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2019 fyllde Tuve Bygg 40 år och har vuxit sig ännu starkare 
inför framtiden. Företaget har genomfört ett stort organisa-
tionsarbete som resulterade i kortare beslutsvägar och ett 
stärkt medarbetarengagemang. Bland årets kunder finns såväl 
privata som offentliga aktörer, varav många är återkommande. 
Tuve Bygg är idag en stabil och trygg aktör som år efter år  
levererar kompetens och kvalitet – från projektering till  
underhåll av den färdiga byggnaden.

Innehåll

n Tuve Bygg Stockholm -14,7 Mkr 
n Tuve Bygg Västra Sverige +32,4 Mkr 
n Tuve Byggservice +1,3 Mkr
n Tuve Snickeri +2,1 Mkr

Kundfördelning utifrån omsättning

33+67+y
n Privata kunder  n Offentliga kunder

33 %

67 %

Rörelseresultat 2019
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Rörelseresultat för verksamheterna är 21,1 Mkr, 
Resultat efter finansiella poster i koncernen 21,3 Mkr.

årsredovisning TUVE BYGG AB 20192



skapar värde för framtiden

Våra Långsiktiga mål
Genomsnittlig årlig tillväxt om 5 %.

Inom 5 år nå ett rörelseresultat  
(EBIT) på 5 %.

Vi vill ha ett Nöjd Medarbetarindex på 80 %.

Vi vill ha ett Nöjd Kundindex på 75 %.

Vår Affärsidé
Tuve Bygg skapar, genom lokal förankring  

och hållbart utförande i samverkan med 
 våra kunder, värden för människor när  

vi bygger för framtiden. 

Vi bygger bostäder, skolor, kontor och  
andra byggnader där människor kan leva,  

mötas och utvecklas.

Våra Styrkor
Samspelt bolag med  

tydligt ledarskap och ledning.

Engagerade medarbetare  
med hög kompetens. 

Korta beslutsvägar med  
stor möjlighet att påverka.

Stort kontaktnät med bra samarbetspartners.

Säker, utvecklande och trivsam arbetsplats.

Vår vision vilar på fyra styrkepelare – Ledarskap  
och Medarbetare, Kunder och Samarbetspartners,  
Ordning och Reda och Hållbarhet och Framtid.  
De anger vårt fokus och utifrån vårt starka varumärke 
och tydliga processer i vårt arbete är de viktiga fokus-
områden för att nå varaktig lönsamhet och skapa  
värde för oss och våra kunder. 

Hos Tuve Bygg är vi fast övertygade om att det är 
människorna som är vår viktigaste resurs och grunden 
för vår framgång. Våra värderingar är ett stabilt funda-
ment och är något konkret vi lever och andas varje dag. 

Med en tydlig vision och strategi för att nå våra mål,  
bygger vi tillsammans vidare mot framtiden.

Som trygga byggare sedan 40 år tillbaka vet vi att det gäller att bygga 
stabilt och med rätt virke. Med siktet på vår vision är vårt fokus att skapa 
värde för våra kunder, leverantörer och medarbetare.

våra värderingar

TRygga   UTVECKLANDE   VÄRDESKAPANDe   ENGAGERADE

vision

  Tuve Bygg –  
en värdeskapande  framtidsbyggare
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Vår vision vilar på 
fyra styrkepelare som är  

våra fokusområden.  
Våra värderingar är en stark  

grund som vi lever och  
andas varje dag.



Hos Tuve Bygg är alla medarbetare värde-
fulla och bidrar med sin unika kompetens 
till att förverkliga våra kunders projekt. 
Genom att skapa en organisation där alla 
blir sedda får vi en effektiv och trygg verk-
samhet där både människor och projekt 
kan växa. 
 Arbetet i organisationen under 2019  
har haft som mål att involvera alla med- 
arbetare i vår väg framåt. Det känns bra! 
Genom ett större fokus på att lyfta perso-
nal i vardagen, bättre projektstyrning och 

tydligare verksamhetsledning tillsammans 
med ett omtag i det värderingsarbete som 
kom på plats 2019, har vi idag en organisa-
tion med mindre arbetsgrupper, tydligare 
roller och arbetssätt samt rakare besluts-
vägar. När alla medarbetare vet vart vi är 
på väg och hur vi ska ta oss dit, når vi vår 
fulla potential både som koncern och som 
individer. Under 2019 införde vi med- 
arbetarundersökningar som veckovis tar 
tempen på organisationens välmående 
och utveckling. Resultaten visar att vi är på 

Det är med fokus och tydlighet vi nu går in i ett nytt decennium. Med ett 
förfinat arbetssätt och en stärkt kultur bygger människorna inom Tuve 
Bygg vidare mot framtiden, säger Robert Bengtsson, VD på Tuve Bygg. 

fokus och engagemang 
visar vägen framåt

rätt väg, mätningarna ger oss även snabbt 
indikationer på om något behöver rättas till.
 Vårt sätt att arbeta får även positiva 
effekter för våra kunder och leverantörer 
då vi kan bli ännu tydligare i allt från kon-
traktsmässiga förutsättningar till tidig och 
löpande information i de gemensamma 
projekten. Ordning och reda i projekten 
ska framåt skapa en stadigare och mer för-
utsägbar ekonomi både för oss och för våra 
kunder. Under 2019 genomförde vi vår 
första webbaserade kundundersökning  
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Tuve Byggservice

Tuve förvaltning

Tuve Snickeri

Tuve Bygg

Tuve holding

Tuve Bygg har sedan starten 1979 
verkat i Göteborgsregionen, och 
sedan 2016 arbetar vi både i Göte-
borgs-, Trestads- och Stockholms-
regionen med alla typer av bygg-
projekt och uppdragsgivare och  
har idag 253 medarbetare.
 Tuve Bygg-koncernen omsatte 
2019 drygt 2 miljarder kronor.
	 För	privata	och	offentliga	fas- 
tighetsägare bygger vi bostäder, 
gruppboenden, skolor, handelshus, 
industrianläggningar, kontor och 
sjukhus,	de	flesta	projekt	är	i	stor-
leksordningen 20 till 500 miljoner 
kronor.
 Vår styrka är att kombinera hög 
flexibilitet	med	rätt	kostnad	samt	
att matcha rätt kompetens till varje 
projekts	specifika	utmaningar.	Det	
gör oss väl rustade att alltid leverera 
högsta kvalitet till rätt pris vid ut- 
lovad tidpunkt, vare sig det handlar 
om nybyggnation, om- och tillbygg-
nad eller Byggserviceuppdrag.

DETTA ÄR 
TUVE BYGG

koncern- 
struktur

för att se hur våra kunder uppfattar oss när 
det gäller pris, tid och kvalitet. Glädjande 
nog fick vi kvitto på att vi är en leverantör 
att lita på. 
 Under 2020 kan vi på allvar kan se 
effekterna av vår nya trygga organisation  
i hela vår koncern och på alla våra mark-
nader.  Trots en något avsvalnad svensk 
byggmarknad ser jag ljust på vår konkur-
renskraft.  Vi har idag en stor andel av vår 
omsättning från offentlig förvaltning och 
jag ser stora möjligheter att kunna öka 
våra marknadsandelar även bland privata 
bolag genom att tydligare exponera våra 
tjänster gentemot dem. Våra nätverk och 
vårt totala erbjudande, från projektering 
till underhåll och service och snickeri är 
svårslagen. Jag ser också att vi har kompe-
tens och möjlighet att komma in tidigare  
i kundernas projekt och därmed bli en 
kunskapskapspartner redan på planerings- 
stadiet. Som kundens kunskaps- och ut- 
vecklingspartner kan vi stärka kundernas 
affärer och genom att bidra till ett öppet 
samverkansklimat med såväl kunder som 
partners borgar vi för utveckling och fram-
gångsrika projekt där vi tillsammans kan 
nå nya höjder. 
 Förutom att satsa på ordning och reda, 
tydliga projekt, gemensamma arbetssätt 
och engagerade medarbetare är hållbarhet 
något som kommer att få stort utrymme 
inom koncernen under 2020. Vi uppdaterar 
vår hållbarhetsstrategi för att tillsammans 
med kunder, medarbetare och leverantörer 
i ännu högre grad kunna bidra till FN’s 
globala mål för hållbar utveckling. Som 
byggbolag har vi en stor påverkansmöj- 
lighet inom såväl den miljömässiga och 
sociala som den ekonomiska dimensionen. 
Den möjligheten vill vi ta vara på och hitta 
nya vägar för vår koncern att blir en ännu 

vassare samhällsbyggare och en kraft att 
räkna med när det gäller hållbarhet.
 Genom våra medlemskap i bransch- 
organisationer som Byggföretagen och 
plattformar som FoU Väst, kan vi tillsam-
mans med kollegor ställa om byggbran-
schen till att blir mer hållbar och samtidigt 
effektiv. Dessa samarbeten med bransch-
kollegor är ovärderliga plattformar där vi 
får en möjlighet att dela kunskap och hitta 
lösningar på branschspecifika hållbarhets- 
utmaningar.
 2020 kommer att bli året då många 
organisationer sätts på prov, det gäller 
även oss i Tuvekoncernen. Effekterna av 
den nu pågående Coronapandemin är svår 
att överblicka. På Tuve förbereder vi oss nu 
för eventuellt framflyttade byggstarter,  
planerar för hur vi agerar på uteblivna 
leveranser och brist på arbetskraft. Vi ska 
göra vårt för att förhindra och fördröja 
smittan, bevaka och vidta åtgärder för ett 
ekonomiskt svårt läge.  Vårt sätt att vara, 
en väl intrimmad organisation med nära 
ledarskap, ger oss goda möjligheter att 
rida ut denna storm som kommer att  
kräva pragmatisk hållning med snabbt 
agerande. 
 Tuve Bygg är ett stabilt företag som har 
verkat i byggbranschen i över 40 år och 
2019 var året då vi utmanade gamla arbets- 
sätt, skapade en ny struktur och tog fram 
en gemensam och tydlig väg framåt.  Vårt 
arbete med organisation, projektekonomi 
och ledarskap kommer nu att sättas på 
prov och vi känner oss, trots allt, starka i 
att bygga vidare på den stabila grund vi 
lagt under 2019.

ROBERT BENGTSSON
VD, Tuve Bygg
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Den trygga och  
tydliga byggaren 
År 2019 har varit ett produktivt år för Tuve 
Bygg med många genomförda projekt och 
nöjda kunder. Några av projekten är ett kon-
torskomplex i Alelyckan, handelsplatsen 
Hede Fashion (tidigare Freeport) i Kungs-
backa, Vallhamra torg i Partille samt Audi 
center och Porsche center i Stockholm. Upp-
dragen visar på en bredd hos Tuve Bygg, allt 
från avancerade nybyggen till expansioner 
och utvecklingsprojekt. 

Stöttar kunden mot målet
I Alelyckan har Tuve Bygg uppfört ett aktivi-
tetsbaserat och modernt kontor för 420 per-
soner på uppdrag av Higab. Tillsammans 
med kunden har Tuve Bygg möjliggjort målet 
att samla hela den kommunala förvaltningen 
för kretslopp och vatten under samma tak för 
att uppnå ett mer hållbart och ekonomiskt 
arbetssätt för förvaltningens medarbetare.
 – Det är extra tillfredsställande att vara 
med från projektets början och bidra till att 
förverkliga kundens visioner och mål. Det 
handlar om att förstå kundens affär, säger 
Lars Elfast, Vice VD samt regionchef i Göte-
borg för Tuve Bygg. 
 Lars nämner Hede Fashion som ytterli-
gare ett bra exempel på hur Tuve Bygg arbe-
tat nära kunden och genom lyhördhet och 
kompetens kunnat bidra till ett uppsving för 
handelsplatsen genom att stötta med rätt 
produkt. 

Prisbelönt projekt
Vallhamra torg i Partille är också ett projekt 
som Lars gärna lyfter fram bland årets höjd-
punkter då projektets karaktär både utmanat 
och inspirerat genom sin komplexitet och 
höga arkitektoniska kvalitet.
 – Vallhamra torg är ett exempel på avan- 
cerat byggande i flera olika material. Det är 
både stimulerande och roligt med en bestäl-
lare som vågar göra lite mer av arkitekturen. 
När vi nu ser resultatet är det lätt att förstå att 
torget vunnit arkitekturpris. Självklart är vi 
stolta över att ha bidragit till förverkligandet 
av en plats med så hög designfaktor, säger 
Lars. 

Förändringsarbete som håller hela vägen
Lars Elfast är en erfaren medarbetare och 
chef inom Tuve Bygg, han varit verksam inom 
företaget i över 20 år, varav många som ope-
rativ ute på byggena. Han vet med andra ord 
när ett förändringsarbete fungerar i prakti-
ken. 2019 har varit ett år av stora föränd-
ringar i organisationen till att bli ett ännu 
tydligare bolag. Den nya strukturen med 
mindre arbetsgrupper är något Lars ser 
mycket positivt på. 
 – Närheten till chefen och tydligare yrkes-
roller gör att alla medarbetare känner ett 
ägarskap i projekten från ax till limpa. Vi blir 
också mer snabbfotade när det gäller eventu-
ella ändringar i projekten och cheferna kan 
lättare ha örat mot rälsen i projekten när 
arbetsgrupperna blir mindre. Det ökar både 
effektiviteten och välmåendet i arbetsgrup-
pen, säger Lars. 

Lars Elfast, vice VD, 
Tuve Bygg

Tuve Bygg är företaget inom koncernen som främst arbetar med olika 
sorters nyproduktion av bostäder, skolor, kommersiella lokaler och allt 
däremellan. Även större ombyggnader förekommer, oftast i samband 
med nyproduktion.

Tuve bygg  AB
Företaget bildades: 1979 
Antal anställda: 180
Omsättning: 1 828 mkr 

Trygg i konkurrensen
Tuve Bygg är den trygga byggaren med både 
bredd och erfarenhet. 2019 års fokus på 
utbildning och gemensamma arbetssätt har 
rustat företaget för ytterligare framgång. På 
projektlistan för 2020 står, för att nämna ett 
axplock, både bostäder för allmännyttan,  
Balder och AspelinRamm samt ett stort par-
keringshus i Kungsbacka. Glädjande är att 
många av projekten är för återkommande 
kunder. 
 – Vi står oss väl i konkurrensen då vi är 
starka inom offentlig sektor och kan stötta 
våra kunder genom lyhördhet och effektiva 
processer. Vi har också egenutvecklade  
tekniska lösningar för till exempel bostads-
byggande som gör att vi har något extra att 
erbjuda våra kunder, säger Lars. 
 Trots ökad konkurrens i byggbranschen 
ser Lars Elfast ljust på framtiden tack vare 
koncernens stabila marknadsposition. Han 
välkomnar också de nya skärpta kraven 
genom ID06 som borgar för en byggbransch 
med lika villkor. 
 – Det är mycket positivt att schyssta 
arbetsvillkor säkras. För oss inom Tuve Bygg 
är ordning och reda en självklarhet och har 
varit länge, men skärpningen gör att bran-
schen städas upp, blir rättvis och lika för alla, 
säger Lars Elfast. 

Tuve Bygg AB
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På uppdrag av Higab har Tuve Bygg 
byggt ett aktivitetsbaserat och modernt 

kontor för 420 personer på förvaltningen 
Kretslopp och Vatten i Göteborg.  

Total yta är 15 000 m2 som även rymmer 
lager, verkstad och garage i anslutning 

till Alelyckans vattenverk. 

I Hovås bygger vi 368 nya miljö- 
smarta hyresrätter i 16 flerfamiljshus 
med vacker skifferfasad för Framtiden 

Byggutveckling AB. Byggnadernas 
utformning, läget nära både naturen och 
stan, samt platsens nydanande karaktär 

samlas under konceptet  
”Höjden av bekvämlighet”.



Tryggt ägande genom 
byggnadens hela livslängd
Tuve Bygg är en koncern som kan byggande 
från projektering till mindre serviceuppdrag. 
Inom Tuve Byggservice arbetar Johan Dahlén, 
arbetschef, tillsammans med 44 snickare och 
sju tjänstemän för att vårda, serva och utveck- 
la fastigheter och offentliga ytor som torg och 
idrottsanläggningar i hela Göteborg. Många 
arbeten utförs på ramavtal åt Göteborgs stad, 
men också åt privata fastighetsägare samt åt 
bolag i den egna koncernen.  
 – Under 2019 utförde vi omkring 2000 
uppdrag för kunder kring allt från större 
lokalanpassningar och renoveringar till 
enskilda bostadshyresgäster som behöver 
byta en dörrknopp på en garderob. Det kan 
handla om allt från små uppdrag till projekt 
om 17 miljoner, säger Johan.
 
Hänsyn och respekt
Den största volymen, omkring 60 procent av 
uppdragen, kommer från kommunala skolor 
och förskolor. Ett område som Johan vill lyfta 

fram lite extra då han anser att Tuve Bygg- 
service har en hög kompetens just för dessa 
miljöer. 
 – För att kunna arbeta i skolmiljöer krävs 
det omfattande planering och respekt för 
verksamheten som pågår. Likaså krävs det 
hög social kompetens för alla som möter 
hyresgästerna. Samma krav gäller när man 
jobbar hemma i människors privata bostäder. 
Där skulle jag vilja säga att vi är riktigt duk-
tiga, säger Johan. 

Marknad med potential
Tuve Byggservice har 30 bilar som kör runt  
i staden och utför uppdrag, men det skulle 
kunna vara ännu fler. Trots en låg personal-
omsättningen skulle Tuve Byggservice kunna 
anställa flera nya medarbetare då behovet av 
fastighetsunderhåll och servicearbeten är 
stort. Men Johan berättar att bolaget enbart 
har för avsikt att växa stadigt och kontrollerat 
och vill attrahera de bästa. 

 – Det är svårt att få tag på lämpliga snick-
are för våra uppdrag och för oss är det viktigt 
att vi får in rätt medarbetare för att ha ett 
bibehållet förtroende hos våra kunder. Målet 
är att under 2020 fortsätta leverera på en hög 
nivå och ha en lönsam mix mellan fastpris-
jobb och löpande uppdrag för såväl privata 
som offentliga kunder, säger Johan. 
 

Johan Dahlén, Arbetschef  
på Tuve Byggservice

Tuve bygg service AB
Företaget bildades: 1987  
Antal anställda: 57 
Omsättning: 217 142 tkr 

Tuvekoncernens fullservicekoncept omfattar kvalitetstjänster under 
hela byggnadens livslängd och hjälper våra kunder att utveckla sina 
fastigheter. Med specialinriktning på reparationer, ombyggnader, 
underhåll, tillbyggnad eller en mindre nybyggnad levererar Tuve 
Byggservice dagligen värdefull hjälp. 

Tuve Byggservice AB
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Större ROT-projekt där 
samverkan är a och o
Tuve Byggservice Entreprenad är en del inom 
koncernen där fokus ligger på omfattande 
renoveringar samt om- och tillbyggnationer. 
Verksamheten består av tio tjänstemän som 
projekt- och arbetsleder större tidsbegrän-
sade uppdrag och denna del av företaget har 
fått en rejäl nystart under 2019 med arbets-
chef Lars Strandberg i spetsen. 

Prestigefyllda projekt
Trots att 2019 var ett nystartsår, har uppdragen 
varit många och varierade för Tuve Byggser-
vice Entreprenad. Stambyte av 250 lägenhe-
ter på Hisingen för Riksbyggen, renovering 
av Brew House i Gårda och renoveringsar-
bete för Higab med anrika Göteborgsfastig-
heter som Allégården och Hagabadet är 
några exempel. 
 – Den äldsta byggnad vi arbetat med lig-
ger på Stigbergsliden och har delar från bör-
jan av 1800-talet. Denna typ av projekt krä-
ver stor kunskap och varsamhet från vår sida 

och ett tätt samarbete med stadens antikva-
rier när det gäller äldre tiders metoder och 
material. En utmaning vi gärna tar oss an, 
berättar Lars Strandberg. 

Långsiktiga relationer
Många av entreprenaddelens kunder är åter-
kommande vilket Lars ser som en fördel. 
Långsiktigheten i relationerna är också en 
strävan som bolaget har. 
 – Ju mer vi lär känna en kund, desto 
bättre blir det för såväl kunden som för oss. 
När vi arbetar långsiktigt med våra kundrela-
tioner betyder det ofta att vi kommer in i 
projekten i ett tidigt skede och kan arbeta 
med projekteringen ihop med kunden. Detta 
gör att vi kan skapa tydlighet i projekten från 
start, säger Lars. 

Stora behov av ROT-arbeten
Lars Strandberg ser att det finns en stor 
marknad för ROT-uppdrag i Göteborg då 

många av stadens både privata och offentliga 
fastigheter är eftersatta. Ett spännande pro-
jekt som kommer under 2020 är att företaget 
ska byta 14 000 kvadratmeter tak samt an- 
lägga en solcellsanläggning på 6000 kvadrat-
meter hos en bostadsrättsförening i Hisings 
Kärra. Det blir en av de största solcellsan-
läggningarna på en befintlig BRF i Sverige.
 – 2019 var en startsträcka för oss då vi 
satte organisationen, men vi har redan nu 
börjat fylla orderböckerna för 2020. Målet är 
att dubbla vår omsättning under året, säger 
Lars. 

Lars Strandberg,  
Arbetschef på Tuve Bygg-

service, Entreprenad

Tuve Byggservice Entreprenad tar sig an större och tidsbegränsade entre-
prenadprojekt med fokus på reparation, underhåll och tillbyggnad. Med 
kompetens inom allt från klimatskal och badrumsrenoveringar till såväl  
teknisk som estetisk utveckling av byggnader, förädlar Tuve Byggservice 
Entreprenad kundernas fastighetsbestånd.

Tuve Byggservice AB – Entreprenad
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Med fokus på detaljerna 
På Hisingen ligger den lilla, men betydelse-
fulla verksamheten Tuve Snickeri. Väl innan-
för portarna på snickerifabriken doftar det 
gott av trä och sågspån. Här skapas detaljrikt 
hantverk, där precision och yrkesskicklighet 
lägger grunden för de snickeriprodukter som 
efterfrågas av kvalitetsmedvetna kunder. 
 2019 var ett rekordår för snickeriet. Mats 
Holkert, som är arbetschef för Tuve Snickeri 
och ny på posten sedan två år tillbaka, har 
tillsammans med sina kollegor tredubblat 
omsättningen de senaste åren. Flera stora 
projekt, ett högt tempo samt inköp av tjäns-
ter från underleverantörer har möjliggjort 
denna branta tillväxt.
 – Jag ser en ökad efterfrågan av specialde-
taljer inom inredningar. Att vi nu, förutom 
trädetaljer, även kan leverera inredningar 
som kombinerar trä, stål, glas och textil är 
något våra kunder uppskattar, säger Mats 
Holkert. 

Stora projekt inom offentlig sektor
Under 2019 har flera offentliga projekt, bland 
annat för Humanisten vid Göteborgs univer-
sitet samt Östra barnsjukhuset i Göteborg, 

upptagit mycket av snickeriets tid. Tuve 
Snickeri har även arbetat för privata aktörer 
och byggt receptionsdiskar samt butiks- och 
restauranginredningar. Gemensamt för pro-
jekten är det avancerade hantverkskunnan-
det där det personliga uttrycket och omsor-
gen kring detaljerna är avgörande.

Från 1800-tal till moderna former
Mats tar fram ritningar på Allégården i Haga 
i Göteborg och visar två sirligt vackra sekel-
skiftesportar. Byggnaden som är klassad som 
ett byggnadsminne ska snart, genom Tuve 
snickeris försorg, få nyproducerade portar i 
tidstypisk stil från sent 1800-tal för att passa 
med husets ursprung.
 – Vi ritar och bygger den design som kun-
den vill ha, det kan vara både gammalt och 
nytt.  Våra snickare är otroligt skickliga på att 
tolka och förverkliga kundens önskemål, 
säger Mats. 

Vill bli fler
Tuve Snickeri går bra ekonomiskt och verk-
samheten flyter på stabilt och enligt plan in i 
2020. Det enda orosmolnet som Mats ser för 

Mats Holkert, Arbetschef
på Tuve Snickeri

Tuve Snickeri AB
Företaget bildades: 1986 
Antal anställda: 7
Omsättning: 25 922 tkr 

långsiktig tillväxt, är svårigheten att rekry-
tera kompetent personal. Stora pensions-
avgångar inom branschen framöver och 
brist på utbildade inredningssnickare är 
en utmaning för snickeriet. En möjlighet 
som bolaget tittar på är att leta snickeri-
kompetens bland de invandrare som 
kommit till Sverige, samt att marknads-
föra yrket gentemot såväl ungdomar som 
hantverkskunniga personer inom andra 
branscher, med hopp om att attrahera nya 
grupper till yrket. Mats ser också utveck-
lingsmöjlighet genom investeringar i ny 
teknisk utrustning och därmed uppnå 
effektiviseringar i produktionen.
 – Göteborg som stad fortsätter växa 
och jag ser att efterfrågan på högkvalita-
tivt inredningssnickeri med fokus på 
detaljer ökar.  Vår lokala närvaro med 
egen tillverkning och långa erfarenhet är 
en klar fördel för oss gentemot våra kon-
kurrenter, säger Mats Holkert. 

På Tuve Snickeri kan vi förverkliga allt i inredningsväg. Vi brukar säga  
att så länge kunden kan se produkten framför sig, då kan vi bygga den. 
Oavsett om idén kommer till oss på en servett eller i en detaljerad  
CAD- ritning, är vi redo att anta utmaningen.

Tuve snickeri AB
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I samarbete med NCC på  
uppdrag av Akademiska hus  
utförde vi allt finsnickeri och  

inredning på nya Humanistiska  
fakulteten vid Göteborgs  

universitet.

På toppen av Guldheden  
bygger vi, på uppdrag av  

Framtiden Byggutveckling AB,  
66 hyresrätter och parkeringshus. 

Tre lamellhus på åtta våningar  
byggs i totalentreprenad i  

samverkan.



Människorna är Tuve Bygg

För att skapa bra resultat för våra kunder och 
medarbetare behöver vi vara en välmående 
organisation. Det betyder att vi har 253 
människor som vi är måna om att de går till 
jobbet med en go’ känsla i kroppen. Vi ska ta 
riktigt bra hand om alla våra medarbetare. 
För att uppnå det arbetar vi aktivt enligt våra 
värderingar – Trygga, Utvecklande, Värdeska-
pande och Engagerade. Är det bara fina ord? 
Nej, inom Tuve Bygg lever våra värderingar 
med oss varje arbetsdag, året om. 

Långsiktighet skapar trygghet
Vi är trygga med varandra och med vad vi 
levererar då vi vet att Tuve Bygg står för lång-
siktighet i såväl stora som mindre beslut. En 
platt organisation där återkoppling, stöd i  
det dagliga arbetet samt ett klimat där det  
är uppskattat att säga vad man tycker, ökar 
tryggheten ytterligare. 
 Vi tar kontinuerligt temperaturen på vår 
organisation med vår digitala plattform,  
Winningtemp. Detta ger oss kunskap om hur 
organisationen mår, så att vi kontinuerligt 
kan förbättra och utveckla en organisation 

Tuve Bygg är lika med människorna som arbetar här. 
Medarbetare är därmed vår mest värdefulla resurs.  
Och det som är värdefullt, är viktigt att vårda. 

som driver lönsamhet, minskar stress och 
ökar arbetsglädjen. 
 Säkerhet och hälsa är ytterligare viktiga 
aspekter i vårt arbete. Vi erbjuder våra  
medarbetare regelbundna hälsokontroller, 
säkerhetsutbildningar, möjlighet till sjuk-
vårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, pensions-
rådgivning och en egen sportklubb.

Utvecklas och växa i sin roll
Det är viktigt att ha ett utvecklande arbete 
och vi har genom åren varit med på många 
medarbetares resa inom bolaget, som tagit 
nya kliv i sin karriär hos oss. Genom indivi-
duella utvecklingsplaner, ett öppet arbets- 
klimat, korta beslutsvägar ser vi till att våra 
medarbetare får utveckla sin fulla potential. 
Att många väljer att stanna länge hos oss är 
ett kvitto på att vårt fokus på medarbetare är 
lyckat. 

Värdeskapande arbete
Ett meningsfullt arbete där vår verksamhet 
gör skillnad i ett större sammanhang är ock- 
så en viktig ingrediens för ett stimulerande 

arbetsliv.  Vårt arbete är värdeskapande och 
fokuserar på hur vi kan skapa värde för våra 
kunder, kundens kund, våra medarbetare  
och samhället i stort. 

Balans är viktigt
Genom att ha en jämn åldersfördelning där 
generationer utbyter kunskaper och erfaren-
heter med varandra får vi ett hållbart arbets-
klimat och livslångt lärande. Vi arbetar också 
med att öka andelen kvinnor i en traditionell 
mansdominerad bransch då vi tror att jäm-
ställdhet och mångfald i alla aspekter betyder 
såväl gott arbetsklimat som lönsamhet på 
sista raden. Balans mellan arbete och fritid är 
också en viktig aspekt som vi arbetar aktivt 
med.

Engagemang och Hälsa
Vi tror på att alla våra medarbetare mår bra 
av att engagera sig både inom och utanför sin 
yrkesroll. Engagemang inom arbetet i kombi-
nation med sociala aktiviteter och friskvårds-
aktiviteter menar vi främjar både hälsa och 
välbefinnande.

årsredovisning TUVE BYGG AB 201912



23+27+18+27+5+y
Åldersfördelning 

23 %

27 %

27 %

18 %

5 %

n –29  n 30–39  n 40-49  n 50-59  n >60 år

Våra  
Värderingar

TRygga
Vi ska vara trygga i det vi gör, 

först då vågar vi spänna bågen 
lite extra. Våra kunder och sam-
arbetspartners ska alltid känna 
trygghet tillsammans med oss. 

 

UTVECKLANDE
 Vi hjälps åt och delar med oss av 

vår kunskap till varandra och 
våra kunder. Gemensamt  

skapar vi ”ett Tuve Bygg ” och 
utmanar invanda mönster med 

förbättringsförslag.
 

 VÄRDESKAPANDE

Vi skapar värde för oss och våra 
kunder genom att medarbetare 

med rätt kompetens och  
erfarenhet är på rätt plats.  

Vi har förståelse för hur vårt 
arbete påverkar våra kunder, 

affärer och kollegor.
 

ENGAGERADE
Engagemang skapar värde och 

arbetsglädje. Vi tar tag i problem 
direkt när de uppstår och vi  

uppmuntras att engagera oss  
i frågor som driver bolagets 

utveckling framåt och  
som skapar tillhörighet 

 och trivsel.

 Vi uppmuntrar våra medarbetare till enga-
gemang i föreningar som syftar till social och 
fysisk aktivitet – bland annat motionslopp,  
cykling, fisketurer, fotboll, innebandy och golf 
samt vårt kvinnliga nätverk ”Tuvelina” som  
syftar till att främja och stärka gemenskap för 
kvinnor i byggbranschen. 

Likabehandling 
Alla våra medarbetare ska behandlas likvärdigt 
och ges samma förutsättningar. Det gäller vid 
rekrytering, lön- och anställningsvillkor, kom-
petensutveckling, arbetsmiljö, föräldraskap och 
bemötande på våra arbetsplatser. 
 Vi ska vara en arbetsplats fri från fördomar 
och diskriminering, en arbetsplats att trivas på 
och en arbetsplats där man som medarbetare 
kan lita på att alla behandlas lika. Vårt förhåll-
ningssätt gällande likabehandling är en nyckel-
faktor för att vara en framgångsrik arbetsgivare 
och för att attrahera nya förmågor. 

Ledarskap
Ett närvarande och närmare ledarskap skapar 
en välmående organisation och en attraktiv 

arbetsgivare. En framgångsfaktor till att vara en 
riktigt bra och attraktiv arbetsgivare är ledare 
som är trygga i sina roller, tar sig tid att leda, 
utveckla och ha goda relationer med sina med-
arbetare. Med lagom storlekar på våra personal- 
grupper så kan vi tillämpa det vi tror på – ett  
närvarande och närmare ledarskap. 

Annelie Lindblom, 
HR-chef på Tuve Bygg

”Tuve Bygg är en inkluderande arbetsgivare, som tar sig tid 
till att både lyssna och reflektera. Tillsammans skapar vi vår 
arbetsplats och det är viktigt att skapa lika förutsättningar 
för alla medarbetare och våga ifrågasätta invanda mönster. 
Med en stabil grund – en personalpolitik med både sunda 
värderingar och tydliga rutiner, skapar vi en välmående, 
framgångsrik och attraktiv arbetsplats.” 
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På uppdrag av Inovyn bygger vi  
ett nytt centraliserat kontrollrum.  

Ett projekt med säkerheten, 
kvalitetssäkring och systematiska 

arbetsmiljöfrågor i fokus. Tuve 
Bygg fick uppdraget tack vare att vi 
uppfyller kemiindustrins tuffa krav 

på hantering av dessa frågor.
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Centrala verktyg i Tuve Byggs hållbarhetsarbete
Riktlinjer, policyer och uppförandekod ska vara kända av 
personalen. Därför finns alla dokument lätt tillgängliga för  
alla medarbetare. 

tillsammans bygger vi  
en hållbar framtid
Tuve Byggs hållbarhetsarbete 2019 har sin grund i bolagets vision och vårt 
hållbarhetsarbete är integrerat i vår affärsmodell, som presenteras på sidan 3. 
Genom goda relationer inom företaget, med våra samarbetspartners och 
kunder, bygger vi tillsammans en hållbar framtid.

Ansvar och styrning i vårt hållbarhetsarbete
Bolagets hållbarhetsarbete har sin grund i bolagets vision där vi 
genom goda relationer inom företaget och med våra kunder skapar 
värden när vi tillsammans bygger en hållbar framtid. Genom vårt 
kvalitets- och miljöledningssystem säkerställer vi att våra uppdrag 
genomförs och dokumenteras på ett professionellt och kvalitets- 
säkert sätt. Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret och  
har med detta antagit Tuve Byggs uppförandekod och andra policyer 
som utgör grunden för hållbarhetsarbetet. Tuve Byggs affärsmodell 
presenteras på sidan 3. Det är Tuve Byggs VD som ansvarar för att 
policyer för de olika verksamhetsområdena tas fram och görs till-
gängliga för medarbetarna. Tuve Bygg har en integrerad Kvalitets- 
och miljöpolicy samt en Arbetsmiljöpolicy. Policyerna uppfyller  
kraven i ISO 9001 och 14001. Arbetsmiljögruppen utgör en viktig 
stabs- funktion och ansvarar för att bevaka, stödja, följa upp och  
förbättra arbetsmiljöarbetet i företaget. VD ansvarar för att över- 
gripande mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö tas fram och följs upp.

Arbetet med att tydligare definiera Tuve Byggs hållbarhetsarbete 
kopplat till de Globala målen påbörjades under 2019 och kommer  
att färdigställas 2020.

”Genom att leverera rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris är vi den 
värdeskapande framtidsbyggaren. Genom medvetna val i hela 
byggprocessen arbetar vi med att förebygga och minimera den 
negativa miljöpåverkan och strävar efter att öka den positiva.”
UTDRAG FRÅN TUVE BYGGS KVALITETS-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖPOLICY

TUVE BYGGS POLICYER:

- Kvalitets- och miljöpolicy

- Arbetsmiljöpolicy

- Jämställdhetsplan

- Lönepolicy

- Telefonpolicy

- Rehabiliteringspolicy

- Tjänstepensionspolicy

- Uppförandekod

- Trakasserier, sexuella  
 trakasserier och kränkande  
 särbehandling

- Likabehandlingspolicy

- Alkohol- och drogpolicy

- Mutpolicy

-  Tjänstebilspolicy

- Inköpspolicy

- Integritetspolicy

- Utbildningspolicy
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Strategiskt hållbarhetsarbete

I enlighet med 6 kap. 12 § ÅRL ska företaget rapportera hållbar-
hetsrapport inom miljö, sociala förhållanden, personal, mänsk-
liga rättigheter och antikorruption. För att sedan utforma ett stra-
tegiskt hållbarhetsarbete där både lönsamhet och relevans är i 
fokus, har vi utfört en väsentlighetsanalys under 2017 med syfte 
att identifiera de viktigaste hållbarhetsaspekterna för Tuve Bygg. 
Ovan redovisas resultatet efter väsentlighetsanalysen och vilka 
frågor Tuve Bygg prioriterar med hänsyn till våra intressenter och 
vad vi som organisation kan vara med att påverka, styra och göra 
störst nytta. Under 2019 har inga betydande ändringar gjorts. 
Inom miljöområdet arbetar Tuve Bygg med energianvändning, 
transporter, materialanvändning, avfall och inköp. Inom soci-
ala förhållanden så beskriver vi våra arbetsmarknadssatsningar 
samt det samhällsengagemang vi gör. Inom personal beskriver 
vi kompetensutveckling, medarbetarnas nöjdhet, jämställdhet 
och mångfald och arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. För mänsk-
liga rättigheter beskriver vi hur företaget arbetar mot diskrimine-
ring och sexuella trakasserier samt hur vi motverkar korruption.

Hållbart byggande  
på Tuve BYgg 

Vi skall minska avfallet som 
vår verksamhet genererar

Vi skall minska vår energianvändning

Energin skall komma från  
förnyelsebara källor

Vi skall minska utsläppen av CO2

Del av företagets totala vinst  
skall avsättas till CSR*  

*Corporate Social Responsibility
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● Miljöpåverkan
1. Energianvändning
2. Transporter
3.  Materialanvändning / produkter
4. Avfall
5. Leverantörskedja /Inköp av tjänst

● Sociala förhållanden
6. Arbetsmarknadssatsningar
7. Samhällsengagemang 
8. Samarbete med partners och   
 intressenter
9. Leverantörskedja

● Personal
10. Kompetensutveckling
11.  Personalomsättning
12.  Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
13. Jämställdhet och mångfald
14.  Medarbetarnöjdhet

● Mänskliga rättigheter
15. Diskriminering och sexuella 
 trakasserier
16. Arbetsvillkor
17.  Tillgänglighet

● Anti-korruption
18. Mutor
19. Förskingring
20. Jäv

Väsentlighetsanalys

Mest väsentligt 
– mer utrymme,  

förutom styrning också 
redovisning av konkreta

KPI:er och mål.

Väsentligt, beskrivning av 
styrning och ambitioner.

Väsentligt, beskrivning av 
styrning och ambitioner.

omfattning hållbarhetMindre Större
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Elanvändning 

2017 2018 2019

6

5

4

3

2

1

MWh

Miljöpåverkan
Att driva en byggverksamhet kräver många resurser och de 
flesta påverkar miljön. Energianvändning, materialanvänd-
ning, avfallshantering och kemikaliehantering ökar förore-
ningar och ger en negativ klimatpåverkan. Tuve Bygg strävar 
efter att förebygga och minimera den negativa miljöpåverkan 
och öka den positiva genom att göra medvetna val genom hela 
byggprocessen.

Energianvändning
Den största identifierade hållbarhetsrisken för Tuve Bygg är 
kopplad till företagets energianvändning. I takt med en väx-
ande verksamhet, har även energiförbrukningen ökat och fler 
och större projekt har varit en bidragande faktor till den ökade 
elanvändningen. Energianvändningen har påverkan på  
klimatet och vi försöker reducera energianvändningen genom 
att  genomföra följande åtgärder på våra arbetsplatser: 

Bodetablering – våra bodetableringar är så kallade Energi- 
snåla Bodetableringar. Det innebär att de är väl isolerade  
runt hela klimatskalet, de har närvarostyrda belysningar 
och snålspolande armaturer. De är alltid försedda med 
dörrstängare och har möjlighet till värmeåtervinning. 

Belysning – energisnåla LED-armaturer.

Uppvärmning och uttorkning –  byggnader,  miljövänlig   
byggvärme

- Tuve Bygg planerar sina projekt för att i möjligaste mån  
kunna nyttja den fjärrvärme som ska värma den färdiga 
byggnaden. Det bidrar till att värma och torka ut bygg- 
naden under byggskedet.

- I andra hand använder vi oss av en lösning med värme 
i containerenheter som använder pellets som drivme-
del. Pellets är en förnybar energikälla och den levere-
ras från en lokal trätillverkare i Västra Götaland.

- Tuve Bygg tillåter inte oisolerade materialcontainers.

Grön el –  Tuve Bygg använder sig endast av förnybar  
miljömärkt el till kontor och alla byggarbetsplatser.

Energieffektivisering
Vår ambition är att effektivisera energianvändningen på 
ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Under 2020 
skall vi genomföra energikartläggning enligt lag. Detta 
för att kunna hitta de mest lönsamma åtgärderna samti-
digt som vi får bättre kontroll på energianvändningen.

Transporter
Vi har under året uppdaterat vår bilpolicy som innebär att vi 
möjliggör för våra anställda att välja att köra hybrid- eller elbilar 
som är ett mindre miljöbelastande alternativ. För den anställde 
är det ekonomiskt fördelaktigt att välja ett mindre miljöbelast- 
ande alternativ kopplat till ett lägre bruttolöneavdrag.
 Vi har tagit fram riktlinjer för resor i tjänst, vilket innebär att 
vi ska minimera vårt resande och välja mer miljövänliga alter-
nativ då det är möjligt. Vi ska i större grad nyttja digital teknik 
för möten. 
 Tuve Bygg har ett antal ramavtalsleverantörer. Flera av dessa 
arbetar aktivt med att samordna leveranser till oss och till våra 
underentreprenörers leveranser till våra byggarbetsplatser. 
Denna möjlighet att kunna påverka våra leverantörer är något 
vi kommer att arbeta mer med och utveckla vidare under 2020.

Materialanvändning
I strävan efter att systematisera arbetet med att fasa ut farliga 
ämnen i en byggnads hela livscykel och göra bra miljöval,  
används miljöbedömningssystem vid val av material och  
produkter. I våra byggprojekt används något av systemen  
Sunda Hus eller Byggvarubedömningen.

Maskiner, fordon & drivmedel
Arbetsmaskiner, stora som små samt fordon av alla de slag 
påverkar miljön. Tuve Bygg har beslutat att arbeta enligt kraven 
i miljöprogrammet ”Gemensamma miljökrav för entreprena-
der 2018”. Programmet omfattar krav kring bland annat tunga 
transporter, arbetsmaskiner och drivmedel. Även val av mindre 
arbetsmaskiner görs med hänsyn till miljö- och arbetsmiljö-
aspekter med så låga buller- och vibrationsvärden som möjligt.

Tuve har som mål att under 2020 ha 
utbildat våra medarbetare till att bli 
Energibyggare, vilket är en utbildning 
som är till för att skapa medvetenhet 
kring energieffektivt byggande.  

mål

Elanvändningen har ökat till följd av fler och större projekt 
men i våra etableringar strävar vi alltid efter att minska 
vår energianvändning bland annat genom närvarostyrda 
LED-armaturer och energisnåla bodetableringar.
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5+15+9+9+12+9+5+25+2+4+2+1+1+1+yBrännbart 5 %

Blandat stenmaterial 2 %

Betong 4 %

Blandat 15 %

Rent stenmaterial 9 %

Skrot 9 %

Gips 12 %

Trä 9 %

                               Övrigt 1 % 
                       Wellpapp 1 %
                             Plast 1 %
     Fyllnadsmassor 2 %

Obrännbart 
5 %

Grovt brännbart
25 %

sorterat avfall

Avfallshantering
Tuve Bygg har arbetat aktivt under flera år med att minska 
avfallsmängderna samt att minska mängden blandat avfall. 
Vårt arbete har medfört en successiv minskning av andelen 
blandat avfall och ska fram till 2020 uppgå till maximalt 15 %  
av den totala andelen avfall. Avfallet från våra byggarbets- 
platser efter rivning, men även restavfall, påverkar resurs- 
förbrukning, transporter av avfall samt påverkan vid omhän-
dertagandet av avfallet. Ökad återanvändning / återvinning 
leder till minskad resursförbrukning och minskad miljö- 
påverkan vid slutomhändertagande. Bolaget får förtroendet 
att uppföra allt fler och större byggnader vilket i sig medför en 
större mängd avfall. Genom aktivt arbete ute på byggarbets- 
platserna med utbildning kring avfallsfrågan för alla som  
medverkar och genom regelbundna uppföljningar och avstäm-
ningar kring statistiken, ser vi att det bidrar till att arbetet 
påverkar avfallsfrågan i rätt riktning. Vidare följer miljöchef 
upp statistiken på avfallshanteringen kvartalsvis och har en 
löpande dialog med beställare där statistiken redovisas. 
 Som ett ytterligare steg i avfallsfrågan så har Tuve Bygg på 
några projekt infört ett system där avfallsleverantören anlitas 
för att väga och sortera avfallet för alla underentreprenörer i 
projektet. Mängderna bokförs på respektive underentreprenör 
som sedan får betala för det avfall som genererats. För dessa 
projekt är målet 100 % sorteringsgrad och Tuve Bygg tror sys-
temet även kommer att medföra minskade mängder avfall.

Miljömärkta byggnader
Tuve Bygg har kunder både hos de kommunala och de privata 
byggherrarna. Våra kunder har oftast höga mål och ambitioner 
när det gäller miljöfrågorna och projekten omfattas av allt fler 
miljökrav.

Omvärldsbevakning
Tuve Bygg verkar för att bidra till branschens utveckling genom  
att medverka i flera branschorganisationer. Vi medverkar i 
SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond). Vi med- 
verkar även i FoU Väst samt Miljöutskottet som är regionala  
utskott inom Byggföretagen. Utskotten arbetar för ett utökat 
forsknings- och utvecklingsarbete inom och i samarbete mellan 
byggföretagen samt ett ökat samarbete mellan näringsliv och 
högskola. 
 Tuve Bygg har ställt sig bakom den gemensamma färdplanen  
för bygg- och anläggningssektorn (Färdplan för fossilfri kon-
kurrenskraft, bygg- och anläggningssektorn). Den gemen-
samma färdplanen för bygg- och anläggningssektorn tydliggör 

hur branschen, tillsammans med politiker och andra besluts-
fattare, kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige 
till 2045.

Leverantörskedjor
I våra policyer anges ramverket för hur inköp av tjänster och 
hur leverantörer ska hanteras. Vidare har vi formaliserat tyd-
liga krav och tydlig definition av godkända leverantörer. Det 
finns även en uppförandekod som omfattar frågor relaterade 
till miljöpåverkan och som ska följas av alla leverantörer. Upp-
förandekoden biläggs alla våra köp och gör att vi ställer krav på 
våra leverantörer. Det är inte enbart leverantörer det sätts krav 
på, grunden till uppförandekoden är att skapa sunda och lång-
siktiga relationer med såväl kunder som leverantörer och med-
arbetare. Bolaget har en årlig uppföljning av leverantörer, upp-
följning av våra leverantörers miljöpåverkan ingår som en del av 
den uppföljningen. Ett bra samarbete med våra leverantörer och 
underentreprenörer är en av nyckelfaktorerna till vår framgång. 
 För att nå det resultat och den kvalitet vi vill ha i vår verksam-
het kravställer vi våra samarbetspartners, likväl som vi måste 
bidra med de delar som åligger oss, till exempel samordning 
och att skapa en sund arbetsmiljö.  
 Vi utför kontinuerligt utvärderingar för att säker-
ställa att de lever upp till dessa krav. Informatio-
nen om våra leverantörer och underentreprenö-
rer finns registrerad i vårt leverantörsregister Lime.

Erfarenhetsåterföring
Efter att ett projekt är genomfört och avslutat hålls alltid ett 
erfarenhetsåterföringsmöte för att ta tillvara värdefulla kunska-
per och erfarenheter för kommande projekt. 

Tuves Intranät
Tuve Bygg har ett verksamhetsledningssystem där alla policyer 
och uppförandekoder finns tillgängliga för all personal. Doku- 
menten är levande verktyg i vår organisation och är under  
ständig utveckling.

När ett projekt är genomfört samlar  
vi våra erfarenheter för att ta  
tillvara värdefulla kunskaper  
för  kommande projekt.

Idag

målet är 100 % sorteringsgrad  
och Tuve Bygg ska minska avfallet  
vår verksamhet genererar.

mål
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Medarbetare
Inom Byggbranschen är seniora medarbetare svårare att att-
rahera än mer juniora medarbetare. Eventuell brist på tillräck-
lig erfarenhet och kompetens kan innebära risker för bolagets 
långsiktiga utveckling och ökad stress för befintliga medarbe-
tare. Det kan i sin tur leda till en ohälsosam arbetsbelastning 
och eventuellt då löpa risk för sjukskrivning.  Det är därför av 
största vikt för Tuve Bygg att arbeta aktivt med vår personals 
mående och arbetsbelastning samt attrahera och behålla rätt 
kompetens. 
 Tuve Bygg har under år 2019 med anledning av identifierade 
risker utvecklat rutiner för rehabiliteringsarbetet på bolaget. 
Alla chefer inom Tuve Bygg kommer under år 2020 att utbildas 
i våra interna rehabiliteringsrutiner för att förebygga eventuell 
ohälsa samt för att arbeta mot vår nollvision kring sjukskriv-
ningar gällande utmattning. 
 Medarbetarna är Tuve Byggs viktigaste resurs och vi arbetar 
därför kontinuerligt med att attrahera nya medarbetare samt 
behålla och utveckla befintliga medarbetare. Vi arbetar aktivt 
utifrån våra värderingar - Trygga, Utvecklande, Värdeskapande 
och Engagerade. För oss är det viktigt att våra medarbetare 
utvecklar en bred kompetens genom att stimuleras till utveck-
ling och även genom att få prova på nya arbetsuppgifter och 
växa i yrkesrollen. Våra medarbetare trivs på arbetet och enga-
gerar sig såväl inom som utanför sina arbetsområden, allt för att 
vi ska ha det riktigt bra tillsammans och värna om både varan-
dra, kunder och projekt. 
 Vi uppmuntrar medarbetare till att engagera sig i våra interna 
föreningar för att skapa både trivsel och gemenskap. Vi har idag 
olika föreningar som drivs av personalen själva där det bland 
annat finns en Tuve Sport Club för att främja fysisk aktivitet och 
ett kvinnligt nätverk, Tuvelina för att stärka gemenskap och 
tillhörighet för kvinnliga medarbetare i en mansdominerad 
bransch.  

Förmåner
Tuve Bygg har kollektivavtal vilket innebär att alla våra med- 
arbetare har en förmånlig tjänstepension och ett tryggt för- 
säkringspaket. Våra medarbetare genomför kontinuerligt 
hälsokontroller via vår företagshälsovård och erbjuds varje år 
ett förmånligt friskvårdsbidrag med 54% användningsgrad 
2019 samt möjlighet till terminalglasögon och slipade skydds-
glasögon. Utöver dessa förmåner erbjuds även medarbetare  
fri pensionsrådgivning och en förmånsgrundande sjukvårds- 
försäkring. Våra tjänstemän erbjuds dessutom förmånsbil. 

Medarbetarnöjdhet
För att skapa en välmående och lönsam organisation där vi 
aktivt arbetar med att förbättra medarbetarnas upplevelse  
och utveckling har vi valt att använda en digital plattform –  
Winningtemp. I Winningtemp mäts nio olika områden;  
Ledarskap, Arbetsglädje, Meningsfullhet, Autonomi, Arbets-
situation, Delaktighet, Personlig utveckling, Teamkänsla och 
Engagemang. Vi tror att arbetsglädje och lönsamhet hör ihop 
och verktyget mäter organisationen mående, ger oss insikter 
och åtgärdsförslag för att kontinuerligt kunna förbättra och 
utveckla en organisation som driver lönsamhet.  
 Winningtemp skapar möjligheter för våra ledare att ta bättre 
hand om sina medarbetare och att aktivt arbeta med vår psyko- 
sociala arbetsmiljö. Verktyget samlar in realtidsdata och ger 
oss överblick över båda akuta problem och långsiktig utveck-
ling. Inom området medarbetarnöjdhet har vi nu ett värde på 
7,4 av totalt 10 och jämfört med andra organisationer i samma 
bransch ligger vi på branschsnittet. Winningtemp mäter dess-
utom i vilken grad våra medarbetare är ambassadörer för 
Tuve Bygg, resultatet är 22 av totalt 100 och där ligger vi över 
branschsnittet som är 16. Detta får ses som ett resultat av att vi 
prioriterar våra medarbetare och vi kan därför stolt säga att de 
är vår viktigaste resurs. Trots ett bra resultat finns det områden 
med  utvecklingspotential. 

Ledarskap Arbetsglädje

7,6
7,6

Bransch

7,2
7,3

Bransch

Meningsfullhet

7,3
7,4

Bransch

Autonomi Arbetssituation

7,5
7,5

Bransch

7,0
6,7

Bransch

Delaktighet

7,3
7,5

Bransch

Personlig Utveckling Teamkänsla

7,2
6,9

Bransch

7,9
7,9

Bransch

Engagemang

7,7
7,8

Bransch

medarbetarnöjdhet

mätVärde  Winningtemp 2019

5

100
7,4

22 
16 

Bransch

Winningtemp ger oss en 
samlad temperatur av vår 
medarbetarnöjdhet och 
visar ett värde på 7,4 av 
totalt 10.

Employee Net Promotor Score (eNPS) beskriver i vilken grad våra 
medarbetare är ambassadörer för Tuve Bygg. Resultatet är 22 av 
totalt 100 och där ligger vi över branschsnittet som är 16.

  Kritiker

  Passiva

  Ambassadörer

Employee Net Promotor Score (eNPS) 
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Jämställdhet och mångfald
Tuve Bygg har en jämställdhetsplan som vi kontinuerligt arbe-
tar med. Den säger att medarbetare, styrelse och ledning ska 
verka för att åtskillnader eller diskriminering som beror på kön 
eller etnicitet ej får förekomma. Vi strävar efter att ha en bra 
dynamik utifrån kompetens och erfarenhet och av kvinnor och 
män, i olika åldersgrupper. 
 Vi har formulerat en Likabehandlingspolicy som styr arbe-
tet med jämställdhet och mångfald, som även är kopplad till 
rekryteringsprocessen. Vår Likabehandlingspolicy utgår från 
att alla individer har lika rättigheter och lika möjligheter. Vi är 
övertygande om att mångfald och jämställdhet är avgörande 
för att vi ska kunna nå våra mål och vara en attraktiv arbets-
givare. Vi värdesätter våra medarbetares olikheter och tror att 
vårt resultat förbättras om vi har dynamiska arbetsgrupper där 
vi tar tillvara på alla medarbetares fulla potential, kreativitet 
och olikheter. Att skapa väl sammansatta arbetsgrupper ingår i 
chefsuppdraget och är en viktig del i vår kompetensförsörjning 
och i vårt likabehandlingsarbete. 
 Statistiken visar på antalet kvinnliga medarbetare har ökat 
sedan år 2018 från 6% till 12% år 2019, totalt 32 kvinnor och 
221 män. Ledningsgruppen består av sju personer varav två är 
kvinnor.

Styra och leda
Varje månad samlas bolagets ledningsgrupp för att arbeta 
enligt uppsatt affärsmodell och säkerställa att bolaget arbetar  
mot uppsatta mål. Två gånger varje månad har vår produk-
tionsledning i alla regioner och bolag styrmöten för att planera 
anbud, kalkyler, resurser, kompetensförsörjning och personal- 
frågor. Frågor som uppkommer under styrmöten kan lyftas till 
ledningsgruppen för beslut och därefter verkställas i organisa- 
tionen. Mötena är strukturerade på sådant vis att vi uppnår 
effektivitet både operativt och strategiskt för att tydligt leda 
och implementera både beslut och eventuella förändringar 
samt skapa goda möjligheter för medarbetare att påverka vår 
gemensamma riktning framåt. 

Kompetensutveckling
Genom att ha kompetent personal där medarbetare är trygga i 
sina yrkesroller, är vi en konkurrenskraftig och attraktiv arbets-
givare och leverantör på marknaden.
 Medarbetare har årligen minst ett medbetarsamtal för att 
gemensamt med sin chef sätta mätbara och utvecklande mål. 
Det för att identifiera vad som krävs för att den personliga 
utvecklingen ska gynnas. 
 Utöver de utbildningar som är kravställda för varje medar-
betare så erbjuds ett flertal olika utbildningar och kurser för att 
främja varje medarbetares kompetens. Vi erbjuder dessutom 
en intern läroplattform vi kallar för ”Tuve Academy”. Via Tuve 
Academy lär vi av varandra och erbjuds interna utbildningar. 
Varje kurs och utbildning utvärderas och HR följer upp utfallet 
samt tillhandahåller en intern Utbildningshandbok för bola-
gets kompetensutveckling. HR upprättar utbildningsplaner 
enligt Utbildningshandboken för alla yrkesroller och ser till att 
varje medarbetare får den kunskap och utveckling som ingår i 
yrkesrollen. 
 Samtliga nya medarbetare får även ta del av vårt introduk-
tionsprogram, som omfattar en grundläggande inblick i alla 
våra funktioner samt vårt verksamhetsledningssystem. 

Personlig utveckling
Under 2019 arbetade vi fram Tuve Byggs Utbildningshandbok 
för att skapa ett tydligt arbetssätt kring vår interna kompetens-
utveckling och erbjudande av utbildningar. 
 Engagerade medarbetares kompetens tas tillvara och medar-
betare erbjuds möjlighet att växa inom bolaget. I samband med 
medarbetarbetarsamtalen skapas en plan för varje medarbetares 
personliga utveckling och vi arbetar efter långsiktiga mål för 
att få varje person att utvecklas. Under år 2020 kommer det att 
starta ett arbete för att förtydliga möjliga karriärvägar inom 
bolaget. 
 Personalen utbildas kontinuerligt och uppdateras i syfte att 
upprätthålla våra policyer och uppförandekod. Med en uttalat 
mål att alltid vilja bli bättre är dessa dokument levande verktyg i 
vår organisation och under ständig utveckling. 
 Våra ledare på Tuve Bygg kommer  under 2020 att utbildas 
internt i bolagets rutiner gällande ledarskap, ansvar och admi-
nistrativa chefsuppgifter. Utöver det kommer våra ledare framåt 
att erbjudas externa utbildningar i personlig utveckling och 
ledarskap. 

fördelning yrkeskategorier fördelning Kvinnor och män

39+61+t 12+88+t
Yrkesarbetare

39 %

Kvinnor  
12 %

Tjänstemän
61 %

Män
88 %

Vi strävar efter att ha en bra 
dynamik utifrån kompetens och 
erfarenhet och av kvinnor och 
män, i olika åldersgrupper. 

mål
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Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Förebyggande arbetsmiljöarbete
Alla incidenter, tillbud och olycksfall som sker rapporteras i vårt 
digitala system CANEA. På så sätt kan vi se trender och identi-
fiera riskfaktorer och situationer för att kunna arbeta förebyg-
gande. Ledningen uppmanar att rapportera alla olyckor och 
tillbud i stort som smått, i syfte att ta lärdom och för att elimi-
nera vanliga brister i vår arbetsmiljö.

Under 2020 ska vi arbeta med
-  Höja nivån och efterlevnad av våra arbetsmiljöregler

-  Tillbudsrapportering

-  Höja samtliga chefers och tjänstemäns kunskaper kring 
social och organisatorisk arbetsmiljö

-  Kartlägga omfattning av bakomliggande orsaker till olyckor 
och ohälsa

-  Kontinuerligt uppdatera våra policyer

-  Handlingsplan för vårt arbetsmiljöarbete

-  Riskanalyser i vårt arbetsmiljöarbete

-  Utbilda chefer i Tuve Byggs rehabiliteringsrutiner

Arbetsmiljögruppen
Arbetsmiljögruppen eller så kallade Skyddskommittén består 
av tjänstemän och yrkesarbetare med olika roller där alla nivåer 
av medarbetare i företaget finns representerade. Gruppen arbe-
tar med att sätta arbetsmiljön för medarbetare och underen-
treprenörer i fokus och genom gemensamt beslutade åtgärder 
arbeta för att ständigt förbättra våra arbetsmetoder och rutiner.

Tuve Bygg har tagit fram ett antal arbetsmiljömål vilka framgår 
enligt nedan:
-  Vi ska mäta och förbättra medarbetarens nöjdhet, trivsel och 

stolthet
-  Vi ska mäta sjukfrånvaron
-  Vi ska mäta sjukfrånvaron på grund av skador
-  Vi ska mäta tillbud

Sjukfrånvaro
Procentuell sjukfrånvaro 2019 låg på 3,71 % och 68 % av från-
varon var långtidssjukfrånvaro inom Tuve koncernen (2018 var 
sjukfrånvaron 4,1 % varav 59 % långtidssjukfrånvaro). Under 
2019 hade koncernen totalt 25 personer som var långtidssjuk- 
skrivna, varav 14 fall av personliga skäl, 6 fall berodde på 
utmattningssymtom och 5 fall berodde på arbetsskada. Från- 
varon för 2019 ligger i linje med snittet för sjukfrånvaro inom 
privat sektor i Sverige. 
 Sedan 2016 har vi krav på utbildning inom stress och kris-
hantering för samtliga medarbetare. Vidare erbjuds varje 
anställd hälsoundersökning och rehabiliteringsutredningar  
vid behov, vid sjukfrånvaro fler än sex tillfällen så verkställs 
rehabiliteringssamtal. Vi har infört förtydligade rehabiliterings-
rutiner under år 2019, framförallt för att minska korttidsfrån-
varo men även för att minska långtidssjukskrivningar som kan 
hänföras till utmattningssymtom. Vårt mål 2020 är att ingen 
medarbetare ska bli långtidssjukskriven på grund av utmatt-
ningssymtom eller arbetsskador. Vi kommer under 2020 att 
arbeta mer aktivt med ledarskap för att säkerställa att med- 
arbetare får tydlig vägledning i sitt arbete samt hjälp med prio-
riteringar och goda rutiner vid arbetstoppar. 

Sedan 2016 har vi krav på utbildning 
inom stress och krishantering för 
samtliga av våra medarbetare.

Idag
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Mänskliga rättigheter och kränkande särbehandling
Byggbranschen är en konkurrensutsatt bransch. Våra under- 
entreprenörer kan anlita utländsk arbetskraft med risk för ej 
avtalsmässiga löner eller förhållanden. Vi arbetar därför aktivt 
med att säkerställa att även våra leverantörer arbetar enligt 
våra värderingar och uppförandekod samt att de arbetar enligt 
branschgemensamma överenskommelser och riktlinjer; som 
regelverket kring UE 2015.
 På Tuve Bygg arbetar vi aktivt med vår uppförandekod som 
är upprättad för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. På 
Tuve Bygg ska alla – oavsett kön, könsidentitet, etnisk tillhörig-
het, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfatt-
ning – ha samma chans vid rekrytering och till utveckling i sitt 
arbete. Förutsättningen för detta är att verksamheten engagerar 
sig socialt med både hänsyn till miljö och människor och där vi 
ska bedriva ett ansvarsfullt företagande.  
 Branschen är mansdominerad vilket kan innebära risker 
för att kvinnor åsidosätts vid både utvecklingsmöjligheter och 
löneutveckling. Vi bedriver därför ett målinriktat arbete för 
att främja våra medarbetares lika rättigheter och möjligheter 
i arbetslivet och för att motverka diskriminering. I vår Lika-
behandlingspolicy fokuserar vi i huvudsak på följande områ-
den: arbetsförhållande, rekrytering och befordran, utbildning 
och kompetensutveckling, föräldraskap samt löner och andra 
anställningsvillkor. På Tuve Bygg genomförs årligen en löne-
kartläggning för att säkerställa lika lönenivå för kvinnor och 
män med likvärdiga arbetsuppgifter. I vårt verksamhetsled-
ningssystem finns alla våra policyer, riktlinjer och vår uppfö-
randekod tillgänglig för all vår personal.  
 Med vårt digitala verktyg Winningtemp kan våra medarbe- 
tare rapportera om de upplever kränkande särbehandling. 
Under 2019 rapporterades tre fall där medarbetare svarat nega-
tivt på frågor om kränkande särbehandling, svaren är anonyma 
och ledningen uppmanar därför kontinuerligt medarbetarna att 
ta personlig kontakt för att lyfta eventuella problem. Under 2019 
finns därmed inga kända uppkomna, konkreta fall utan endast 
indikationer på kränkande särbehandling.
 Vårt digitala verktyg använder Artificiell Intelligens (AI) och 
kommer fortsatt att ställa frågor kring kränkande särbehand-
ling i de avdelningar eller grupper som svarat negativt på frågor 
för att utreda om upplevelsen finns kvar hos medarbetarna eller 
om upplevelsen förbättrats. På så vis kan vi alltid följa trend- 
utvecklingen i bolaget och se om sexuella trakasserier eller 
diskriminering inträffat samt hur dessa områden utvecklas 
inom varje avdelning och grupp. 
 Bolagets ståndpunkt är att nolltolerans gäller. Alla medar-
betare uppmanas att anmäla alla incidenter där man riskerar 
att utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande 
särbehandling.  

Under året har Tuve Byggs  
sponsringsråd beslutat att stödja  
tre ideella organisationer . 

ideellt  
arbete

Antikorruption
Potentiella risker för både mutor och utnyttjande av arbets-
kraft finns. Tuve Bygg värnar en god affärsetik och följer 
kollektivavtal relevanta för verksamheten. Ingen form av 
korruption, utpressning, mutor eller otillbörliga betal-
ningar till eller från anställda eller organisationer tolereras. 
Gåvor och andra förmåner ska överensstämma med natio-
nell lagstiftning. 
 Under 2019 har ledningen fastställt en Mutpolicy som 
inte tillåter någon form av prissamverkan, kartellbildning 
eller missbruk av marknadsdominans och stöder i alla 
delar av verksamheten en korrekt och allsidig konkurrens 
vid anbud, offert, upphandling och inköp. 
 Vi kommer kontinuerligt att föra en dialog kring vår 
mutpolicy under kommande år för att säkerställa efter-
levnad och en god kultur. Vi kontrollerar kontinuerligt 
våra underentreprenörer för att säkerställa goda villkor på 
arbetsmarknaden enligt gällande lagar och regler. Vi har 
inga kända fall av korruption eller liknande i bolaget idag. 
Konfidentiell information som rör vår eller våra kunders 
verksamhet får endast användas för det ändamål den är 
avsedd. 

Sociala förhållanden
Arbetsmarknadssatsningar/samhällsengagemang. 
Tuve Bygg strävar efter att investera i samhället med sin verk-
samhet genom att vara med och delta och bidra i projekt som 
främjar de svårigheter samhället står inför.

För att bidra till den framtida kompetensförsörjningen och 
unga människors möjligheter, har vi under året haft praktikan-
ter från både Chalmers Tekniska Högskola och YRGO (Högre 
yrkesutbildning Göteborg). 

Vi möjliggör dessutom arbetstillfällen för ungdomar, handi- 
kappade och utlandsfödda medborgare via ”upphandlingar 
med social hänsyn” tillsammans med Göteborgs Stad. Under 
2019 har vi haft två medarbetare från Social Hänsyn varav en 
har fått tillsvidareanställning i bolaget. Under 2019 har vi haft 
tre arbetsledarpraktikanter varav en numera är tillsvidare- 
anställd (under 2018 hade vi en medarbetare från Social 
Hänsyn och tre arbetsledarpraktikanter). Målsättningen för 
2020 är att hålla samma nivå som 2019.
 Under 2019 har vi stöttat Stadsmissionen, Movember 
Foundation och Giving People i deras aktiva arbete med stöd till 
utsatta grupper såsom barn, unga och familjer.
 Vi fokuserar på att bidra till lokalsamhället vilket görs genom 
att exempelvis delta i ”Håll Sverige rent”, erbjuda ungdomar 
sommarjobb på Tuve Bygg och genom att sponsra lokala enga-
gemang för att bidra till en social hållbarhet i vårt närområde. 

Tuve bygg främjar medarbetarnas  
lika rättigheter och möjligheter i 
arbetslivet för att motverka 
diskriminering i någon form 

Idag
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten.

Till bolagsstämman i Tuve Bygg AB, org.nr 556202-1237.

Uppdrag och ansvarsfördelning – Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019 på sidorna 14–23 och för  
att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning – Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhets rapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Inter national Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

Uttalande – En hållbarhetsrapport har upprättats.

Göteborg den 26 mars 2020

Johan Palmgren, Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Denna håll bar hetsrapport är framtagen i enlighet med riktlinjerna 
för Global Reporting Initiative (GRI) och de riktlinjer som återfinns 
i Arbets miljölagen, Aktiebolagslagen och Årsredovisningslagen.

Tuve byggs gemensamma grund  
baseras på våra värderingar –  
Trygga, Utvecklande, Värdeskapande 
och Engagerade medarbetare 

Idag

Sponsring och CSR-arbete 
Tuve Bygg har ett sponsringsråd med syfte att tydligare knyta 
sponsring till vårt CSR-arbete samt öka vårt samhällsen-
gagemang via sponsring. Vår sponsring ska följa bolagets 
värderingar och ha en lokal förankring. Under året har Tuve 
Byggs sponsringsråd valt att stödja tre ideella organisationer. 

Våra värderingar och företagskultur 
Bolagets ledning och alla medarbetare har under 2019 för-
djupat sig i Tuve Byggs värderingar och i grupper resonerat 
kring vår företagskultur och vårt varumärke. Vi samlades 
hela koncernen under en vecka i november för att bygga 
goda relationer och skapa en gemensam grund baserad på 
våra värderingar – Trygga, Utvecklande, Värdeskapande och 
Engagerade. 
 Vi ska vara trygga i vår yrkesroll, arbeta med ständiga för-
bättringar av våra rutiner och våra medarbetares utveckling. 
Vi bryr oss om våra medarbetares och kunders intressen och 
skapar hållbara värden för framtiden. Vi är engagerade i vårt 
arbete och välkomnar förbättringsförslag som verkställs och 
följs upp.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för 
Tuve Bygg AB, organisationsnummer 
556202-1237 får härmed avge årsredovis-
ning och koncernredovisning för räken-
skapsåret 2019. Årsredovisningen är upp-
rättad i svenska kronor, SEK.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Moderbolaget
Tuve Bygg AB är ett privatägt Göteborgs- 
baserat byggföretag som tillsammans 
med dotterbolag bedriver verksamhet 
inom bygg- och fastighetsservice, fastig-
hetsförvaltning samt snickeri. Tuve Bygg 
AB har sitt huvudkontor i Mölndal med 
lokalkontor i Uddevalla och regionkontor 
i Stockholm.
 Tuve Bygg AB bedriver entreprenad-
verksamhet i Göteborg med kranskom-
muner, Trestadsområdet, Halland och 
Stockholmsområdet samt svarar för  
koncernens gemensamma funktioner  
och administration.

Dotterbolagen
Tuve Byggservice AB bedriver byggservice- 
verksamhet i Göteborg och Trestadsom- 
rådet. Våra kunder är privata fastighets-
förvaltande företag och offentliga bestäl-
lare. Vi utför om- och tillbyggnader samt 
lokalanpassningar på ramavtal och i  
entreprenader.

 Tuve Snickeri AB tar fram helhetslös-
ningar för snickeriuppdrag och utför 
special- och måttbeställda inredningar 
för privata och offentliga miljöer.
 Tuve Förvaltning AB äger andelar i bo-
lag som exploaterar fastigheter för fram-
tida produktion samt bedriver projekt- 
utveckling för bostäder och kommersiella 
fastigheter.

Året i sammanfattning
Koncernen arbetar med såväl offentliga 
som privata kunder. Utöver detta uppför  
vi även projekt i egen regi. Våra offentliga 
kunder utgör cirka 67 % av omsättningen. 
Exempel på uppdrag åt offentliga kunder 
är nybyggnation av skolor och bostäder 
samt ombyggnation av sjukhus, förvalt-
ningsbyggnader, parkeringshus och 
sportanläggningar.
 För våra privata kunder har vi genom-
fört projekt innefattande nybyggnation av 
utställningshallar, bostäder och lokalan-
passning av kommersiella lokaler. Våra 
privata kunder utgör cirka 33 % av om-
sättningen.
 Under 2019 har vi inte haft någon pro-
duktion i egen regi.

Finansiell ställning
Bolaget har en stark finansiell ställning. 
Omsättningen för 2019 uppgick till 
2 037 Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 

110 Mkr i koncernen och soliditeten upp-
gick till 22,5 %. Likviditeten är fortsatt 
god.

Orderingång och orderstock
Orderingången för 2019 uppgick till 
2 015 Mkr. Den totala orderstocken kvar 
att producera vid utgången av året upp-
gick till 1 999 Mkr.

Hållbarhetsrapporten 
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Tuve 
Bygg AB valt att upprätta hållbarhets-
rapporten som en från årsredovisningen 
avskild rapport. 
 Hållbarhetsrapporten finns på sidorna 
14-23 i detta tryckta dokument.

Viktiga förhållanden och väsentliga 
händelser under räkenskapsåret
Startkostnaderna för Stockholmsverk-
samheten har planat ut, även om tidigare 
tagna projekt i Stockholm har vikt ekono-
miskt mot prognoser lagda 2018. Även 
enskilda projekt i Göteborgsregionen har 
vikt ekonomiskt kraftigt 2019, samtidigt 
som ett antal projekt gått bättre än plane-
rat. Sammantaget blev det ekonomiska 
resultatet sämre än planerat. 
 All personal på Tuve Bygg har genom-
gått en utbildning i projektekonomi under 
2019 för att förhindra stora svängningar i 
kostnader och prognoser. Koncernen har 
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stärkt HR-avdelningen i syfte att få bättre 
stabilitet i vidareutveckling av personal 
och ledarskap samt i rekrytering. Under 
2019 omorganiserade Tuve Bygg, inne- 
bärande att arbetsgrupperna blev fler och 
innehållande färre personer i syfte att 
skapa ett närmare ledarskap. 

Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens målsättning är att vara en  
attraktiv och konkurrenskraftig aktör på 
marknaden i västra Sverige men också i 
Stockholm och Mälardalen. Det finns även 
en ambition att etablera verksamheter på 
andra orter. Konjunkturläget inom bygg-
industrin har under 2019 fortsatt varit 
stark, även om viss avmattning och ökad 
konkurrens kan utläsas. Stockholm ligger 
före i denna utveckling, främst kopplat till 
en minskad investeringsvilja i bostads-
rättsprojekt, men som sakta nu går över  
till fler hyresrättsprojekt. 
 Därutöver finns finansiella risker där 
konjunktur och konkurrenssituation 
påverkar. Oväntade ökningar av material- 
priser och löner kan i fastprisprojekt inne-
bära en risk.
 Fortsatt finns kommande intressanta 
projekt, även om konkurrensen ytterligare 
antas hårdna. I koncernens verksamhet 
finns olika typer av risker. Dels finns ope-
rativa risker där exempelvis bedömning av 

projektets lönsamhet, framdrift och dag-
lig drift hanteras. För att hantera dessa 
risker läggs stor vikt vid kalkylarbetet 
samt uppföljning av projekten via prog-
noser. Som ett led i att minimera risker 
vid prognosarbetet använder koncernen 
ett  bolagsanpassat affärssystem och ska-
pat avdelningen Projektsupport där man 
samlar bolagets resurser inom kalkyl, 
inköp, logistik och planering. 
 I osäkerhetsbedömningar har för 2019 
gjorts en sammanvägd bedömning av 
möjligheter och risker i våra projekt. Ett 
projekt har en större ovisshet än normalt, 
vilket har reserverats för i 2019 års bokslut 
i enlighet med vår bedömning.
 Vårt verksamhetsledningssystem är  
ett hjälpmedel för oss att säkerställa  
ekonomi, framdrift och rätt leverans till 
kund.
 Det finns idag risker för vår verksamhet 
kopplat till rådande situation med Corona- 
viruset. Riskbilden är väldigt bred och 
spänner över många områden:  
– beställare som avvaktar kommande 
investeringar innebärande en minskad 
orderingång för Tuve Bygg,
– sjukdom och därmed risker kopplat till 
bemanning av pågående projekt,
– underentreprenörer och leverantörer 
som inte kan fullgöra sina arbeten och 
leveranser som en följd av Coronasmitta,
– risk att arbeten på kontor eller bygg- 

arbetsplatser behöver avstanna som en 
direkt eller indirekt konsekvens av smitta,
– risk att avtalsparter hamnar i obestånd 
som en konsekvens av smitta,
– risk att branschen till delar eller som  
helhet avstannar, med likviditetsbrist som 
följd.
 Sammantaget är riskbilden och konse- 
kvenserna i rådande stund inte greppbara 
i sin helhet. Vi har hittills drabbats av att 
tre projekt med villkorade beställningar 
skjuts framåt i tid, där beställare nu väljer 
att avvakta genomförande. Tuvekoncer-
nen har bildat en särskild krisgrupp som 
kan agera snabbt och ta erforderliga beslut 
för att hantera dagsfärsk information och 
nyheter. Sammantaget ser vi över våra 
kostnader och agerar skyndsamt när så 
kräver. Vi följer myndigheternas riktlinjer 
för att minska smittspridning samt adde-
rar åtgärder där vi kan bidra ytterligare.

Ägarförhållanden
Tuve Bygg AB är ett helägt dotterbolag till 
Tuve Holding AB (org. nr 559010-4419). 
Tuve Holdings huvudägare är Anders 
Hedin Invest AB (org. nr. 556702-0655) 
och Tre Son Förvaltning AB (org. nr 
556602-9368).
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2019 2018 2017 2016 2015

Koncernen, kkr

Nettoomsättning 2 036 666 1 955 311 1 437 500 1 067 205 1 107 091

Resultat efter finansiella poster 21 298 -55 985 44 046 20 746 19 710

Antal anställda 244 239 218 175 167

Balansomslutning 487 500 534 649 502 209 369 725 251 147

Eget kapital 109 734 94 019 101 415 69 537 54 183

Soliditet (%) 22 17 20 19 22

Moderbolaget, kkr

Nettoomsättning 1 828 216 1 840 237 1 350 379 977 373 1 005 528

Resultat efter finansiella poster 17 673 -41 941 28 692 10 984 6 247

Antal anställda 180 175 141 105 98

Balansomslutning 418 195 497 668 422 981 307 097 214 628

Eget kapital 104 242 88 678 49 638 37 188 28 457

Soliditet (%) 25 18 17 18 20

flerårsöversikt

Förslag till  vinstdisposition
2019

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 82 677 879

årets vinst 15 563 897

98 241 776

disponeras så att:

i ny räkning överföres 98 241 776

Koncernen, kkr Aktiekapital 
Annat tillskjutet

kapital
Annat eget kapital  

inklusive årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 5 000 1 120 87 899 94 019

Årets resultat 15 729 15 729

Belopp vid årets utgång 5 000 1 120 103 618 109 734

Moderbolaget, kkr Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 5 000 1 000 78 638 4 040 88 678

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: 4 040 -4 040 0

Årets resultat 15 564 15 564

Belopp vid årets utgång 5 000 1 000 82 678 15 564 104 242

förändringar i eget kapital

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Resultaträkning
Koncernen Moderbolaget

Kkr Not 2019 2018 2019 2018

Nettoomsättning 3, 4 2 036 666 1 955 311 1 828 217 1 840 237

2 036 666 1 955 311 1 828 217 1 840 237

  

Rörelsens kostnader   

Produktionskostnader 4 -1 776 749 -1 783 133 -1 618 856 -1 726 700

Övriga externa kostnader 5, 6 -38 242 -44 847 -36 795 -45 203

Personalkostnader 7 -193 182 -176 478 -152 897 -135 740

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

8 -6 849 -6 308 -1 713 -1 757

Övriga rörelsekostnader – – 0 -25

-2 015 022 -2 010 766 -1 810 261 -1 909 425

Rörelseresultat 21 644 -55 455 17 956 -69 188

 

Resultat från finansiella poster   

Resultat från andelar i koncernföretag 9 0 0 -258 27 322 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 0 1 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -346 -531 -25 -75

-346 -530 -283 27 247

Resultat efter finansiella poster 21 298 -55 985 17 673 -41 941

 

Bokslutsdispositioner 11 -1 250 0 2 236 40 211

Resultat före skatt 20 048 -55 985              19 909 -1 730

Skatt på årets resultat 12 0 -51 0 -51 

Uppskjuten skatt 12 -4 319 13 639 -4 345 5 821

Årets resultat  15 729 -42 397 15 564 4 040

Not 1
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Balansräkning
Koncernen Moderbolaget

Kkr Not 2019 2018 2019 2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 4 691 4 967 – –

Inventarier, verktyg och installationer 14 25 497 23 800 3 896 5 558

Pågående nyanläggningar 15 556 556 0 0

30 744 29 323 3 896 5 558

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 16, 17 – – 15 136 15 393

Fordringar hos koncernföretag 18 57 795 39 202 59 610 41 860

Andelar i intresseföretag 19, 20 400 400 – –

Fordringar hos intresseföretag 0 0 0 0

Andra långfristiga fordringar 21 0 0 0 0

Uppskjuten skattefordran 22 1 476 5 821 1 476 5 821

59 671 45 423 76 222 63 074

Summa anläggningstillgångar  90 415 74 746 80 118 68 632

Omsättningstillgångar  

Varulager mm

Råvaror och förnödenheter  0 88 – –

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  246 339 260 325 184 244 244 027

Upparbetad ej fakturerad intäkt 4 91 824 94 861 56 140 68 830

Fordringar hos koncernföretag  0 36 061 53 297 62 669

Aktuella skattefordringar  4 632  5 943 2 123 3 507

Övriga fordringar  346 589 342 73

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23 2 152 1 905 1 977 1 681

 345 293 399 772 298 123 380 787

Kassa och bank 51 792 60 131 39 955 48 249

Summa omsättningstillgångar  397 085 459 903 338 078 429 036

   

SUMMA TILLGÅNGAR 487 500 534 649 418 196 497 668

Not 1
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Balansräkning
Koncernen Moderbolaget

Kkr Not 2019 2018 2019 2018

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 24, 25

Eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

Aktiekapital  5 000 5 000 –

Annat tillskjutet kapital  1 120 1 120 –

Annat eget kapital inklusive årets resultat 103 614 87 899 –

Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare 109 734 94 019 –

Summa eget kapital  109 734 94 019 –

Bundet eget kapital 24, 25

Aktiekapital  – – 5 000 5 000

Reservfond  – – 1 000 1 000

 – – 6 000  6 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust  – – 82 678 78 638

Årets resultat  – – 15 564 4 040

– – 98 242 82 678

Summa eget kapital  – – 104 242 88 678

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 26 187 214 – –

Övriga avsättningar 27 7 132 6 458 6 895 6 220

7 319 6 672 6 895 6 220

Långfristiga skulder

Leasingskuld 28 12 556 11 925 – –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  193 890 226 962 165 705 213 229

Fakturerad ej upparbetad intäkt 4 98 454 123 009 96 491 122 309

Skulder till koncernföretag 0 0 1 667 11 226

Leasingskuld 28 7 538 5 110 0 0

Övriga skulder  26 111 33 597 19 996 31 466

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 31 898 33 365 23 200 24 540

Summa kortfristiga skulder 357 891 422 043  307 059 402 770

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 487 500 534 649 418 196 497 668

Not 1
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Kassaflödesanalys
Koncernen Moderbolaget

Kkr                        Not 2019 2018 2019 2018

Rörelseresultat 21 644 -55 455  17 956 -69 188

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 30 7 225 7 250  2 388 3 082

Erhållen utdelning 0 0 0 20 000

Erlagd ränta -347 -531 -25 -75

Betald inkomstskatt -2 357 495 -2 300 -430

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 26 164 -48 241 18 019 -46 611

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring av varulager 88 0 0 0

Förändring kundfordringar 13 986 -101 621 59 783 -95 198

Förändring av kortfristiga fordringar 42 732 21 178 29 572 21 557

Förändring av leverantörsskulder -33 073 3 093 -48 586 5 826

Förändring av kortfristiga skulder -33 481 41 757 -48 184 62 996

Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 417 -83 834 10 604 -51 430

Investeringsverksamhet

Försäljning/invest. i materiella anläggningstillgångar -50 -2 522 -52 -2 521

Försäljning/invest. i finansiella anläggningstillgångar -19 843 13 786 -18 846 -14 493

Kassaflöde från investeringsverksamhet -19 893 11 264 -18 898 -17 014

Finansieringsverksamheten 

Amortering av skuld -4 863 -4 279 0 0

Erhållet aktieägartillskott 0 35 000 0 35 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 863 30 721 0 35 000

Årets kassaflöde -8 339 -41 849 -8 294 -33 444

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 60 131 101 980 48 249 81 694

Likvida medel vid årets slut 51 792 60 131 39 955 48 249

Not 1
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noter

Not1   Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med  
föregående år. 

FINANSIELLA INSTRUMENT
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättnings tillgångar med undan-
tag för poster med för fallodag mer än 12 månader efter 
balans dagen, vilka klassificeras som anlägg nings tillgångar. 
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Leverantörsskulder
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffnings-
värde.

INTÄKTSREDOVISNING
Entreprenaduppdrag
För utförda tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag 
redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till  
uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till  
uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv  
vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms 
genom att bokförda utgifter på balansdagen jämförs med 
beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett tjänsteuppdrag 
eller entreprenaduppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som mot- 
svaras av de uppkomna uppdragsutgifterna som sannolikt 
kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett 
uppdrag redovisas omgående som kostnad.

För entreprenaduppdrag på löpande räkning redovisas 
inkomsten som hänförlig till ett utfört entreprenaduppdrag 
som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras 
eller förbrukas.

KONCERNREDOVISNING
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföre- 
taget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna 
för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett be stämmande 
inflytande enligt ÅRL. Dotterföretagens resultat ingår i kon-
cernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till  
och med då det avyttras.

Moderföretaget i den största koncern där Tuve Bygg AB är 
dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Anders 
Hedin Invest AB, 556702-0655. Moderföretaget i den minsta 
koncern där Tuve Bygg AB är dotterföretag och koncernredo-
visning upprättas är Tuve Holding AB, 559010-4419. 

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Detta innebär att för värvade verksamheters identifierbara 
tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt 
upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens an- 
skaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de för-
väntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas 
skillnaden som goodwill.

Redovisning av intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen 
enligt kapitalandels metoden. Det innebär att en förvärvs- 
analys upprättas och eventuella över- eller undervärden  
identifieras. Det koncernmässiga värdet på andelen påverkas 
under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller 
återföring av undervärden. Andels värdet påverkas även av 
resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden,  
justerat för internvinster och övriga koncernmässiga juste-
ringar. Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga 
värdet. Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas 
på egen rad och påverkar koncernens rörelseresultat.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-

ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt 
plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperio-
den med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer  20 %

Byggnader  2–3 %

Markanläggningar  5 %

LEASINGAVTAL
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och för-
delarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från  
leasegivaren till ett företag i koncernen klassificeras i koncern-
redovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella leasing- 
avtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som till-
gång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skul-
den värderas initialt till det lägsta av tillgångens verkliga värde 
och nuvärdet av minimi  leaseavgifterna. 

Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet läggs 
till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och 
amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den  
leasade tillgången skrivs av linjärt över den bedömda nyttjan-
deperioden. 

Leasingavtal där de ekonomiska för delar och risker som är 
hänförliga till leasing objektet i allt väsentligt kvarstår hos  
lease givaren, klassificeras som operationell leasing. Betal-
ningar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal 
redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, 
fakturerade kostnader, sidointäkter samt 
intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster Resultat efter 
finansiella intäkter och kostnader, men före 
bokslutsdispositioner och skatter.

Antal anställda Medelantal anställda under 
räkenskapsåret.

Balansomslutning Företagets samlade tillgångar.

Eget kapital Företagets nettotillgångar, det vill 
säga skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Soliditet, % Justerat eget kapital (eget kapital och 
obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Kortfristiga ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald 
semester, betald sjukfrånvaro med mera, samt pensioner 
redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och 
andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa 
som avgifts bestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner.  

Koncernen har inga pensionsplaner som ska redovisas som 
förmåns bestämda pensionsplaner. 

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar före taget fastställda avgifter 
till en separat oberoende juridisk enhet och har ingen förplik-
telse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas 
för kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt 
sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår då något företag inom kon-
cernen beslutar att avsluta en anställning före den normala 
tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd 
accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot 
sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon 
framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad 
när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna 
sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa upp-
skattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera 
förpliktelsen på balansdagen.

SKATTER
Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt och upp-
skjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det 
skatte pliktiga resultatet för perioden. Uppskjuten skatt beräk-
nas med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovi-
sade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder  
och avsättningar. 

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-
regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas 
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som 
hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i kon-
cernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det 
inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig 
framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträck-
ning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns 
en legal rätt till kvittning.

AVSÄTTNINGAR
En avsättning för garantiåtagande redovisas i den takt åtag-
andet uppstår. Avsättningen baseras på tidigare års utfall.

Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära 
skillnader mellan redo visade och skattemässiga värden på till-
gångar, skulder och avsättningar.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar 
företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden 
hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida 
placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunk-
ten. Spärrade medel klassificeras inte som likvida medel. 
Förändringar i spärrade medel redovisas i investerings- 
verksamheten.

MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i 
moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges 
nedan.

Leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas 
som operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är 
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som 
en kostnad linjärt över leasingperioden.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som boksluts-
dispositioner i resultat räkningen. Koncernbidrag redo visas 
som bokslutsdispositioner. Koncern bidrag som lämnas till  
ett dotterföretag redovisas dock som en ökning av andelens  
redovisade värde.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med brutto belopp i balansräk-
ningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig  
till reserverna.
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Not3   Inköp och försäljning mellan koncernföretag Koncernen Moderbolaget

2019 2018 2019 2018

Andel av årets totala inköp som skett  
från andra företag i koncernen 0 % 0 % 2 % 6 %

Andel av årets totala försäljningar som  
skett till andra företag i koncernen 0 % 0 % 0 % 1 %  

Moderföretaget i den största koncernen där Tuve Bygg AB är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Anders Hedin 
Invest AB, 556702-0655. Moderföretaget i den minsta koncernen där Tuve Bygg AB är dotterföretag och koncernredovisning 
upprättas är Tuve Holding AB, 559010-4419.

Not4    Entreprenadavtal Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Fordringar på beställare av uppdrag  
enligt entreprenadavtal

 

Upparbetad intäkt 2 142 624 2 107 637 1 861 643 1 877 918

Fakturering -2 050 800 -2 012 776 -1 805 503 -1 809 088

91 824 94 861 56 140 68 830

Skulder till beställare av uppdrag  
enligt entreprenadavtal

Fakturering 2 014 825 1 903 570 1 976 545 1 861 248

Upparbetad intäkt -1 916 371 -1 780 561 -1 880 054 -1 738 939

98 454 123 009 96 491 122 309

Not5 Arvode till  
revisorer Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Revisionsuppdrag, PwC AB 697 363 697 300

Skatterådgivning, PwC AB 35 78 35 78

732 441 732 378

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som 
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not2    Uppskattningar och  bedömningar 
Följande av styrelsens bedömningar har en betydande effekt på 
redovisade belopp i årsredovisningen: 

Det redovisade resultatet i pågående entreprenadprojekt tas 
fram genom successiv vinstavräkning baserad på projektets 
färdigställandegrad. Detta kräver att projektintäkter och 
projektkostnader kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Avsättningar för framtida kostnader på grund av garantiåta-
ganden redovisas till det uppskattade belopp som krävs för att 
reglera åtagandet på balansdagen. Uppskattningen baseras på 
det senaste räkenskapsårets nedlagda kostnader. Att fastställa 
avsättningar för garantier är en väsentlig bedömningsfråga.
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Not8 Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Inventarier, verktyg och installationer 1 713 1 757 1 713 1 757

Byggnader 273 273 – –

Finansiell leasing 4 863 4 278 – –

6 849 6 308 1 713 1 757

Not7  Anställda och  
personalkostnader Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Medelantalet anställda

Kvinnor 30 27 28 26

Män 214 212 152 149

244 239 180 175

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 2 540 2 855 2 540 2 187

Övriga anställda 123 769 112 987 96 306 86 597

126 309 115 842 98 846 88 784

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 844 832 844 616

Pensionskostnader för övriga anställda 17 499 14 727 14 762 12 983

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 42 390 40 045 33 128 29 548

60 733 55 604 48 734 43 147

Övriga personalkostnader 6 140 5 032 5 317 3 809

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 193 182 176 478 152 897 135 740

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

Andel män i styrelsen 100 % 100 % 100 % 100 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 29 % 10 % 29 % 10 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 71 % 90 % 71 % 90 %

Avtal om avgångsvederlag
Med verkställande direktör har träffats avtal som innebär att han vid uppsägning från företagets sida har rätt till 12 månadslöner 
och vid egen uppsägning har rätt till 3 månadslöner.

Not6 Leasing- 
avtal

Koncernen: Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 9 748 kkr (9 947 kkr).
Moderbolaget: Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 7 954 kkr (7 603 kkr). 

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Inom ett år 11 337 11 489 9 287 9 479

Senare än ett år men inom fem år 10 628 10 939 8 365 10 018

21 965 22 428 17 652 19 497
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Not9  Resultat från andelar  
i koncernföretag Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Resultatandelar KB Tuve Industribyggnader 0 0 -258 322

Vinstutdelning Tuve Förvaltning AB 0 0 0 20 000

Anteciperad vinstutdelning Tuve Förvaltning AB 0 0 0 7 000

0 0 -258 27 322

Not10 Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter  Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Övriga ränteintäkter 0 1 0 0

0 1 0 0

Not11   Boksluts- 
dispositioner  Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Förändring periodiseringsfond – – 0 27 500

Mottagna koncernbidrag 1250 – 3 486 12 711

Lämnade koncernbidrag 0 0 -1 250 0

1250 0 2 236 40 211

Not12 Skatt på  
årets resultat Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Aktuell skatt 5 -51 0 -51

Återföring av uppskjuten skatt – – -5 821 0

Uppskjuten skatt -4 324 13 639 1 476 5 821

Skatt på årets resultat -4 319 13 588 -4 345 5 770

Redovisat resultat före skatt 20 048 -55 985 19 909 -1 730 

Skatt beräknad enligt gällande skattesats  21,40 % (22,00 %) -4 290 12 317 -4 261 381

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -162 -347 -148 -315 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 64 2  076 64 5 940

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 5 -51 0 -51

Skatteeffekt av resultat från koncernföretag 0 1 248 0 0

Skatteeffekt av resultat från intresseföretag 0 -1 575 0 0

Skatteeffekt av koncerneffekt av finansiell leasing 64 84 0 0

Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond 0 0 0  -21

Skatteeffekt av ändrade skattesatser 0 -164 0 -164

Redovisad skattekostnad                             -4 319 13 588 -4 345 5 770
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Not14 Inventarier, verktyg  
och installationer Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 38 567 43 182 12 061 9 539

Inköp 51 2 522 51 2 522

Försäljningar/utrangeringar -307 0 0 0

Tillkommande finansiell leasing 12 135 6 154 – –

Avslutad finansiell leasing -6 317 -13 291 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 44 129 38 567 12 112 12 061

Ingående avskrivningar -14 766 -22 023 -6 503 -4 746

Försäljningar/utrangeringar 307 0 0 0 

Årets avskrivningar finansiell leasing -4 863 -4 277 – –

Avslutad finansiell leasing 2 403 13 291 – –

Årets avskrivningar -1 713 -1 757 -1 713 -1 757

Utgående ackumulerade avskrivningar -18 632 -14 766 -8 216 -6 503

Utgående redovisat värde 25 497 23 800 3 896 5 558

Av utgående redovisat värde ovan utgör tillgångarna via finansiell leasing 21 601 kkr (18 243 kkr).

Not15  Pågående  
nyanläggningar Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 556 556 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 556 556 0 0

Utgående redovisat värde 556 556 0 0

Not13 Byggnader  
och mark  Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 13 816 13 816 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 816 13 816 0 0

Ingående avskrivningar -8 849 -8 577 0 0

Årets avskrivningar -276 -272 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 125 -8 849 0 0

Utgående redovisat värde 4 691 4 967 0 0

Taxeringsvärden byggnader 5 691 5 290 0 0

Taxeringsvärden mark 7 833 3 720 0 0

13 524 9 010 0 0

Bokfört värde byggnader 1 929 2 205 0 0

Bokfört värde mark 2 762 2 762 0 0

4 691 4 967 0 0
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Not16  Specifikation andelar  
i koncernföretag   

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

Tuve Byggservice AB 100% 100% 3 000 9 400

Tuve Snickeri AB 100% 100% 1 000 50

Tuve Bygg International AB 100% 100% 2 000 202

Tuve Betongbyggen AB 100% 100% 2 500 250

Tuve Förvaltning AB 100% 100% 1 000 2 400

KB Tuve Industribyggnader* 100% 100% 1 000 2 834

15 136

Namn Org.nr Säte Eget kapital Resultat

Tuve Byggservice AB 556333-9745 Göteborg 11 664 -59

Tuve Snickeri AB 556284-3648 Göteborg 1 290 -12

Tuve Bygg International AB 556438-4138 Göteborg 213 -1

Tuve Betongbyggen AB 556649-6898 Göteborg 1 253 0

Tuve Förvaltning AB 556633-1145 Göteborg 4 451 0

KB Tuve Industribyggnader* 916559-0630 Göteborg -378 -258

Koncernföretagets innehav av dotterföretag: Tuve KBA 556850-7676 Göteborg
* Företaget är helägt genom indirekt ägande via koncernföretag.

Not17 Andelar i  
koncernföretag  Moderbolaget

Kkr 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 15 393 15 072

Erhållna resultatandelar -258 322

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 136 15 393

Utgående redovisat värde 15 136 15 393

Not18 Fordringar hos  
koncernföretag  Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 39 202 21 000 41 860 27 365

Tillkommande fordringar 0 18 202 0 14 495

Avgående fordringar -16 407 – -17 250 0

Omklassificeringar 35 000 – 35 000 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 57 795 39 202 59 610 41 860

Utgående redovisat värde 57 795 39 202 59 610 41 860

Not19 Specifikation andelar i intresseföretag  
Koncernen    

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde

HIPAB Holmvägen IndustriPark AB 33,33 % 33,33 % 4 000 400

400

Namn Org. nummer Säte Eget kapital Resultat

HIPAB Holmvägen IndustriPark AB 556808-9154 Göteborg 1 323 0
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Not20 Andelar i intresseföretag 
Koncernen Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 400 7 568 – –

Årets andel i intresseföretagets redovisning 0 0 – –

Erhållen utdelning 0 -7 168 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 400 400 – –

Utgående redovisat värde 400 400 – –

Not21 Andra långfristiga  
fordringar   Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 0 24 820 0 0

Avgående fordringar 0 -24 820 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 0 0 0 0

Not22 Uppskjutna  
skattefor dringar   Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag 1 476 5 821 1 476 5 821

1 476 5 821 1 476 5 821

Not23 Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter   Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Förutbetalda kostnader 2 152 1 905 1 977 1 681

2 152 1 905 1 977 1 681

Not24 Antal aktier  
och kvotvärde   Koncernen Moderbolaget

Kkr Aktier Kvotvärde Aktier Kvotvärde

Antal aktier – – 50 000 100

– – 50 000 100

Not25 Disposition av vinst  
eller förlust   

Förslag till vinstdisposition moderbolaget, Kkr 2019

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

 balanserad vinst 82 678

 årets vinst 15 564

98 242

 disponeras så att i ny räkning överföres 98 242
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Not26 Avsättning för  
uppskjuten skatt      Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Temporära skillnader hänförligt till fastighet 187 214 – –

187 214 – –

Not27 Övriga  
avsättningar      Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Avsättning för garanti 7 132 6 458 6 895 6 220

7 132 6 458 6 895 6 220

Not28 Leasing- 
skuld       

Koncernen som leasingtagare har endast finansiella leasingavtal avseende bilpark. 
Inget finansiellt leasingavtal löper längre än 48 månader.

Not29 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter       Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Personalrelaterade upplupna kostnader 30 723 32 169 20 749 23 720

Övriga upplupna kostnader 1 175 1 196 2 451 820

31 898 33 365 23 200 24 540

Not30 Justering för poster som  
inte ingår i kassaflödet        Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Avskrivningar 6 849 6 309 1 713 1 757

Förändring garantiavsättning 675 1 325 675 1 325

Koncerneffekt av finansiell leasing -299 -384 – –

7 225 7 250 2 388 3 082

Not31 Ställda  
säkerheter        Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

För skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 69 610 69 610 69 610 69 610

69 610 69 610 69 610 69 610

Not32 Eventual- 
förpliktelser         Koncernen Moderbolaget

Kkr 2019 2018 2019 2018

Ansvar som komplementär – – 272 130

– – 272 130
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen.

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen för Tuve Bygg AB för år 2019. Bolagets årsredo-
visning och koncernredovisning ingår på sidorna 24-40 i detta 
dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med års redovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2019 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finan-
siella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat- 
räkningen och balansräkningen för moder bolaget och kon- 
cernen.

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 av- 
snittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i för hållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige  
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa 
krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till- 
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredo-
visningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 
1-23 samt sidan 43. Det är styrelsen och verkställande direktö-
ren som har ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncern- 
redovisningen omfattar inte denna information och jag gör 
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra infor-
mation.

I samband med min revision av årsredovisningen och kon-
cernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information 
som identifieras ovan och överväga om informationen i väsent-
lig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och kon-
cernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den 

kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktig-
heter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera 
detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

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 oegent- 
ligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern redo-
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verk  ställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam-
heten 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 huruvida 
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 upp-
täcka 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 förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av 
årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisors-
ins pektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar.  
Denna beskriv ning är en del av revisionsberättelsen.

Till bolagsstämman i Tuve Bygg AB, org.nr 556202-1237.
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Certifierad
ISO 9001
ISO 14001

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT  
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR.

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verk-
ställande direktörens förvaltning för Tuve Bygg AB för år 2019 
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens  
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i av s nittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i för hållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort 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 disposi-
tioner 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 förvalt-
ningen 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 nöd- 
vändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens- 
stämmelse 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 revisionsbe-
vis 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 för-

summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget

–  på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags lagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dis positioner 
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 åt  gärder eller försummel-
ser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revi sio nen av 
förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats:  
www.revisorsinspektionen.se/revisorns ansvar.  
Denna beskrivning är en del av revisions berättelsen.

Göteborg den 26 mars 2020

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor
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STYRELSE och VD 2019
Från vänster:

Robert Bengtsson (f 1973) verkställande direktör.  
Tidigare uppdrag: VD Bostadsbolaget, VD Framtiden. 
Byggutveckling AB, VD Tuve Byggservice. 

Anders Hedin (f 1962) ledamot, invald 2017.  
Övriga uppdrag: Ordförande i Anders Hedin Invest AB. 

Hans Kjellberg (f 1949) styrelseordförande, invald 2017.  
Övriga uppdrag: Auktoriserad revisor och delägare i PwC  
1980 – 2010 samt styrelse leda mot i PwC till 2010. Ord förande i  
RO-gruppen AB 2011–2014. Ordförande i Vidocca Group AB. 
Utbildning: Ekonomi utbildning, Handelshögskolan 
Göteborg.

Jörgen Persson (f 1971) ledamot, invald 2005.   
Utbildning: Bachelor in business administration. 

Tomas Anderson (f 1956) ledamot, invald 2019.  
Utbildning: Ekonomi- samt juridikstudier Stockholms 
Universitet.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Catena AB.

Bengt Persson (f 1943) ledamot, invald 2005.  
Utbildning: Byggingenjör. 
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Postadress: Box 80, 431 21 Mölndal.  
Besöksadress: Johannefredsgatan 5, Mölndal. Växel: 031-785 15 00
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