
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Vision
”Sh bygg är det attraktivaste entreprenadföretaget”
Sh bygg ska vara hållbart – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – på så vis frodas företaget, kunderna, leverantörerna,
medarbetarna och omvärlden. Att spegla vår tid och hjälpa
till att gå mot framtiden är den utmaning vi vill arbeta med!

Vi vill vara det attraktivaste entreprenadföretaget – för våra
kunder, leverantörer, medarbetare och samhället vi verkar i.
Vi vill vara det företag man väljer i första hand. Om vi lyckas
vara förstavalet är vi hållbara och en trygg arbetsplats.

mål och strategi
Sh bygg ska vara ett hållbart företag där alla beslut ska tas
utifrån långsiktig ekonomisk lönsamhet, respekt och ansvar
för de sociala värdena och i balans med miljön. Att växa är
viktigt, det är ännu viktigare HUR man växer. Sh bygg växer
kontrollerat och hållbart med rätt strategi och mot rätt kund,
genom att kunden är nöjd och genom att uppfylla våra löften
i affärsplanen och de årliga verksamhetsplanerna. Sh bygg
växer aldrig genom att prisa in sig. Tillväxt belastar också
kompetens och personal. Det är viktigt att balansera tillväxt

med kompetens- och personalutveckling.
De Globala målen antogs av världens stats-och regeringschefer vid FN:s toppmöte 2015, och är en agenda för en
fredlig och hållbar utveckling som sträcker sig fram till år
2030. I begreppet hållbar utveckling integreras social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I Agenda 2030 har man satt
upp 17 mål som leder fram mot detta och som vi ska förhålla
oss till. Dessa mål är:

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

	Ekonomi
Har ett robust och hållbart resultat med 3 %, eller mer, av
omsättningen.
Omsätter hållbart och i rätt takt upp mot 1,5 Mrd kr.
Soliditeten ska aldrig understiga 25 %.
Måluppfyllelse 2017:

Liksom 2016 uppnåddes och överträffades 3 %-nivån, resultatet blev 3,5 %. Genom att arbeta för att stadigt ligga över
3 % nås en långsiktig ekonomisk hållbarhet. Omsättningen
blev 856 Mkr, något lägre än planerat på grund av senare
projektstarter inom byggsidan.

		Personal och Arbetsmiljö
Nollvision för arbetsplatsolyckor.
Nolltolerans för diskriminering, alla medarbetare – nuvarande eller de som rekryteras – ska oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, religion och sexuell läggning ha förutsättningar
att utvecklas inom Sh bygg.
Måluppfyllelse 2017:

Vi har haft smärre arbetsplatsolyckor under året, men tack
vare aktivt arbete har dessa varit närmare ”oj” än ”aj”. Vi har
under året tagit ett nytt effektivare rapporteringssystem i
bruk, vilket stärker arbetet mot nollvisionen.
Nolltolerans vid diskriminering är en självklarhet. Vi genomför löpande medarbetarundersökningar och 2017 kan vi
konstatera att 99,9 % av medarbetarna inte upplever någon
diskriminering men enstaka fall har förekommit vilket inte
är acceptabelt.

Marknad och Kund
Offentlig sektor ska utgöra ungefär hälften av våra kunder.
Hälften av omsättningen ska ligga inom samverkan och
ramavtal eller motsvarande.
Ha en öppen och dokumenterad kunddialog och analys
Måluppfyllelse 2017:

I ett inledande stadium har vi valt att fokusera på fem av
dessa mål som är särskilt relevanta för Sh bygg och som vi
kopplar till varje strategiskt riskavsnitt i rapporten. Genom
att prioritera de områden där vi anser att vi kan göra störst
skillnad strävar vi efter att kunna ge vårt bidrag till att de globala målen adresseras och uppfylls på ett framgångsrikt sätt.

3 - God hälsa och välbefinnande
5 - Jämställdhet
8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
11 - Hållbara städer och samhällen
13 - Bekämpa klimatförändringen

Offentlig sektor utgör detta år ca 60% av omsättningen och i
princip uppnås samma siffra vad gäller samverkanskunderna –
långsiktiga relationer är prioriterade. Kunddialog och analys
är ett kvalitativt mål som utvecklats väl över året. Genom
intervjuer och workshops har relationer och förståelse stärkts.

Miljö
Ha ett systematiskt och hållbart miljöarbete som årligen
gör att vi minskar vår miljöpåverkan.
Måluppfyllelse 2017:

I det löpande kvalitetsarbetet fokuseras på miljöförbättringar
avseende avfall, utsläpp och materialåtgång. Genom arbetet
har bränsleåtgången minskat och avfallsmängderna krympt.
Vi är aktiva och ger råd till våra kunder vad avser rätt materialval baserat på deras valda miljönivå på beställt arbete.
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marknaden

”Långsiktigt kommer regionen som
sådan att fortsätta vara expansiv med
en stark inflyttning.”

Sh bygg verkar i Stockholm norrort och resten av Uppland
norrut med Enköping-Bålsta i väster och Norrtälje i öster.
Marknaden kännetecknas just nu av en överhettning på
grund av stor efterfrågan på bostäder, men även tillväxten
kring bland annat Arlanda bidrar. Långsiktigt kommer regionen som sådan att fortsätta vara expansiv med en stark inflyttning. Avtalet mellan staten och kommunerna att bygga fyrspår, det vill säga två ytterligare järnvägsspår, mellan Uppsala
och Stockholm kommer att vara drivande. Med detta följer
investeringar i infrastruktur och bostäder över en lång tid.
Vi konstaterar att marknadsutvecklingen har varit fortsatt
god under 2017 och bedömer att 2018 erbjuder en viss
nedgång i konjunkturen, särskilt andra halvåret. Regionen
som sådan är dock mycket expansiv och drabbas troligen
relativt sent av en kommande konjunkturnedgång. Den
starka inbromsning som nu sker på bostadsmarknaden inom
nybyggnation kan förväntas innebära att entreprenadbolag
som hittills fokuserat enbart på nybyggnation av bostäder
börjar bearbeta ROT- och anläggningsmarknaden med en
ökad konkurrens som följd under senare delen av 2018.
I och med tillväxten är marknaden attraktiv och många
nya aktörer har etablerat sig. Ofta är dessa så kallade ”construction management”-bolag (CM) som inte har en egen
byggorganisation med egen personal utan denna hyrs in från
underleverantörer. Med detta följer en kostnadspress vilket
också till viss del påverkar kvalitetsnivån på de färdiga produkterna. CM-konceptet för med sig en problematik kring
arbetsmiljö- och kvalitetskontroll som i längden kommer att
ge konkurrensfördel för företag med egen kompetens och

personal som Sh bygg.
Den nya LOU som antogs under hösten 2016 ger de offentliga beställarna möjligheter att ställa nya och förstärkta
krav kring kvalitet, hållbarhet och fler olika parametrar.
Däremot så avfärdades den del i lagförslaget som handlade
om möjligheten att ställa krav på entreprenören att svenska
kollektivavtal skulle gälla. För Sh byggs del var detta negativt
eftersom vi arbetar i enlighet med kollektivavtalen med egen
anställd personal för bästa kvalitet och kompetens. LOU:s
nya utformning är dock på sikt till fördel för Sh bygg då möjligheterna är stora att ställa krav på sådana delar som ligger i
Sh byggs kärnkompetens.
En utmaning på den offentliga marknaden är trenden att
kommunerna ökar mängden av särkrav kring detaljplaner
och bygglov. Dessa kan innefatta sådant som arkitektonisk
utformning, miljökrav och specifika lösningar. Det innebär
i många fall dels att särkraven är kostnadsdrivande, dels att
byggprocessen försenas och att planerade byggen inte kommer igång. Vår långa erfarenhet och kompetens just inom
den offentliga marknadens förutsättningar gör utvecklingen
hanterbar och något naturligt att förhålla sig till för Sh bygg.
Årsredovisningslagens krav på årlig hållbarhetsredovisning, ser vi som viktig för entreprenadbranschen i synnerhet.
Vikten av att verka hållbart ur ekonomiska, miljömässiga och
samhällsperspektiv är central och det är därför viktigt att
eftersträva transparens och god rapportering.
Sammantaget bedömer vi att vår position på marknaden är
fortsatt stark under 2018.

Vilgot Lideri, gör sin APU (arbetsplatsförlagd utbildning) på Sh bygg.

sh bygg verkar i en tillväxtregion
” Vi behöver kunna öppna
upp för att fler ska vara
här i regionen och bygga.
Det är viktigt med sund
konkurrens.”

Uppsala-Stockholmsregionen har under flera år varit en snabbt- och starkt växande
region och det finns inget som direkt tyder på att den tillväxttakten kommer avta i
någon större omfattning. Urbanisering är idag den starkaste globala trenden och vår
region är den regionen i Europa som leder takten.
Catharina Elmsäter-Svärd är vd för Sveriges Byggindustrier, med uppdraget att jobba för att medlemsföretagen i
byggbranschen ska vara attraktiva, sunda och säkra. Med en
bakgrund inom politiken som bland annat infrastrukturminister är det för henne viktigt att driva frågorna hur vi får
människor att trivas genom att det finns jobb, bostäder och
en möjlighet att ta sig däremellan.
– Regionen lider lite av växtvärk. Vi behöver fler bostäder
och bättre infrastruktur. Det är inte bara den enskilde som
påverkas av detta, utan även företagen som kan ha svårt att
hitta rätt kompetens samt bostäder till sina anställda
Hon poängterar vikten av att hålla uppe tillväxttakten, och
för det behövs stora satsningar i regionen på infrastrukturen.
Satsningar på utbyggt tunnelbanenät, förlängning av spår för
pendeltåg och Citybanan är några exempel. Arlanda flygplats
med utvecklingen av Airport City är ett annat.
Ytterligare ett viktigt steg är Trafikverkets förslag att bygga
fyra spår mellan Stockholm och Uppsala, som regeringen
väntas fatta beslut om våren 2018. Det menar hon gagnar
inte bara de två städerna direkt, utan bygger även bort den
flaskhals som idag stoppar trafiken som passerar i sin väg
söder, eller norr ut.
– Infrastrukturen får bli en motor också i själva bostadsbyggandet. Det skapar en attraktivitet och efterfrågan när det
finns någon form av möjlighet kopplat till infrastrukturen.
För att behålla regionens- och även byggbranschens attrakti-

vitet menar Catharina Elmsäter-Svärd att det är viktigt med
mångfald som skapar energi. Andra för branschen viktiga
frågor är den återkommande frågan om kostnader. Det
är viktigt att titta på hur mycket mer man kan jobba med
standardisering och automation. Hela branschen står även
för spännande utveckling och möjligheter med digitalisering
som kan användas mer effektivt till exempel vad gäller hela
byggprocessen och hon tror även vi kommer se fler nya typer
av företag som kommer i spåren av digitaliseringen.
Men för byggbranschen bottnar även frågorna i att vara
sund, säker och attraktiv. Branschen är beroende av att vara
attraktiv för att få till exempel ungdomar att söka sig hit. Det
ska även vara attraktivt att som företag verka i branschen.
Man ska orka, vilja och kunna vara företagare.
– Det finns ett stort tryck på att det ska byggas. Vi behöver
kunna öppna upp för att fler ska vara här i regionen och
bygga. Det är viktigt med sund konkurrens. Det ska vara
enkelt att göra rätt och kunna konkurrera på villkor som är
seriösa.
Om framtiden kan det vara svårt att sia men Catharina
Elmsäter-Svärd ser ändå att vår region kommer fortsätta vara
en stark tillväxtregion med en attraktiv marknad för bostadsbyggande.
– Uppsala - Stockholmsregionen kommer växa ihop mer
tydligt inom en tioårsperiod och när besluten om bygget av
fyrspåren är fattat kommer det gå fort.

22

Årsredovisning 2017

förvaltningsberättelse

förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2017

B. Intressentdialog

det väsentliga för sh bygg
Hållbarhet - Intresseanalys - Väsentlighet
Ägare

För att identifiera vilka väsentliga fokusområden som ska ligga till grund för vårt
hållbarhetsarbete tar vi varje år fram en väsentlighetsanalys.
Väsentlighetsanalysen är framtagen genom en analys av de
strategiska riskområden som ledningsgruppen har identifierat
samt en analys av våra intressenters förväntningar på oss.
Till detta har även FN:s Agenda 2030 spelat en viktig roll
då de globala målen kommer att ha en framtida påverkan på

oss som organisation och på samhället i stort.
Detta resulterade i nedanstående kartläggning av fokusområden som var mest väsentliga för Sh Bygg och våra intressenter under 2017 och har präglat vårt hållbarhetsarbete
under året.

Väsentlighetsanalysen bygger vi upp utifrån följande steg:

A. Identifiering

B. Intressentdialog

C. Prioritering

D. Validering

A. Identifiering av intressenter
Vi har identifierat följande intressenter som är centrala för Sh:

Medarbetare

Ägare

Samhälle

Sh bygg

Kunder

Facket

Leverantörer

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. Ägardirektivet är en bas för styrelsen i arbetet med affärsplanen med rullande treårsperspektiv. Styrelsen för Sh bygg ger
där direktiv till ledningen för höstens verksamhetsplanering.
Ägarens huvudpunkter är:
Sh byggs verksamhetsinriktning – det är ett entreprenadbolag
Långsiktigt hållbar tillväxt avseende
- Avkastning på eget kapital
- Soliditetsnivå och utdelningsnivåer
- Hur tillväxt ska balanseras kontra kompetens och personalutveckling
- Internfinansieringsdirektiv
- Direktiv avseende kundval
- Samhälls- och miljöpåverkan
Verksamheten ska bedrivas med egen personal så långt det är
rimligt då detta är centralt för ägarens värdegrund vad gäller kvalitet
och ansvar.
Direktiv avseende likviditet
Kunder
Vi har valt att avgränsa vår kunddialog till att fokusera på kunder
där projekten är på över 5Mkr. Vi genomför strukturerade kundintervjuer med en avslutande semistrukturerad frågedel. Vår funktion
kundstrateg har arbetat fullt ut och tillfört den dimension som vi och
kunderna efterfrågar – den löpande utvärderingen av våra leveranser
på ett kvalitativt sätt.. På så vis bygger vi relationer och en jämförelsebas av hög kvalitet. Kunderna upplever arbetssättet positivt
vilket ger kvalitativ och ömsesidig feedback kring förbättring och
utvecklingspotential.
De frågor som våra kunder pekar ut som centrala är följande:
Kvalitet
Tid
Kostnadsuppföljning och rapportering
ÄTA-hantering och redovisning
Medarbetare
Vad gäller medarbetare så är Sh byggs anställda liksom deras anhöriga i fokus för företagets intresse. Att de mår bra och har en arbetsmiljö och ett socialt sammanhang som fungerar vad gäller relationen
till Sh bygg. Med lite utblick omfattas även möjliga anställda, det
vill säga de som Sh bygg på sikt ser är intresserade av att söka sig till
företaget. Genom medarbetarundersökningar vartannat år samt utvecklings- och uppföljningssamtal varje år förs regelbundet en dialog.
De centrala områden som medarbetarna pekar på är:
Anställningstrygghet
Löneutveckling
Kompetensutveckling
Arbetsmiljö – fysisk och psykisk/social
Ledarskap

Fackföreningarna
Som företrädare för medarbetarna kring kollektivavtal och arbetsmiljöfrågor är fackföreningarna centrala i arbetet för en hållbar
arbetsplats. Kollektivavtalen reglerar den formaliserade dialogen
avseende Sh byggs medarbetare; 80-100 tjänstemän och circa 200
yrkesarbetare. I MB-grupper och möten med Byggnads Seko,
Ledarna samt Unionen förs en pågående dialog kring de för arbetsplatsen centrala frågorna. Fackföreningarna utser också skyddsombuden som tillsammans med Sh bygg arbetar för den bästa
arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen. Lokalavdelningarna
är parter i ackordsavstämningar liksom i olika samarbetsgrupper
kring arbetsmiljö med mera.
Leverantörer
Sh bygg eftersträvar lokala leverantörer som delar företagets
värdegrund och inställning 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.
Mängden små leverantörer utgör en utmaning och på sikt skall antalet minskas ned för ökad effektivitet. De stora leverantörerna utvärderas löpande vid leverantörsbedömningar en dialog som syftar
till ett förtroendefullt samarbete som skapar ekonomisk stabilitet
och miljömässiga vinster. De mindre bedöms i dialogen i projekten.
Leverantörerna efterfrågar:
Tydlig kommunikation och planering
Trygga betalningsrutiner
Tydliga förhållningsregler och avgränsningar
Omgivande samhälle – kommuner/stat
Som aktör inom entreprenadbranschen och stort lokalt företag
efterfrågar kommunerna och det omgivande samhället dels det
självklara – efterlevnad av lagar, regler och riktlinjer som finns, dels
en aktiv dialog kring samhällsutveckling och arbete med det lokala
samhället.
Genom ett högt engagemang i samhällsutvecklingsfrågor möter
Sh bygg det offentliga samhället och kan på så sätt ta till sig önskemål och utveckling. Detta sker exempelvis i seminarier, möten,
samarbetsprojekt avseende kultur och fritid samt samhällsutveckling och planering. Vidare engagerar sig Sh bygg i integrationsarbete, engagemang i utbildningsfrågor och ideellt arbete.
Omgivande samhälle – ideella organisationer/
aktörer
De ideella organisationerna är en central del av omvärlden och
samhällsutvecklingen. Genom deras engagemang inom idrott,
fritid och kultur skapas ett tryggt samhälle med ansvarstagande
medborgare. Sh bygg engagerar sig löpande med dessa intressenter
och uppmuntrar medarbetarnas engagemang i detta. Ett grundläggande förhållningssätt för företaget är att medarbetarna ska komma
från orten de arbetar på i så hög grad som möjligt. Då blir engagemang och ansvar som störst. De ideella organisationerna efterfrågar
engagemang samt finansiering/stöd genom till exempel sponsring.
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Baserat på den löpande intressentdialogen har vi identifierat följande områden som särskilt viktiga:

C. Prioritering av arbetsområden
HÖGSTA PRIORITET

Hållbarhetsklass

FNs mål

Social

3, 5, 8

2. Ekonomisk stabilitet

Ekonomi

8

3. Nöjda kunder

Ekonomi

8

Social/Ekonomi

3, 5, 8

Miljö

11, 13

6. Leverantörskedja

Social/Ekonomi

8

7. Leveranssäkerhet

Ekonomi

8

8. Digital utveckling

Ekonomi

8

9. Utbildning

Ekonomi

3, 5

Miljö

11, 13

Ekonomi

8

1. Personalhälsa och säkerhet

4. Nöjda medarbetare
5. CO2 utsläpp

10. Hållbar energiförbrukning
11. Säkerhet (IT, Information, fysisk)

4. Nöjda medarbetare
EXTERN INTRESSERISK

Vi har sållat fram de hållbarhetsfrågor som intressenterna
anser mest angelägna och grupperat dem i dessa tre kategorier, som mäts och rapporteras i hållbarhetsredovisningen.
Vi fokuserar på följande fem mål i FN:s 2030-agenda som
omfattar totalt 17 mål som är vägledande för oss:
Mål
3 - God hälsa och välbefinnande
5 - Jämställdhet
8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
11 - Hållbara städer och samhällen
13 - Bekämpa klimatförändringen
Området mänskliga rättigheter ser vi som centralt och detta
täcks, som vi ser det, in av de av oss valda målen 3, 5 respektive 8.
Högsta prioritet
Dessa områden är de som Sh bygg prioriterar som mest
väsentliga i att hela tiden förbättra. De är våra viktigaste

utmaningar idag där vi snabbast kan åstadkomma resultat
baserat på intressentdialogerna.
De faktorer som ligger under medel och lägre prioritet är
inte oviktiga på något sätt, men där ser vi att vårt arbete är
längre fram och inte behöver stå i samma fokus. Begreppet
”Mångfald” går till exempel i mångt och mycket in under
”Nöjda medarbetare” och hanteras således till största del där.
I våra etiska riktlinjer är vi extremt tydliga med att ingen ska
diskrimineras på grund av kön, utseende, religion, sexuell
läggning etcetera och vårt aktiva arbete inom området Nöjda
medarbetare innefattar således detta.
På samma sätt kan flera av faktorerna under medel och
lägre kommenteras. Särskilt vill vi då nämna Materialanvändning som utgör ett av de största miljöavtrycken inom byggindustrin. Som entreprenör har vi inget direkt inflytande över
vilka material våra beställare använder och vilken miljöklass
på sina anläggningar man önskar. Vi kan endast fungera rådgivande vad gäller materialet. De direkta miljöfaktorerna vi
kan påverka är energianvändning och CO2-utsläpp från vår
bil- och maskinpark, något som därför har högsta prioritet.

Hög prioritet

1. Personalhälsa & säkerhet

5. CO2 utsläpp

2. Ekonomisk stabilitet

16. Hållbara städer
11. Säkerhet

10. Hållbar energiförbrukning

18. Mångfald
Medel prioritet

Alla områden vi identifierat är viktiga men måste prioriteras för att skapa en arbetsordning. Vi har därför valt att gruppera dem i tre kategorier – Hög, Medel och Lägre.
Vi är väl medvetna om det problematiska i detta men genom att arbeta med de högprioriterade områdena först skapar vi bästa effekt.

3. Nöjda kunder

7. Leveranssäkerhet

17. Vattenanvändning

8. Digital utveckling

20. Biologisk mångfald

6. Leverntörskedja

19. Hantering kemikalier

9. Utbildning

14. Avfall & återvinning

15. Antikorruption & mutor

12. Mänskliga rättigheter

Lägre prioritet
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Lägre prioritet

Medel prioritet

13. Materialanvändning

Hög prioritet

INTERN INTRESSERISK

MEDEL PRIORITET

LÄGRE PRIORITET

12. Mänskliga rättigheter

17. Vattenanvändning

13. Materialanvändning

18. Mångfald

14. Avfalls och återvinning

19. Hantering av kemikalier

15. Antikorruption och mutor

20. Biologisk mångfald

16. Hållbara städer
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det väsentliga för sh bygg
Hållbarhet - Intresseanalys - Väsentlighet

Nedan presenteras fortsättningen av vår väsentlighetsanalys där vi visar hur vi
skapar värde genom lönsamt hållbarhetsarbete och hantering av våra risker.
Ett aktivt förhållningssätt till hållbarhetsarbetet är en del
av företagskulturen eftersom vi bygger framtiden tillsammans med våra kunder. Det finns en förväntan på samverkan
med omvärlden och samhället. Bland annat finns kundkrav
och lagkrav som styr företagets ansvar för ett miljöanpassat och framtidsinriktat byggande genom värdekedjan och i
samhällsengagemanget. Det sociala ansvaret är en väsentlig
del i Sh byggs hållbarhetsarbete. Att ta ställning för öppenhet, inkludering och bidragande i samhällsengagemanget, de
mänskliga rättigheterna, är en självklarhet och innefattas i
alla Sh byggs prioriterade arbetsområden.
1. Personalhälsa och säkerhet
är en starkt prioriterad fråga. Entreprenadbranschens
arbetsplatser är olycksutsatta och det finns påtagliga risker
att komma till skada. Att fokusera på säkerhetsarbete och
förebyggande hälsoarbete är av yttersta vikt. Endast genom
säkra arbetsplatser kan resultat levereras på ett långsiktigt
och hållbart sätt.
2. Ekonomisk stabilitet
Utan ekonomisk stabilitet väljer inte kunderna Sh bygg och
medarbetarna söker sig någon annanstans. Ekonomin avgör
förmågan att investera i miljö och sociala faktorer och är värdemätaren på hållbarheten i företagets affärsmodell och dess
existensberättigande. En ekonomisk stabilitet innebär även
att agera affärsetiskt. Inga fall av mutor och korruptionshandlingar accepteras inom Sh byggs verksamhet.
3. Nöjda kunder
Kunderna efterfrågar långsiktig stabilitet, kvalitet och
leveransduglighet liksom en förmåga att möta deras miljöbyggnadssystem och krav. Kvalitet relaterat till pris och
vår förmåga att vara kvalitetseffektiva är viktigt. En allt mer
ökande kravställning, framförallt från offentliga kunder, är
vårt sociala ansvarstagande och förmåga att bidra till ett socialt hållbart samhälle utöver miljö och ekonomi.’
4. Nöjda medarbetare
är en av de viktigaste faktorerna för vår verksamhet och är
den resurs som definierar vår organisation. Därför är det
viktigt för oss att arbeta med egenanställd personal och att

sträva efter en god, långsiktig och hållbar personalkultur.
Det innebär att ta ansvar för kompetensutveckling, sjukfrånvaro, säkerhet, trivsel, jämställdhet, mångfald och mänskliga
rättigheter. Därför genomförs medarbetarundersökningar
vartannat år för att följa upp arbetet. Resultat har visat höga
värden där anställda rekommenderar arbetsplatsen. En etisk
uppförandekod i policies för bland annt etik och moral finns
som instruktion och vägledning i frågor om gåvor, representation, intressekonflikter och konkurrensrätt.
5. CO2-utsläppen
Resor till och från jobbet och transporter av byggmaterial
har en negativ klimatpåverkan och därför är det viktigt att bli
oberoende av fossila bränslen på sikt. Resor i tjänsten handlar
även om säkerhet och ett ekonomiskt ansvar. Därför är valet
av fordon en viktig fråga för framtiden.

10. Hållbar energiförbrukning.
För att uppnå en lägre miljö och samhällsbelastning byts
stegvis fordon och maskiner ut mot mer bränslesnåla och
energieffektivare alternativ vilket också sänker kostnaderna.
Vi fokuserar också på energieffektiviserade transporter och
hur arbetsplatser kan bli mer miljövänliga med uppvärmning
och belysning.

D. Validering
Den slutliga valideringen av väsentlighetsanalysen är gjord
med ledningsgrupp och styrelse.

6 & 7. Leverantörskedjor och leveranssäkerhet.
Sh bygg fokuserar på att sprida sin egen uppförandekod till
kunder och samhälle såväl som till leverantörer och underentreprenörer för att driva ett större socialt ansvar för etiska
frågor. Det omfattar organisationens agerande internt och i
relation till intressenterna. Genom arbetssättet skapas förtroende vilket stärker varumärket och relationerna. Det innebär
även kontroll av underentreprenörer och leverantörer för att
reducera de risker som kan finnas vid inköpsprocesser, exempelvis att säkerställa att inga brott mot mänskliga rättigheter
förekommer i leverantörsledet.
8 & 11. Digital utveckling och säkerhet.
Digitaliseringen är en kraft som snabbt förändrar alla
branscher. Förändringarna manifesteras i ny teknik, nya
möjligheter, effektivisering och produktutveckling liksom
miljöpåverkan. Samtidigt uppstår säkerhetsrisker inom IT
och ekonomisk exponering som är viktiga att hantera.
9. Utbildning
är en förutsättning för att behålla konkurrenskraft – dels i att
ha rätt kompetens visavi marknaden och de krav som ställs av
kunder, dels i att attrahera och utveckla medarbetarna som
utgör Sh byggs kärna.
Julia Gustavsson, anläggare
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kunskap är vägen till
hållbart företagande
”När stadsplaneringen
handlar om förtätning är det
jätteviktigt med den sociala
hållbarheten.”

Sh bygg gör sitt jobb med hållbarhet som det självklara perspektivet. Kvaliteten
ska vara rätt för kunden och för miljön, vilket är en strategi som varit central
sedan starten 1923.
Ett företag som integrerar hållbarhet (ekonomisk, ekologisk
och social) i hela sin affär har kommit långt. Det viktiga är att
jobba i riktning mot hållbarhet som ett rörligt mål och se att
det är ett relativt begrepp och inte ett absolut begrepp. Det
menar Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood. Olika vinklar
på hållbarhetsfrågor har följt henne genom karriären med
agronomexamen som grund och lång arbetslivserfarenhet från
näringslivet, politiken, universitet och offentlig sektor.
– Det är bra att sätta mål inom hållbarhet med ett antal år
framåt i tiden, då utmaningar inom hållbarhet varierar över
tiden. Målen ska vara så pass ambitiösa att man inte vet precis
hur man ska nå dit. Börja jobba och lös problemen i det praktiska arbetet.
En utmaning kan vara att få alla medarbetare delaktiga i företagets miljö- och hållbarhetsarbete. Det är viktigt att utbilda
i hållbarhetsfrågor och om vad som är viktigt i företagets verksamhet och den enskildes arbetsområde, samtidigt som alla har
en generell kunskap inom området som helhet.
Åsa Domeij poängterar att det inte är ett misslyckande om
man inte når ett av alla uppsatta mål, utan får konstatera att

man är på god väg och ge målet ytterligare tid eller formulera
om det. Här fyller uppföljningar och hållbarhetsrapporter en
viktig funktion.
– Om man har nått alla uppsatta mål, kan man fundera över
om man kanske har varit för försiktig.
När man lyfter frågan från det enskilda företaget och ser till
hur ett samhälle ska byggas hållbart menar Åsa Domeij att det
handlar mer om andra värden än bara effektivitet och logistik.
– När stadsplaneringen handlar om förtätning är det jätteviktigt med den sociala hållbarheten. Vi behöver luft, rymd,
parker och grönområden för att trivas. Det är också viktigt att
planera in service av olika slag, som affärer, skolor och likande
och att blanda bebyggelsen för att attrahera olika åldrar.
Framtidens utmaningar ser Åsa Domeij ligger i att underlätta för människan i vardagen. Att bygga samhällen och hus med
bra energilösningar, bra cykelgarage för dem som väljer cykel
framför bilen, närhet till service och butiker och där bostäderna har praktiska och trevliga utrymmen för källsortering.
– Är det enkelt att leva hållbart kommer fler tycka att det är
attraktivt.

östersjön, ett hållbart hav
”Sh bygg är en seriös aktör.
Det är skönt med erfaret folk
på plats.”

Skansen är ett av Sveriges största turistmål med 1,4 miljoner besökare årligen.
Med sitt läge på en höjd längst ut på Djurgården ställer projektet Baltic Science
Center som projektplats stora krav på effektiv logistik, en säker anpassning för alla
besökare samt på ett gott samarbete mellan beställare och utförare – allt för ett
hållbart Östersjön.
Mycket med projektet handlar om att göra saker för första
gången. Sh bygg är specialister på svåra projekt men även för
en expert är det första gången som Sh tar sig an att bygga en
akvariemiljö.
Att bygga akvarier innebär flera kritiska moment. Det
handlar om millimeterprecision och får helt enkelt inte gå fel.
Glaspartierna till akvarierna är till exempel redan beställda och
måste passa in exakt i sin tänkta position. Lägg därtill att det på
Skansen är trångt och ont om lastytor samt att verksamheten
i övrigt pågår som vanligt, så förstår man komplexiteten i
projektet. Den färdiga byggnaden kommer också att innehålla
pedagogiska lokaler och utställningsytor.
– Vårt samarbete med Skansen fungerar verkligen bra och vi
hjälper varandra. Vi på Sh har också en bra sammansättning
av personal som alla har olika kunnande. Det gäller så att säga
att så i fröna på så sätt att alla delar blir till en väl fungerande
helhet. Kul på vägen har vi dessutom, säger platscheferna
Peter Höglund och Ulf Wedén.
Martin Wulff är chef för Bygg- och fastighetsavdelningen
på Skansen. Genom åren har han varit med om att bygga
många olika slags lokaler men även för honom är just akvarier
ett oprövat territorium. Historiskt sett är Baltic-projektet ett
av Skansens största projekt någonsin och att bygga akvarierna
har krävt expertkunskaper från såväl zoologer på Stockholms

universitet som Sveriges lantbruksuniversitet och från
Skansens egen zoologiska avdelning.
– Baltic-projektet blir ett sätt för oss att fortsätta att utveckla
vårt hållbarhetsarbete. Vi har ett hållbarhetstänk i allt vi gör
här på Skansen och det här projektet rimmar väl med vår
hållbarhetsprofil. Dessutom är Östersjön ett problemhav och
tack vare projektet, som är ett samarbete med stiftelsen Baltic
Sea 2020, kan vi bidra till att göra miljön bättre i Östersjön.
Den färdiga byggnaden kommer att kunna tillgängliggöra
forskningsresultat till många besökare och vi riktar särskilt
in oss mot högstadie- och gymnasieungdomar, säger Martin
Wulff.
Martin är också han mycket nöjd med samarbetet mellan
Skansen och Sh. Projektet är en samverkansentreprenad i
partnering vilket har möjliggjort att redan i ett tidigt skede
kunna arbeta med riskfrågor i workshops. På så sätt fångar
man upp kritiska moment och eventuella risker.
– Sh bygg är en seriös aktör. De flaggar alltid för problem
som behöver tas om hand och de besitter en kunnighet och en
seriositet särskilt inom berg-, schakt och betongfrågor. Det är
skönt med erfaret folk på plats. Trots projektets storhet är det
en diskret byggarbetsplats som inte stör våra besökare och vår
ordinarie verksamhet, avslutar Martin.

Platschef Peter Höglund, Martin Wulff, chef för Bygg- och fastighetsavdelningen på Skansen samt platschef Ulf Wedén
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förvaltningsberättelse

vår främsta tillgång

MEDARBETARINDEX

2012

2013

2014

2015

2016/17

29 (8)*

-

35 (8)*

-

36

2013

2014

2015

2016

2017

Antal anställda totalt

280

270

290

304

294

Årsanställda i genomsnitt

280

256*

276

259

278

43

43,5

43,8

43,4

42,4

22
7,89%

20
7,81%

24,9
8,57%

26,2
9,53%

30,2
10,86%

10,38%

10,03%

12,12%

10,53%

27%*

Vilja att rekommendera s k NPS

* I parantes anges normalvärde för detta när så är tillgängligt..

ANSTÄLLDA SH BYGG
Sh byggs grund och förhållningssätt är att vi, då det är organisatoriskt och affärsmässigt möjligt, ska arbeta med egenanställd personal. På så sätt kan vi utveckla vår kompetens
långsiktigt, få betydande fördelar kring vårt kvalitetsarbete
och skapa den positiva arbetsmiljö vi vill ha. Det är ett aktivt
val för god och långsiktig hållbarhet. Vi har nolltolerans för
diskriminering, alla medarbetare - nuvarande eller de som rekryteras – ska oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, religion och
sexuell läggning ha förutsättningar att utvecklas inom Sh bygg.
I vårt arbete mäter vi därför våra medarbetares upplevelse
av arbetsplatsen vartannat år. Den senaste mätningen genomfördes något försenad första kvartalet 2017. Detta på grund
av högt arbetstryck under senhösten 2016. Målet när vi mäter
är att alla medarbetare svarar på undersökningen. Denna
gång nådde vi 93 % svarsfrekvens vilket är en stark ökning
från föregående mätning som låg strax under 80 %. Vi är särskilt stolta över våra medarbetares vilja att rekommendera oss
som arbetsplats. Den är mycket hög och har ökat ytterligare.
Det är glädjande att vi ligger över de jämförelsetal vi har att
tillgå, för 2017 har vi dock ännu inte erhållit sådant tal.
Sjukfrånvaron är en viktig indikator vi självklart följer. Vi
är därför glada över att den sjunker från 4,06 % 2016 till
3,48 % 2017. Frånvaron ligger därmed på ett normalgenomsnitt för de senaste fem åren. Det långsiktiga målet är att
stadigt sänka denna siffra varje år.
Säkerheten på våra arbetsplatser är av central vikt. Vi har
en nollvision för arbetsplatsolyckor. Vi hade en olyckstopp
2014 och åren därefter lyckades vi sänka olyckor och aktivera
arbetet med tillbudsrapportering för att få bättre underlag till
förbättringar. Under 2017 ser vi en ny ökning av både olyckor och tillbud. Delvis beror detta på att vi infört ett elektroniskt redskap, en app, för detta vilket förenklar rapportering
avsevärt. Arbetet genererar ökad tillbudsrapportering, vilket
är bra för att hela tiden utveckla vårt säkerhetstänkande. Att
olyckstillbuden ökat är oroande och vi analyserar just nu
orsakerna för att kunna åtgärda detta. Byggarbetsplatser är
inte riskfria, men med ett medvetet och aktivt arbete blir de
säkrare. Genom aktiv utbildning och dokumentation, uppföljning och ronder fortsätter vi att driva arbetet hårt.
Under 2017 var vi i genomsnitt 294 heltidsanställda. Av
dessa är 278 stycken inom Sh bygg, sten och anläggning AB
med en medelålder av 42,4 år och 17 st inom Sh Asfalt AB
med en medelålder av 44,1 år. Antalet medarbetare har ökat

under året och en föryngring sker. Entreprenadbranschen
är mansdominerad. Vi arbetar aktivt för att förändra det
eftersom vi vet att många olika perspektiv, kompetenser och
erfarenheter förbättrar arbetsmiljön och allas vårt resultat.
Under 2017 var i genomsnitt 30,2 av de årsanställda inom Sh
bygg kvinnor. Det kan jämföras med 26,2 årsanställda kvinnor 2016, det vill säga en liten ökning igen. Vi är glada att vi
steg för steg kan attrahera fler kvinnor. Inom Sh Asfalt var i
princip 100 % av de årsanställda män, vilket visar på vikten av
fortsatt målinriktat arbete.
Generellt kan vi säga att vi, liksom branschen som helhet,
måste finna nya sätt att nå ut till unga, kvinnor och människor med olika etnisk bakgrund och läggning. Entreprenadbranschen står inför en generationsväxling inte bara åldersmässigt utan också erfarenhetsmässigt och socialt. Vi ser
utmaningen och försöker arbeta med detta i vår rekrytering
och utbildning internt. Bland annat arbetar vi med:
Aktivt deltagande i praktikprogram med lokala gymnasieskolor, Nackademin med flera.
Initiativtagare till praktikprogram för utlandsfödda/nyanlända tillsammans med Uppsala kommun – av 6 praktikanter
i Uppsala har två anställts. Utvärderingen är positiv, dialog
pågår om fortsättning
Aktivt löpande arbete för att rekrytera medarbetare med
bakgrund som breddar företagets mångfald.
Fokuserat jämställdhetsarbete med fokus på att få fler kvinnor till Sh bygg/byggbranschen. I dagsläget är nästan 11 %
av de anställda kvinnor – att jämföra med branschsnittet 1 %.

Medelålder
Antal kvinnor i genomsnitt
Antal i %
Personalomsättning

* På grund av högkonjunkturen i branschen har personalomsättningen mer än fördubblats och ligger nu i
linje med ett mer normalt branschsnitt på ca 25%.

ANSTÄLLDA SH ASFALT

2013

2014

2015

2016

2017

Anställda i genomsnitt

*

14**

14

15

17

Medelålder

*

44,97

44,3

43,7

44,1

Antal kvinnor i genomsnitt

*

0

0

0

1

* Intern avdelning inom Sh bygg. ** Sh Asfalt bolagiseras.

SJUKFRÅNVARO

2013

2014

2015

2016

2017

Sjukfrånvaro i %

3,52

3,5

3,16

4,06

3,48

OLYCKOR & TILLBUD

2013

2014

2015

2016

2017

17

25

20

18

25

7

8

33*

14

20

0,08

0,12

0,18

0,11

0,15**

Antal arbetsplatsolyckor
Antal tillbud
Antal olyckor och tillbud per
anställd

Sh Akademin
Under 2017 har vi fortsatt att arbeta aktivt med utbildning
inom vår Sh Akademi. Arbetet är orienterat mot att bibehålla
den höga utbildningsintensiteten och nivån på certifieringar
och kunskapskrav. Det grundarbete vi gjorde under 2014 och
15 utgör en plattform för detta.
Utbildningen sker fortsatt brett inom allt ifrån områden
som arbetsrätt, arbetsmiljö, entreprenadjuridik, Hjärtlungräddning, ”Heta arbeten”, Säkerhet på väg, Ledarskap,
Etik & moral mm. Alla våra utbildningar dokumenteras på
individnivå vilket stärker oss när vi sätter samman de projektgrupper som ska arbeta med olika kundprojekt.

* särskild uppföljningsdrive och utbildning höjde riskfokus och rapporteringen med en minskning året därpå
med samma arbetsform.
** Ny digital rapporteringsform via mobil förenklade rutinen vilket förbättrade rapporteringen.

UTBILDNING
Antal utbilningstimmar
Antal utbilningar
Utbildningstimmar per anstäld

2013

2014

2015

2016

2017

1 654 ca

3 308

3 521

2 964, 5

2528

295 ca

591

615

474

443

5,9

12,5

12,1

10,6

8,6

lyckad integration

”Mitt mål är att få ett
yrkesbevis och bli anställd på
Sh. Jag är djupt imponerad
över Sh som företag. Det är så
familjärt.”

Under 2017 har Sh bygg tillsammans med Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen
samarbetat i ett integrationsprojekt för att ge nyanlända praktikplats och en chans
till fortsatt arbete.
Det byggs som aldrig förr men byggbranschen står inför
stora utmaningar då bristen på kompetent arbetskraft är
påtaglig. Tack vare integrationsprojektet ges Sh möjlighet
att ta till vara den kunskap utrikesfödda har samtidigt som
företaget också bidrar till kortare integrationsvägar.
Totalt ansökte sjutton personer till projektet, alla med
tidigare erfarenhet från branschen. Efter intervjuer valdes sex
stycken praktikanter ut varpå praktiken sedan kombinerades
med SFI-lektioner, särskilt inriktade på byggtermer.
Reza Fazilik är en av de praktikanter som fått fortsatt
provanställning efter praktikperiodens slut. Han kom till

Sverige 2011 från Afghanistan och tycker mycket om att
arbeta praktiskt. Tidigare arbetade han bland annat som möbelsnickare i Iran och berättar att det jobb han utför nu på Sh
som snickare skiljer sig åt från hans tidigare arbete, men att
han trivs mycket bra på Sh och hoppas på en fortsatt framtid
i branschen.
– Mitt mål är att få ett yrkesbevis och bli anställd på Sh Jag
är djupt imponerad över Sh som företag. Det är så familjärt.
Inget är någonsin ett problem och alla kan förklara mina
frågor avslutar Reza

på väg uppåt
”Jag kände mig redo för en ny
utmaning och hörde mig för om
det fanns någon annan roll för
mig. Då visade det sig att min
chef tänkt att jag skulle passa
som kalkylator.”

– På Sh känner jag att jag har fått förtroende till att ta ansvar, men jag får ändå
stöttning och uppbackning och har därför aldrig känt mig ensam i min tjänst. På så
sätt känns det naturligt och självklart att ta steget och våga karriärutvecklas, säger
Anders Karlsson som gått från att vara arbetsledare till att bli platschef på Sh:s
anläggningssida.
Han är inte ensam om att ha gjort en karriär inom Sh. Även
Marcus Norlén, Jonas Nyström och Therese Westlund har
utvecklats inom företaget. Gemensamt för dem alla är att
de tack vare sitt engagemang och intresse, sin drivkraft och
viljan till att ta ansvar fått möjligheten att ta kliv framåt i
organisationen.
– Det har fallit sig naturligt att jag tagit nya vägar inom
företaget. Den traditionella karriärstrappan med titlar är inte
det viktigaste för mig, utan snarare att få hitta min plats i
tillvaron. Jag är engagerad i utvecklingsarbete och drivs av att
påverka och det får jag göra på Sh, säger Therese Westlund
som gått den långa vägen från praktikant via arbetsledare till
platschef och nu entreprenadchef.
Jonas Nyström som tidigare arbetade som snickare men som
nu är kalkylator beskriver sig som en driven och ansvarstagande person. Han tycker att Sh som företag uppmuntrar

Entreprenadchef Therese Westlund, arbetsledare Marcus Norlén, platschef Anders Karlsson och Jonas Nyström, kalkylator

till personlig utveckling men att man naturligtvis också själv
måste visa intresse för få möjlighet att steget vidare.
– Jag kände mig redo för en ny utmaning och hörde mig för
om det fanns någon annan roll för mig. Då visade det sig att
min chef tänkt att jag skulle passa som kalkylator. Jag trivs
mycket bra med det och det är en stor fördel att ha jobbat
som snickare innan eftersom jag då vet hur alla delar av ett
projekt ser ut, förklarar Jonas.
Ingen av dem funderar i nuläget på ytterligare karriärkliv
utan vill bli så bra som möjligt i sina nuvarande positioner.
De är nöjda där de är och med Sh som arbetsgivare.
– Jag upplever att såväl ledning, som chefer och övrig personal är måna om personalen. Allt genomsyras av det. Sh är ett
stadigt företag och mitt jobb är både utmanande, spännande
och kul, avslutar Marcus Norlén som idag är arbetsledare
efter att tidigare varit anläggare.

att göra skillnad
”Pratar vi om det
regelbundet, sakta men
säkert, kommer förändringar
att ske...”
I snart hundra år har Sh bygg funnits på marknaden. Det är en lång tid, i en
bransch som tar tid på sig att förändras. 2017 är branschen alltjämt en av de minst
jämställda. 99 av 100 byggjobbare är män. Julia Gustavsson, Johanna Strömberg,
Annika Svensson och Therese Westlund, samtliga anställda på Sh, berättar om
hur det är att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats samt om viljan och
drivkraften att göra skillnad.
Sh bygg har en nolltolerans mot diskriminering på arbetsplatsen. Även om branschen har en historia att handskas
med vad gäller långsam förändring så är kravet från vd Lasse
Svensson att Sh alltid ska tillgängliggöra jämställdhetsfrågan
genom att hela tiden stöta, blöta och prata om den, från
ledningsnivå ner till varje enskild medarbetare. På så vis
medvetandegör man frågan och kan jobba för en långsiktig
förändring.
För än föreligger skillnader mellan könen i branschen.
Såväl Therese som Julia, Johanna och Annika kan ge exempel
på både manligt grupptryck som genererar machoattityder,
om arbetskläder som inte är anpassade, om känslan av att
som kvinna behöva prestera mer för att bli tagen på allvar
och om det indirekta kravet att tuffa till sig och skaffa skinn
på näsan för att stå pall.
– Som kvinna i en mansdominerad bransch är det jag som
förväntas anpassa mig och följa de normer som gäller. Det är
upp till mig att säga ifrån, stå upp för mina rättigheter och
säga att vi alla är här på samma villkor. Klarar man inte av det
som kvinna blir man heller inte långvarig i branschen och det
är något vi måste jobba med. Alla ska kunna jobba här, säger
Therese Westlund, entreprenadchef på byggsidan.
Julia Gustavsson, anläggare, berättar om egenhändigt
gjorda lösningar, anpassade för henne som kvinna.
– I byggbodarna på projekten där jag befinner mig har vi på
arbetsplatsen till exempel satt upp en skiljevägg i boden, så
att jag ska kunna duscha i fred.
Alla är eniga om att det är positivt att lösningar görs vid
behov men att det egentligen ska vara en sådan självklarhet att
det är ett standardförfarande. Det ska inte behöva bli en fråga.

– Har det blivit en fråga har du ju som kvinna redan blivit
icke norm, lägger Annika Svensson, arbetsledare, till.
För det är just som alla andra Therese, Julia, Johanna och
Annika vill vara.
– Branschen skulle må bra av en jämn mix av män och kvinnor. På så sätt får vi fler intressanta infallsvinklar i det dagliga
arbetet vilket gynnar branschen, fortsätter entreprenadingenjör Johanna Strömberg.
Samtliga tror de att arbetet med att uppnå jämställdhet
kommer att ta tid men de är positiva till att få vara en del av
arbetet och att få bidra.
– Vi kan bara bli bättre och bättre. Det positiva är att på Sh
är det nära till allt. Vi sitter nära till cheferna och vi har en
bra chans att förändra just för att vi är ett mindre företag,
säger Therese.
För att nå målet med en mer jämställd bransch tror samtliga att det är viktigt att lägga ner pekpinnen. Att dra på stora
trumman och samla alla medarbetare för att prata jämställdhet och om vad som är fel och inte fungerar, är inte rätt väg
att gå. Då tror de mer på det lilla i det stora, exempelvis att
ta upp ämnet som kontinuerliga påminnelser i alla forum och
kanaler som finns tillgängliga.
– Pratar vi om det regelbundet, sakta men säkert, kommer
förändringar att ske, jargongen bli en annan och kommunikationen lättare. Det gör att vi i slutändan kommer att få in fler
kvinnor i branschen, avslutar Therese.
På frågan om de alla vill fortsätta verka i byggbranschen
blir svaret ett enhälligt ja, om inte annat för att fortsätta göra
skillnad, vilket också är vad Sh vill göra; att ta ansvar och ta
tag i viktiga frågor så att vi tillsammans hela tiden blir bättre.

Några av återvändarna på Sh bygg. Från vänster: Erik Backman, entreprenadchef, Bygg, Daniel Hemström, entreprenadchef, Bygg,
Stefan Lundgren, arbetsledare, Byggservice, Patrik Andersson, kalkylator, Bygg och Gunnar Fhager, snickare, Byggservice.

Anläggare Julia Gustafsson, arbetsledare Annika Svensson, entreprenadchef Therese Westlund
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LÅNGSIKTIGT KVALITETSARBETE

För oss på Sh bygg är ständig utveckling en naturlig del i vårt dagliga arbete, ett aktivt förhållningssätt och en del av vårt sätt att se på verksamheten eftersom vi bygger framtid tillsammans med våra kunder. Den framtiden måste vara hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt.
Sedan företagets grundande 1923 har ett långsiktigt synsätt
varit en central del i hur vi verkat. Arbetet är affärskritiskt
då det dels handlar om hur Sh bygg samverkar med omvärlden och samhället, dels de direkta kundkrav som ställs i de
projekt vi genomför. Ett hållbart synsätt på miljö, ekonomi
och samhället kring oss ger goda resultat. Rent praktiskt visar
det sig exempelvis i att om vi fokuserar på att stegvis byta ut
våra fordon mot bränslesnåla fordon och maskiner så ger det
en besparing på kostnadssidan samtidigt som vi uppnår lägre
miljö och samhällsbelastning.
Energianvändningen är också något vi har i fokus där vi
direkt kan påverka åtgången. Således bedriver vi ett aktivt
arbete för att minska denna samt att hitta goda indikatorer
för sådant förbättringsarbete ute på våra entreprenader.
Materialanvändningen är ett fokusområde där vi inte har
direkt påverkan på vilka material som väljs. Kunden väljer
material och miljöklassning på sina anläggningar och fastigheter. Vi kan endast fungera som rådgivare och då särskilt i
partneringprojekt där vi är närmare materialvalsprocessen.
Där vi har möjlighet arbetar vi alltid med aktiv rådgivning i
detta med våra kunder.
Vi arbetar också med utbildning för att förändra attityder
och 2017 är över 60 % av medarbetarna utbildade i olika miljöutbildningar. I specifika projekt har vi bland annat utbildat i
vattensäkerhet var sjätte vecka. Vi har i flera projekt överträffat kundens miljökrav på de anläggningar vi byggt.
När det kommer till miljöarbete vill vi hela tiden möta
våra kunders högt ställda krav samt givetvis de myndighetskrav som ställs inom miljöområdet. Arbetet är direkt kopplat
mot vårt kvalitetssystem BF9K där dokumentation och
uppföljning sker. Genom vårt löpande arbete och fortsatta
utveckling har vi kapacitet att möta kunderna i de miljösys-

tem de väljer liksom deras olika behov och särskilda idéer.
Som ett led i vår ambition att bidra till att bygga en hållbar framtid är Sh bygg certifierat enligt BF9K. Det är ett
lednings- och produktcertifieringssystem som ställer krav på
kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt
som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för
företag byggbranschen. Varje anslutet företag bygger sitt system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna
verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav
på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande
samhällskrav i PBL, BBR, BKR, miljöbalken och arbetsmiljölagen. BF9K har samma grundprinciper som ISO 9001,
ISO 14001 och OHSAS 18001/AFS 2001:1 och syftet är att
arbetet med systemet ska leda till ständig förbättring.
Uppföljning sker internt bland annat genom

Löpande medarbetarundersökningar
Årliga utvecklingssamtal med alla medarbetare
Årlig BF9K-revision och certifiering
Löpande uppföljning var sjätte vecka av årliga verksamhetsplaner för företagets drift och utveckling
Skyddsronder
Uppföljning sker externt bland annat genom

Årliga leverantörsutvärderingar
Årliga sponsringsutvärderingar
Kundintervjuer enligt uppställd modell och omfattning
Workshops med kunder
Dialogseminarier/workshops genom Sh Akademin i samverkan med samhället (inkl NGOs), kunder och leverantörer
kring viktiga samhällsfrågor – samhällsbyggnad/planering, integrationsfrågor, jämställdhetsarbete, kultur och idrott med mera.
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etiken som styr vårt arbete
Våra övergripande etiska val

Den kultur och de värderingar vi står för på Sh bygg är
egentligen ganska enkla; vi ska behandla varandra väl, på
samma vis som vi själva vill bli behandlade – då håller vi hög
kvalitet i våra relationer och vårt umgänge. Våra värderingar
består inte av något komplicerat regelverk utan bygger på
sunt förnuft.
Konkret handlar det om att vi behandlar alla lika - oaktat kön, hudfärg, religion, sexuell läggning och etnicitet
med mera. Var och en av oss har en del i och ett ansvar för
resultatet. Vi är alla öppna och delaktiga i ett lagspel som
inspirerar till framgång. Vi är lagspelare som värnar om ett
gott samarbete såväl internt som externt, vi tar helt enkelt
hand om varandra. Då skapar vi också arbetsglädje, som är en
grundförutsättning för att slutresultatet ska hålla den höga
kvalitet Sh bygg alltid strävar efter.
Vi arbetar löpande med att utveckla oss och våra system
för att arbeta med etik och moralfrågorna visavi våra kunder
och våra leverantörer. Mycket handlar, förutom om kontrollsystem, om attityder. Vi har därför valt att – parallellt med
vårt systemarbete - fastställa etiska riktlinjer och löpande
utbilda våra medarbetare i dessa riktlinjer, lagkrav och regler
samt ha en ständigt pågående dialog kring hur vi tänker kring

etiska frågor inom Sh bygg. Vi ser detta som ett oerhört viktigt arbete för oss som företag och för branschen som helhet.
Etik handlar också om ledarskap, att leda andra men också
att leda sig själv och kunna bli ledd. Vi vet att om vi arbetar
med ledarskapet och vår värdegrund dagligen så får vi en bra
arbetsmiljö och goda resultat.
För att upprätthålla detta och skapa tydlighet har vi beslutat om tre huvudpolicys som vi arbetar efter; Hållbarhetspolicy; Jämställdhetspolicy: Etik & moral - policy mot mutor
och korruption. Inga granskningsförfaranden har genomförts
under 2017 som uppföljning på företagets policy.
Dessa policys förtydligar sammantaget Sh byggs värdegrund – Som hemma – som inleder detta dokument. Vi
arbetar för ett hållbart samhälle genom att aktivt utveckla
oss själva och fatta hållbara beslut. Vi försöker påverka våra
kunder och leverantörer så att deras beslut också är hållbara
och där vi kan specificera och kräva hållbara insatser så gör vi
detta. För att gemensamt med det omgivande samhället skapa
en socialt hållbar utveckling engagerar vi oss i det ideella
samhället genom sponsring och medverkan på ett kravställande sätt. Vi anser att likabehandling och gränsöverskridande samverkan är verktygen för att bygga ett hållbart samhälle.

Mats Berkman, platschef och Martin Fredriksson, entreprenadingenjör.
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Vår plats i samhället
Samhällsutveckling och trender - Socialt engagemang och samhällsbyggnad

Sh bygg har varit aktivt närvarande i samhällsutvecklingen
sedan 1923. Det är i och mellan husen som samhället skapas
– en paroll som är närvarande inom Sh.
För oss är det därför viktigt att verka för en god och hållbar samhällsutveckling. Om vi inte på ett starkt och tydligt
sätt är aktiva i lokalsamhället kan vi heller inte ta vårt ansvar.
Kultur, idrotts- och ideell verksamhet är vitala delar i det
som gör våra samhällen attraktiva, att människor och företag
utvecklas och växer. Genom att verka för att ge tillbaka och
engagera oss vet vi att det blir rätt. För att kunna göra det
har vi bland annat etablerat en tydlig sponsringspolicy som
kräver att mottagande idrotts och kulturaktörer satsar både
på elit och bredd samt att ungdomen är i fokus. Vidare finns
ett tydligt krav på att den erhållna sponsringen fördelas lika
mellan dam- och herrverksamheten. Detta följs upp varje år
och föreningar som inte lever upp till detta sållas bort. Vi har
en ständigt pågående etik och moralutbildning samt ett aktivt
arbete tillsammans med branschaktörer, offentliga företrädare med flera kring olika typer av seminarier och utvecklingsarrangemang på de orter vi är etablerade.
Vi har 2017 initierat och skapat ”Bygg För Framtiden ” –

ett nydanande samarbete mellan Uppsalas näringsliv, Uppsala
kommun samt lokala kulturföreningar i Gottsunda för att
möjliggöra socialt ansvarstagande sponsring för näringslivet
vad gäller kulturen. Arbetet är i ett pilotskede och kommer
under 2018 att stegvis byggas ut för att omfatta hela Uppsala
samt Stockholm norrort
I samarbete med Uppsala kommun, näringslivet i Uppsala
och den lokala allsvenska ishockeyklubben Almtuna pågår ett
treårigt integrationsarbete avseende nyanlända/utlandsfödda.
Arbetet är framgångsrikt och omfattar skola, fritidsgårdar,
bred idrott/fritid samt värderingsarbete. Stegvis kommer
även praktikplatser att inkluderas. Uppsala kommun använder detta som ett mönstersamarbete med näringslivet. Sh
bygg var initiativtagare tillsammans med klubben.
Vi har också 2016-17 drivit fram ett praktikantprojekt
med integrationsfokus med Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet är att ge jobb och en plats i samhället. Inledningen av projektet har varit lovande och arbetet
fortsätter under 2017. Samma typ av engagemang har vi i de
andra kommuner där vi har kontor och är verksamma.

Håkan Jansson, betongare

Unga idéer bygger för framtiden
”Jag visste att jag kunde
vända mig till Sh...de ser
vikten av att engagera sig
i ungdomar, att de får en
meningsfull fritid.”

Att vara en del av samhället och att bygga det tillsammans med ungdomar är
självklart och viktigt för Sh bygg. Förutom att stötta lokal idrott jobbar Sh även
för att stötta kulturlivet där ungdomar gör saker tillsammans. Ambitionen är att
tillsammans skapa trygga och intressanta miljöer i lokalområdet där ungdomar kan
förverkliga idéer och projekt.
Sh bygg har därför tagit initiativet till att starta projektet
”Bygg för framtiden”. Där kan ungdomar i åldern 13–25 år
söka ekonomiskt stöd och vägledning för att förverkliga idéer
och projekt inom kultur, fritid, integration och jämställdhet.
Ellen Ferngren är kultursamordnare på Uppsala kommuns
fastighets AB i Uppsalastadsdelen Gottsunda. Ett av hennes
uppdrag är att tillsammans med andra lokala aktörer fylla
Gottsunda med kultur.
– Många nationaliteter möts här och Gottsunda sjuder av
aktivitet och liv. Det finns ett stort engagemang och genom
kultur kan man mötas över gränser. Jag ser att kultur förenar,
berättar Ellen Ferngren.
2016 var hon en av arrangörerna för Hip Hop Festivalen i
Gottsunda.
– Festivalen engagerade såväl ung som gammal och skapade
en enorm stolthet. Ungdomar behöver bli engagerade och
få en uppgift. Det bygger självförtroende av att man klarar
något och det i sin tur gör att man kan gå vidare och kanske
ta sig ur gamla mönster som inte lett framåt.
När det kom till valet av partner för festivalen tvekade hon

inte att kontakta Sh bygg.
– Jag visste att jag kunde vända mig till Sh. Jag har arbetat med dem tidigare och vet att de värnar om kulturen.
Förutom att leverera det material som vi behövde, vet jag
att de ser vikten av att engagera sig i ungdomar, att de får
en meningsfull fritid, och att de kan få upp ögonen för att
byggbranschen kan vara en framtida arbetsplats.
Just nu pågår planeringen för nästa Hip Hop festival och
Ellen Ferngren ser det positiva i initiativet Bygg för Framtiden.
– När vi engagerar ungdomar som får växa i ett projekt då
växer även Gottsunda. I och med att man kan söka stöd och
bidrag genom Bygg För Framtiden, ger det oss kraft och
möjlighet att fortsätta vårt arbete med att stärka kulturen i
Gottsunda och därmed få fler att engagera sig i sin omgivning och vardag. Kompisgäng som har idéer, stora som små
har möjlighet att förverkliga dem. Man kan göra skillnad,
man får vara behövd, skapa kontakter. Det ger bara goda
ringa ringar på vattnet. Tillsammans hjälps vi åt.
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KONCERNENS

Finansiella rapporter

RESULTATRÄKNING

(Belopp i sek)

2017

2016

856 520 482

943 543 648

-770 960 756

-855 345 790

Bruttoresultat

85 559 726

88 197 858

Försäljnings- och administrationskostnader

-55 963 392

-59 418 018

29 596 334

28 779 840

1 335 527

1 603 782

-1 230 799

-641 699

Resultat efter finansiella poster

29 701 062

29 741 923

Resultat före skatt

29 701 062

29 741 923

-6 767 416

-6 707 260

22 933 646

23 034 663

22 933 646

23 034 663

Not
Nettoomsättning
Kostnader för produktion

Rörelseresultat

3,4,5,6

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare

Svettis, renovering av anrika träningslokaler.
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KONCERNENS

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

(Belopp i sek)

Not

2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

Aktiekapital

Goodwill

9

Not

2017-12-31

2016-12-31

16

1 000 000

1 000 000

1 320 860

781 288

Övrigt tillskjutet kapital

17 009 761

24 513 761

1 320 860

781 288

Annat eget kapital inklusive årets resultat

70 510 276

69 445 632

88 520 037

94 959 393

21 480 538

21 260 639

6 340 459

4 688 604

1 418 328

1 893 677

29 239 325

27 842 920

0

33 006 613

Leverantörsskulder

64 106 148

53 201 344

Skulder till koncernföretag

13 348 666

3 560 867

0

756 123

36 587 797

35 269 238

15 073 397

15 100 276

40 900 323

34 423 740

170 016 331

175 318 201

287 775 693

298 120 514

Materiella anläggningstillgångar
Summa eget kapital

Maskiner och andra tekniska anläggningar

10

2 124 500

2 061 371

Inventarier, verktyg och installationer

11

2 314 247

1 123 493

198 966

198 966

718 335

1 808 182

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

5 356 048

5 192 012

Uppskjuten skatteskuld

Konst och liknande tillgångar
Förbättringsutgift annans fastighet

12

Avsättningar

Övriga avsättningar

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

0

10 000 000

10 000

10 000

10 000

10 010 000

6 686 908

15 983 300

18

Kortfristiga skulder
Utnyttjad checkkredit

19, 22

Skatteskulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt

Omsättningstillgångar

20

Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

238 126 404

172 873 318

870 222

0

44 932

48 333 514

23 861 842

45 646 854

2 365 115

2 013 197

3 787 777

10 855 065

269 056 292

279 721 948

12 032 493

2 415 266

Summa omsättningstillgångar

281 088 785

282 137 214

SUMMA TILLGÅNGAR

287 775 693

298 120 514

Skattefordringar
Fordringar hos koncernföretag
Upparbetad men ej fakturerad intäkt

14

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

15

22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21
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Rapport över förändringar
i koncernens egna kapital

KONCERNENS

KASSAFLÖDESANALYS

(Belopp i sek)

Koncernen

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Balans. resultat
inkl. årets resultat

Totalt

1 000 000

24 513 761

64 034 971

89 548 732

(Belopp i sek)

2017-12-31

2016-12-31

29 596 334

28 779 840

Avskrivningar

3 495 726

3 269 905

Avsättningar

1 396 405

3 046 056

34 488 465

35 095 801

1 335 527

1 603 782

Erlagd ränta

-1 230 799

-641 699

Betald inkomstskatt

-8 393 761

-6 027 642

26 199 434

30 030 242

0

372 500

Förändring av kortfristiga fordringar

11 535 878

2 080 548

Förändring av kortfristiga skulder

28 460 864

-21 905 009

66 196 174

10 578 281

Förvärv av imateriella anläggningstillgångar

-1 000 000

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-3 349 724

-839 300

150 389

276 029

Avyttring av finansiella tillgångar

10 000 000

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

5 800 665

-563 271

-33 006 613

5 504 951

-7 504 000

0

-21 869 000

-17 624 000

-62 379 613

-12 119 049

Årets kassaflöde

9 617 225

-2 104 039

Likvida medel vid årets början

2 415 266

4 519 305

12 032 492

2 415 266

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Ingående balans 2016-01-01

Årsredovisning 2017

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Transaktioner med koncernens ägare
Lämnad utdelning
Årets resultat

-17 624 000

-17 624 000

23 034 663

23 034 663

Eget kapital 2016-12-31

1 000 000

24 513 761

69 445 634

94 959 395

Ingående balans 2017-01-01

1 000 000

24 513 761

69 445 634

94 959 395

Transaktioner med koncernens ägare
Lämnad utdelning

-21 869 000

Reglering villkorat aktieägartillskott

-7 504 000

Årets resultat
1 000 000

17 009 761

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgår till 17 009 761 kr (24 513 761 kr).

-21 869 000

Erhållen ränta

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-7 504 000
22 993 646

22 993 646

70 510 280

88 520 041

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Utnyttjad checkkredit
Reglering villkorat aktieägartillskott
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut
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MODERFÖRETAGETS

RESULTATRÄKNING

(Belopp i sek)

Not
Nettoomsättning
Kostnader för produktion

Bruttoresultat

2

Försäljning- och administrationskostnader

Rörelseresultat

3,4,5,6

2017

2016

837 382 664

929 628 189

-758 081 999

-845 449 030

79 300 665

84 179 159

-54 266 541

-57 844 018

25 034 124

26 335 141

200 000

0

1 334 545

1 684 800

-1 218 038

-626 440

25 350 631

27 393 501

-6 502 317

-7 064 725

18 848 314

20 328 776

-4 298 826

-4 598 925

14 549 488

15 729 851

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernbolag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

7

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat

8
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MODERFÖRETAGETS

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

(Belopp i sek)

Not

2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2017-12-31

16

1 000 000

1 000 000

200 000

200 000

1 200 000

1 200 000

Balanserad vinst

44 371 055

58 014 204

Årets resultat

14 549 488

15 729 851

58 920 543

73 744 055

60 120 543

74 944 055

25 845 232

19 342 915

25 845 232

19 342 915

21 480 538

21 260 639

1 418 328

1 893 677

22 898 866

23 154 316

0

33 006 613

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

Bundet eget kapital

Goodwill

9

800 000

0

Aktiekapital

800 000

0

Reservfond

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

10

510 793

265 159

Inventarier, verktyg och installationer

11

2 051 475

748 547

198 966

198 966

453 358

1 410 717

3 214 592

2 623 389

2 321 311

2 321 311

0

10 000 000

10 000

10 000

2 331 311

12 331 311

Konst och liknande tillgångar
Förbättringsutgift annans fastighet

12

2016-12-31

Fritt eget kapital

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

13

Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

6 345 903

14 954 700

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

17

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Omsättningstillgångar

Övriga avsättningar

18

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Fordringar hos koncernföretag
Upparbetad men ej fakturerad intäkt

14

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

Kortfristiga skulder

234 373 278

165 331 901

1 111 753

0

44 932

51 068 514

Leverantörsskulder

62 327 744

49 378 760

23 061 615

44 218 590

Skulder till koncernföretag

18 160 255

8 780 514

1 494 347

1 400 681

36 377 871

33 620 976

3 648 088

10 723 489

0

1 027 693

263 734 013

272 743 175

14 576 701

14 659 240

37 324 627

29 782 793

168 767 198

170 256 589

277 631 839

287 697 875

Utnyttjad checkkredit

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

22

7 551 923

0

Summa omsättningstillgångar

271 285 936

272 743 175

SUMMA TILLGÅNGAR

277 631 839

287 697 875

20

Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Kassa och bank

19, 22

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

21
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Rapport över förändringar i
moderföretagets egna kapital

MODERFÖRETAGETS
(BELOPP I SEK)

KASSAFLÖDESANALYS

(BELOPP I SEK)

2017-12-31
Moderföretag

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa

1 000 000

200 000

60 562 877

15 075 327

76 838 204

15 075 327

-15 075 327

0

Överföring resultat förgående år

25 034 124

26 335 141

Avskrivningar

2 231 747

2 075 479

Avsättningar

-255 450

1 373 182

27 010 421

29 783 802

1 334 545

1 684 800

Erlagd ränta

-1 218 038

-626 440

Betald inkomstskatt

-6 438 457

-3 339 635

20 688 471

27 502 527

0

372 500

Transaktioner med ägare:
Lämnad utdelning

-17 624 000

Årets resultat

-17 624 000
15 729 851

15 729 851
Erhållen ränta

Utgående balans 2016-12-31

1 000 000

200 000

Överföring resultat förgående år

58 014 204

15 729 851

-15 729 851

-15 729 851

2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Ingående balans 2016-01-01

Årsredovisning 2017

74 944 055

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Transaktioner med ägare:
Lämnad utdelning
Reglering villkorat aktieägartillskott

-21 869 000

-7 504 000

-7 504 000

Förändring av varulager

14 549 488

Förändring av kortfristiga fordringar

10 121 100

6 583 643

Förändring av kortfristiga skulder

32 544 915

-22 296 514

63 354 486

12 162 156

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-1 000 000

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-2 773 340

-170 352

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

150 389

223 900

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar

10 000 000

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

6 377 049

53 548

-33 006 612

5 504 952

200 000

0

-7 504 000

0

0

-96 656

-21 869 000

-17 624 000

-62 179 612

-12 215 704

7 551 923

0

0

0

7 551 923

0

Årets resultat

Utgående balans 2017-12-31

14 549 488

1 000 000

200 000

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

-21 869 000

44 371 055

14 549 488

60 120 543

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Ej återbetalade villkorade aktieägartillskott uppgick till 17 009 761 kr (24 513 761 kr).
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Utnyttjad checkkredit
Erhållen utdelning
Erhållna aktieägartillskott
Lämnade koncernbidrag
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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NOTER TILL ÅRSREDOVISNING
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 framgår 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 inkomstskattesats.
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.
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. Redovisning 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 finansiella
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 (tex. PRI Pensionsgaranti) och redovisas enligt den erhållna
uppgiften.

Not 2

Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom koncernen
Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag inom koncernen

2017

2016

10%

3%

2%

0%
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Anställda och personalkostnader
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2017

Varav män

2016

Varav män

Not 4

Avskrivningar i resultaträkningen
I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan.

Medelantalet anställda
Moderföretag

278

249

289

262

Dotterföretag

16

15

15

15

Koncernen totalt

294

264

304

277

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2017

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning på förbättringsutgifter på annan fastighet sker på kvarvarande tid av hyreskontraktet.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

2016

Moderföretag
Styrelse och VD

367 950

341 500

Övriga anställda

128 395 025

130 010 634

Summa

128 762 975

130 352 134

54 511 216

54 572 104

11 435 194

11 153 617

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1)

Not 5

Goodwill

5 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5 år

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Operationell leasing - leasetagare

2017

2016

Minimileaseavgifter

9 042 545

8 119 823

Totala leasingkostnader

9 042 545

8 119 823

Koncern

Dotterföretag
Styrelse och VD
Övriga anställda

841 986

927 914

6 623 591

5 255 696

Summa

7 465 577

6 183 610

Sociala kostnader

3 277 089

2 424 531

768 551

395 194

(varav pensionskostnader)

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år
Mellan ett och fem år

Koncern
Styrelse och VD

9 523 177

9 220 889

11 009 754

15 519 105

20 532 931

24 739 994

1 209 936

1 269 414

Övriga anställda

135 018 616

135 266 330

Summa

136 228 552

136 535 744

57 788 305

56 996 635

Minimileaseavgifter

8 018 118

7 168 360

12 203 745

11 548 811

Totala leasingkostnader

8 018 118

7 168 360

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 2)

Moderföretag
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser kr 0 (0) företagets ledning.

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

2) Av koncernens pensionskostnader avser kr 251 887 (110 800) företagets ledning.

Koncern
Könsfördelning i företagsledning

Moderföretag

2017

2016

2017

2016

Kvinnor

3

1

3

1

Män

5

4

2

4

Inom ett år

8 891 917

8 673 941

Mellan ett och fem år

9 653 917

14 290 672

18 545 834

22 964 613

Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse
Not 6

Rörelseresultat
Avskrivningar ingår med kr 3 495 721 (3 269 905) i koncernens rörelseresultat och tillhör funktion produktion och förvaltning.
I moderbolagets rörelseresultat ingår avskrivningar med kr 2 231 747 (2 075 479).

Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledning
Kvinnor

1

2

1

2

Revisionsarvode EY uppgår till kr 287 000 (352 800).

Män

4

6

3

6

Konsultationer EY uppgår till kr 310 835 (52 183).
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Bokslutsdispositioner
Periodiseringsfond, årets avsättning
Lämnade koncernbidrag
Summa

finansiella rapporter

2017

2016

6 502 317

6 968 069

0

96 656

6 502 317

7 064 725

Not 9

Goodwill

Årsredovisning 2017

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början

1 302 143

1 302 143

Nyanskaffningar

1 000 000

0

Vid årets slut

2 302 143

1 302 143

Vid årets början

-520 856

-260 428

Årets avskrivning enligt plan

-460 427

-260 428

Vid årets slut

-981 283

-520 856

1 320 860

781 287

Nyanskaffningar

1 000 000

0

Vid årets slut

1 000 000

0

Årets avskrivning enligt plan

-200 000

0

Vid årets slut

-200 000

0

800 000

0

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Not 8

Skatt på årets resultat

2017

2016

Koncern
Aktuell skatt

5 115 562

5 034 386

Uppskjuten skatt, bokslutsdispositioner

1 651 854

1 672 874

6 767 416

6 707 260

4 291 529

4 598 925

7 297

0

4 298 826

4 598 925

Redovisat värde vid årets slut

Moderföretag
Aktuell skatt
Justering avseende tidigare år

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Avstämning effektiv skatt
Koncernen
Resultat före skatt

Moderföretag

29 701 062

29 741 923

Redovisat värde vid årets slut
Skatt enligt gällande skattesats

6 534 234

6 543 223

-34 139

34 146

57 294

0

219 635

130 867

-205

-976

7 576

0

-16 978

0

Bokslutsdisp

-1 651 854

-1 672 874

Redovisad effektiv skatt

-5 115 563

-5 034 386

0

0

18 848 314

20 328 776

4 146 629

4 472 331

Ej avdragsgilla kostnader

210 453

127 248

Ej skattepliktiga intäkter

-44 000

-653

7 297

0

15 319

0

-36 872

0

-4 298 826

-4 598 926

0

0

Ej avdragsgill avskrivning
Avskrivning av koncernmässig goodwill
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare år
Övrigt

Moderföretaget
Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget

Skatt hänförlig till tidigare år
Schablonränta på periodiseringsfond
Övrigt
Redovisad effektiv skatt
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Maskiner och andra tekniska anläggningar

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets början

8 365 298

7 920 798

Nyanskaffningar

1 016 884

444 500

Vid årets slut

9 382 182

8 365 298

-6 303 932

-5 480 446

-953 750

-823 486

-7 257 682

-6 303 932

2 124 500

2 061 366

1 150 396

1 150 396

478 500

0

1 628 896

1 150 396

Vid årets början

-885 237

-720 677

Årets avskrivning

-232 866

-164 560

-1 118 103

-885 237

510 793

265 159

Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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Inventarier, verktyg och installationer

finansiella rapporter

2017-12-31

2016-12-31

Not 12

Koncern

15 983 055

17 294 454

Nyanskaffningar

2 332 840

394 800

Avyttringar och utrangeringar

-2 027 029

-1 706 199

Vid årets slut

16 288 866

15 983 055

Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Vid årets början

5 059 922

5 059 922

Vid årets slut

5 059 922

5 059 922

Vid årets början

-3 251 740

-2 161 892

Årets avskrivning

-1 089 847

-1 089 848

Vid årets slut

-4 341 587

-3 251 740

718 335

1 808 182

Vid årets början

4 397 480

4 397 480

Vid årets slut

4 397 480

4 397 480

-2 986 763

-2 029 404

-957 359

-957 359

-3 944 122

-2 986 763

453 358

1 410 717

2017-12-31

2016-12-31

2 321 311

2 321 311

2 321 311

2 321 311

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Årets avskrivning

2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

2017-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början

Förbättringsutgift annans fastighet

-14 859 562

-15 193 588

1 876 640

1 430 170

-991 696

-1 096 144

-13 974 618

-14 859 562

2 314 248

1 123 493

Redovisat värde vid årets slut
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början

12 830 684

13 822 086

Nyanskaffningar

2 294 840

170 352

Avyttringar och utrangeringar

-2 027 029

-1 161 754

Årets avskrivning

Vid årets slut

13 098 495

12 830 684

Vid årets slut

Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Årsredovisning 2017

-12 082 137

-12 066 431

1 876 640

937 854

-841 522

-953 560

-11 047 019

-12 082 137

2 051 476

748 547

Not 13

Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Spec av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.
Antal
Dotterföretag / Org nr / Säte
Sh Asfalt AB, 556965-0269, Uppsala
Rommysten AB, 556776-9533, Norrtälje

Redovisat

andelar

i%

värde

500

100

50 000

1 000

100

2 271 311
2 321 311
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Upparbetad men ej fakturerad intäkt

finansiella rapporter

2017-12-31

2016-12-31

Not 17

Koncern
Entreprenaduppdrag

Periodiseringsfonder

Årsredovisning 2017

2017-12-31

2016-12-31

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013

1 620 299

1 620 299

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014

4 141 644

4 141 644

Upparbetad intäkt

805 920 082

964 578 521

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015

6 612 903

6 612 903

Fakturerad intäkt

-782 058 239

-918 931 667

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016

6 968 069

6 968 069

23 861 843

45 646 854

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017

6 502 317

0

25 845 232

19 342 915

Moderföretag
Av periodiseringsfonder utgör kr 5 685 951 (4 255 441) uppskjuten skatt.

Entreprenaduppdrag
Upparbetad intäkt

805 119 855

950 634 103

Fakturerad intäkt

-782 058 239

-906 415 513

23 061 616

44 218 590

Den uppskjutna skatten ingår ej i moderföretagets balansräkning men däremot i koncernens.

Not 18

Övriga avsättningar

2017-12-31

2016-12-31

1 418 328

1 893 677

1 418 328

1 893 677

1 418 328

1 893 677

1 418 328

1 893 677

2017-12-31

2016-12-31

90 000 000

70 000 000

-90 000 000

-36 993 387

0

33 006 613

90 000 000

70 000 000

-90 000 000

-36 993 387

0

33 006 613

2017-12-31

2016-12-31

Fakturerad intäkt

675 368 706

605 204 922

Upparbetad intäkt

-638 780 909

-569 935 684

36 587 797

35 269 238

Fakturerad intäkt

673 803 807

584 743 825

Upparbetad intäkt

-637 425 936

-551 122 846

36 377 871

33 620 979

Koncern
Garantiåtaganden
Not 15

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017-12-31

2016-12-31
Moderföretag

Koncern
Förutbetalda försäkringar
Hyror
Bonus och rabatter
Upplupen intäkt
Övriga förutbetalda kostnader

732 779

673 410

1 206 776

1 249 564

823 059

459 655

0

5 653 933

1 025 163

2 818 503

3 787 777

10 855 065

Garantiåtaganden

Not 19

Koncern
Beviljad kreditlimit

Moderföretag
Förutbetalda försäkringar
Hyror
Bonus och rabatter
Upplupen intäkt
Övriga förutbetalda kostnader

Checkräkningskredit

697 720

647 729

1 141 694

1 184 482

823 059

459 655

0

5 653 933

985 615

2 777 690

3 648 088

10 723 489

Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

Moderföretag
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp
Ställda säkerheter för checkkredit och bankgarantier utgör företagsinteckningar
på kr 90 000 000 (75 000 000)

Not 16

Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier
Kvotvärde

2017-12-31

2016-12-31

10 000 st

10 000 st

100 kr

100 kr

Not 20

Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Koncern
Entreprenaduppdrag

Moderföretag
Entreprenaduppdrag

71

72

Årsredovisning 2017

Not 21

finansiella rapporter

finansiella rapporter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 24

Årsredovisning 2017

2017-12-31

2016-12-31

Förslag till vinstdisposition

Belopp

21 062 813

20 284 882

Sociala avgifter

7 181 096

6 923 629

Balanserade vinstmedel

44 371 055

Upplupen löneskatt

2 752 257

2 680 564

Årets vinst

14 549 488

Upplupna löner

1 722 590

2 055 674

Övriga upplupna kostnader

8 181 567

2 478 993

40 900 323

34 423 742

18 708 395

17 963 273

Sociala avgifter

6 346 268

6 096 427

Upplupen löneskatt

2 752 257

2 680 564

Upplupna löner

1 722 590

2 055 674

Övriga upplupna kostnader

7 795 117

986 855

37 324 627

29 782 793

Koncern
Semesterlöneskuld

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

58 920 543
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Moderföretag
Semesterlöneskuld

Utdelas till aktieägarna

23 206 000

Balanseras i ny räkning

35 714 543

Summa

58 920 543

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

Not 25

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har skett efter årsskiftet..

Not 22

Ställda säkerheter

Koncern
2017-12-31

Moderföretag

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31
Not 26

Säkerheter ställda till kreditinstitut:
Företagsinteckningar checkräkningskredit

90 000 000

75 000 000

90 000 000

75 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

98 000 000

83 000 000

98 000 000

83 000 000

2017-12-31

2016-12-31

2017-12-31

2016-12-31

429 611

425 213

429 611

425 213

429 611

425 213

429 611

425 213

Säkerheter ställda för annat:
Företagsinteckningar för PRI
Summa

Not 23

Eventualförpliktelser
FPG/PRI
Summa

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.
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 uppskjuten skatt i obeskattade reserver.
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underskrifter

Lars Svensson
Verkställande direktör

Kjell Karlsson

Uppsala den 7 mars 2018

Jennie Claesson

Anna Christina Norrström

Torbjörn Wennberg
Styrelseordförande

Maria Ingelsson

Eva Engvall *
Adjungerad arbetstagarrepresentant, tjänstemän

Min revisionsberättelse har lämnats den 7 mars 2018

Ingemar Rindstig, Auktoriserad revisor
* Arbetstagarrepresentanterna är adjungerade till styrelsen och undertecknar således inte årsredovisningen då de inte formellt ingår i styrelsen

Bengt-Åke Gustafsson *
Adjungerad Arbetstagarrepresentant, yrkesarbetare
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Årsredovisning 2017

Sh bygg

Sh bygg

Årsredovisning 2017

revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Sh bygg sten och anläggning AB, org.nr 556051-9232
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sh bygg sten och anläggning AB för år 2017.
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 2017
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten på sida 12 med där förtecknade sidor.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis¬ningens
och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare 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 koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande 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 koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 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
realistiskt 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 säkerhet,
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 oegentligheter 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 professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, 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 lämpliga med hänsyn till oms-tändigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 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 årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden 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 revisionsberättelsen 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 koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen 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 revisionens

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 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 koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av Sh bygg sten och anläggning AB
för år 2017 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 direktören 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 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 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 storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 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 medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 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 upptäcka 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 en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
förlust grundar 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 förhållanden 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
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhets-rapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten på sida
12 med där förtecknade sidor och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 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 International 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 7 mars 2018

Ingemar Rindstig
Auktoriserad revisor
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Sh bygg startades 1923 i Uppsala av Sven Heribert Svensson och
hade då företagsnamnet SH Svenssons Stensätteri Aktiebolag. Idag
ägs bolaget av Lasse Svensson, sonson till nämnde Sven Heribert.
Sh bygg är ett av Sveriges äldsta familjeägda entreprenadföretag.
Sten är fortfarande en paradgren, men numera utför vi också
entreprenader inom nybyggnation, ROT, mark och anläggning.
Idag omsätter Sh bygg knappt en miljard kronor och har omkring
300 anställda. Vi har huvudkontor i Uppsala och projektkontor i
Upplands Väsby, Enköping och Östhammar. Vi verkar i Uppland
– från Stockholm/Solna och norrut till Östhammar.

www.shbygg.se
Telefon: 0200-11 17 11

