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Innehåll

Vår Affärsidé
Tuve Bygg skapar, genom 

lokal förankring och  
hållbart utförande i sam- 
verkan 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.

Vår vision

Tuve Bygg –  
en värdeskapande 
framtidsbyggare

Våra fokusområden

Hållbarhet och Framtid

Ledarskap och Medarbetare

Kunder och Samarbetspartners

Ordning och Reda 
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Vi bygger stabilt för  
framtiden

Vi bygger alltifrån bostäder, skolor, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter 
och erbjuder helhetslösningar inom entreprenad, projektutveckling, fastighetsunder-
håll och inredningssnickeri. 

Genom engagemang, tydlighet och en ständig vilja att bli bättre, är vi en trygg partner 
för våra kunder. Vår styrka är att se till varje projekts specifika utmaningar, skapa goda 
relationer och kombinera hög flexibilitet och leveranssäkerhet med rätt kostnad och 
kompetens. 

Den viktigaste byggstenen i vår verksamhet är våra drygt 240 medarbetare som med 
sin kompetens, en ständig vilja att bli bättre och vårt heltäckande erbjudande, gör oss 
till en trygg och långsiktig partner.  

Våra kontor i Göteborg, Stockholm och Uddevalla gör det möjligt för oss att verka 
över ett brett geografiskt område, med fokus på Västsverige och Stockholmsområdet. 
För privata och offentliga fastighetsägare bygger vi bostäder, gruppboenden, skolor, 
handelshus, industrianläggningar, kontor och sjukhus, de flesta projekt är i storleks-
ordningen 20 till 500 miljoner kronor.

Med en tydlig vision och klart uttalad strategi för att nå våra mål, bygger vi tillsam-
mans vidare mot framtiden.

Tuve Bygg är en byggkoncern som bygger för framtiden.  Vi står  
stadigt med en bas av gedigen kompetens, erfarenhet och finansiell 
styrka. Med sikte på vår vision är vårt fokus att skapa värde till- 
sammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Vår koncern består av flera bolag som tillsammans  
levererar kompletta lösningar inom bygg, underhåll 
och utveckling till våra kunder. Tuve Bygg ingår i 
Hedin Group vilket ger oss en ekonomisk stabilitet och 
uthållighet. Vår stadiga grund, medarbetarnas kompe-
tens och vårt heltäckande erbjudande gör oss till en 
trygg och långsiktig partner.
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2021 i korthet

Ny affärsplan med fokus på lönsamhet
Under 2021 har vi arbetat fram en uppdaterad affärsplan som 
sträcker sig fram till 2026. I den nya affärsplanen sätter vi en tyd- 
lig strategi med fokus på ökad lönsamhet och hållbar ekonomisk 
tillväxt. Affärsplanen pekar tydligt ut riktning och mål samt kopp- 
lar handlingsplaner för respektive fokusområde inom bolaget.

Snabbare beslutsvägar med ny organisation
Som ett led i vårt arbete ”Ett närmare ledarskap”, som handlar om 
att varje chef och ledare ska ha rätt antal direkt underställda i sin 
personalgrupp, har vi utvecklat en organisation där man arbetar 
närmare den kärna där man hör hemma, med de projekt och de 
personer man jobbar med varje dag. 

Vi på Tuve Bygg har en positiv resa framför oss och vi ska alltid för-
söka göra det vi gör lite bättre. Med denna förändring kommer vi att 
arbeta närmare varandra med tydliga mål och processer i vårt arbete 
och i vår organisation.

Orderstock med en stabil bas
Efterfrågan på Tuve Byggs tjänster är fortsatt stor och orderstocken 
för framtiden visar att både nya och befintliga kunder vill arbeta 
med oss. Orderingången har varit stark och fördelningen mellan 
offentliga och privata kunder är i en bra balans.

Tack vare en tydlig strategi och medvetet arbete har Tuve Bygg en 
position som gör att vi kan fokusera på att leverera fina projekt  
och att öka lönsamheten. Uppdragen är de rätta för vår kompetens 
och storlek, vilket gör att vi kan utföra ett riktigt gott arbete med 
nöjda kunder som följd. 

Varumärke med attraktionskraft
Våra värderingar är levande i organisationen, vårt engagerade och 
trygga sätt att arbeta tillsammans är en tydlig del av vilka vi är. Vi har 
en stark identitet och det är tydligt vad vårt varumärke Tuve Bygg 
står för. Vi attraherar både nya kunder och medarbetare som väljer 
oss för våra värderingar och vårt sätt att arbeta.

Vi har formulerat ett medarbetarlöfte som beskriver vad vi som 
arbetsgivare har att erbjuda samt utvecklat processen för hur vi in-
troducerar våra nya medarbetare. Målet är att de snabbt ska komma 
till rätta i sin roll och känna sig hemma på sin nya arbetsplats.

Vårt sätt att arbeta
Att alltid vilja bli lite bättre är något som vi arbetar kontinuerligt 
med. Vi arbetar ständigt med att våra medarbetare ska utvecklas, 
kunna växa i sina roller och dela erfarenheter med varandra. Vi 
ska vara en trygg partner för våra kunder och lika trygga gentemot 
varandra där alla medarbetare uppmuntras till att fatta beslut och 
samtidigt be om hjälp när det behövs. 

Under 2021 har fokus legat på att skapa förutsättningar för att öka 
lönsamheten och lägga en stabil grund för framtiden. Förutom att 
anta en ny affärsplan har Tuve Bygg även utvecklat en organisation  
för att kunna arbeta ännu bättre och effektivare tillsammans.  

årsredovisning TUVE BYGG AB 20214



5  årsredovisning TUVE BYGG AB 2021

Våra Långsiktiga mål

En hållbar ekonomisk tillväxt 

Vi vill ha ett Nöjd Medarbetarindex över 75 %

Vi vill ha ett Nöjd Kundindex över 75 %

Årets nettoomsättning i koncernen, Mkr

1 674
  
Resultat efter finansiella poster i k oncernen, Mkr

-6,7
Orderstock i koncernen vid årsskiftet, Mkr

3 030
Medelantal anställda i  koncernen

230
Eget kapital i koncernen, Mkr

119
Soliditeten i koncernen vid  årsskiftet, %

24

Hållbarhetsarbete som genomsyrar verksamheten
Under året har vi kartlagt vårt hållbarhetsarbete med utgångs- 
punkten att det ska vara närvarande i vårt dagliga arbete. Utifrån  
våra egna erfarenheter och forskning på området ska vi utveckla  
en hållbar och framgångsrik verksamhet.

Starka finanser ger nya möjligheter
En stark huvudägare ger oss möjligheter och den stabilitet som krävs 
för att utveckla egna projekt. Med vårt bolag Tuve Projektutveckling 
kommer vi tidigt in i kundens resa mot en ny fastighet och under 
2021 har vi påbörjat produktion av en industrifastighet i Skövde, 
förvärvat mark i Varberg samt tillsammans med Infrahubs förvärvat 
mark i Lindome för utveckling mot logistik och industri. Vi märker 
att denna attraktiva helhetslösning, som vi kan erbjuda tack vare 
vår bredd som byggare och projektutvecklare, är intressant för våra 
kunder.

Goda förutsättningar för ett framgångsrikt 2022
Arbetet vi genomfört under 2021 har lagt en god grund för att kunna 
nå målen i vår affärsplan. Ordning och reda, en bra orderstock och 
en organisation där alla har möjlighet att känna engagemang och 
delaktighet gör att vi har goda förutsättningar att skapa ett fram-
gångsrikt 2022 tillsammans. 
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2021 2020

Tuve Bygg, koncernen, kkr

Nettoomsättning 1 674 308 1 440 896

Resultat efter finansiella poster -6 696 19 052

Antal anställda 230 231

Balansomslutning 506 205 469 463

Eget kapital 118 962 124 599

Soliditet (%) 24 27

NyCKELTAL

    Intäkter, kkr     
  Rörelseresultat

Koncernens intäkter för året uppgick till 1 674 Mkr (1 441) vilket var en ökning  
med 16 % jämfört med föregående år. Rörelseresultat uppgick till  -6,5 Mkr (19,3).
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”Idag vet marknaden vilka vi är. Vi är tydliga med att vi står för trygghet 
och engagemang. Att vi levererar värde och utveckling tillsammans 
med våra kunder och medarbetare. Vi är en stabil partner att räkna 
med”, säger Robert Bengtsson VD på Tuve Bygg.

Rätt väg framåt med  
en stark identitet  
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 et är dags för mig att summera året som gått, samtidigt som 
 jag blickar fram emot 2022. De senaste åren när jag försökt  
 se vad vi har framför oss kommande år, har glaskulan varit 
aningen grumlig. Tidigare handlade det om hur pandemin skulle 
påverka oss och nu vet ingen av oss med säkerhet hur kriget i 
Ukraina kommer att utvecklas. För folket i Ukraina och de nu  
direkt inblandade hoppas jag på ett snart slut. 

Att vi är en del av en global marknad har varit märkbart under 
2021. Skenande råvarupriser och leveransproblem på byggmaterial 
samt en världsomspännande pandemi har varit utmanande. Trots 
den globala oron har vi levererat fina projekt till våra kunder och  
vi har attraherat nya medarbetare som väljer oss för att deras vär-
deringar rimmar med våra. 

Tydlighet är ett ledord för oss. Vi vill vara tydliga i vår identitet och 
spegla det som är viktigt för oss, på alla nivåer och i olika roller.  
Vi har visat upp vad vi tror på, vad vi gör, hur vi gör det och vart  
vi vill. Framför allt har vi låtit våra medarbetare berätta om hur  
det är att vara en del av Tuve Bygg. Och arbetet har givit resultat. 
Genom att berätta om vår vardag, genom våra medarbetare har vi 
idag engagerade människor ombord som vill växa med oss. 

Att vi levererar projekt som våra kunder är nöjda med, råder det 
inget tvivel om. Vi är fortsatt starka på den offentliga sidan, men 
har även ökat inom privat sektor. Med nuvarande mix av kunder 
håller vi oss uppdaterade och utvecklas tillsammans med våra 
beställare både när det handlar nya krav, senaste teknik och håll-
barhetsfrågor inom byggsektorn. Vi har också stärkt oss inom egen-
utvecklade projekt där vår grupp för affärsutveckling har landat 
flera spännande projekt. Tack vare vår trygga ägare har vi styrkan 
och uthålligheten att ta oss an allt från stora industrianläggnings-
projekt till lager- och logistikanläggningar där vi tar ett helhetsan-
svar från markköp till inflyttning och eftermarknad. Vårt helhets-
perspektiv och kunnande inom hela bygg- och projektutvecklings- 
kedjan är något vi märker är attraktivt för våra kunder, därför är 
egenutvecklade projekt en marknad där vi kan och vill växa med 
god lönsamhet. Samtidigt kan vi glädja oss åt en stark orderstock 
som lägger en stabil grund för 2022.  

Förutom att arbeta nära våra kunder har året även inneburit en 
fortsatt utveckling av vår organisation. Vårt fokus på det närmare 
ledarskapet har tagit ytterligare ett steg i den riktningen. Föränd-
ringen innebär att vi skapar en organisation där alla arbetar 

närmare den kärna där de hör hemma, med de projekt och perso-
ner som man jobbar med varje dag. Målet är att varje person ska ha 
möjlighet att påverka och känna delaktighet in sitt arbete och roll 
på Tuve Bygg. Våra värderingar ligger kvar som ett fundament i allt 
vi gör och i vårt medarbetarlöfte signalerar vi tydlig fördelarna med 
att arbeta på Tuve Bygg

Sammantaget har vi en verksamhet som rullar på väl. En effektiv 
organisation, medarbetare som trivs och är på hugget, tillsammans 
med ett gynnsamt marknadsläge, gör att framtiden ser ljus ut. Vi vill 
fånga de möjligheter vi ser på marknaden och öka vår verksamhet 
och styra mot våra affärsmål. Våra fyra fokusområden ligger stabilt 
som grund, med tydliga mätbara delmål, för att aldrig tappa blicken 
på vägen mot våra övergripande mål. 

Oavsett marknadsläge och det som händer i vår omvärld är vårt 
förhållningssätt till hållbarhet det som avgör om vi blir en långsik-
tigt framgångsrik byggare. Vi arbetar idag systematiskt med håll-
barhet som finns inbäddat i våra processer och vårt verksamhets-
ledningssystem. Vårt sätt att arbeta säkrar upp att vi agerar rätt i 
våra projekt och i vår vardag. Hållbarhet för oss är också att våga 
ifrågasätta invanda mönster och vara innovativa. Att få vår kund 
eller samarbetspartner att höja ribban och se nya möjligheter. Det 
handlar om att lyssna med öppna sinnen och se hur vi kan bli lite 
bättre i allt vi gör, i varje enskilt projekt utifrån dess unika förutsätt-
ningar. Och vi måste ta hänsyn till hållbarhetens alla aspekter för 
att lyckas. Att löpande dela våra kunskaper och erfarenheter i pro-
jektets alla faser gör att vi hela tiden växer i kompetens och mins-
kar risken för fel. Med ett öppet förhållningssätt till varandra, våra 
kunder och samarbetspartners så vill jag att vi är en stabil och 
nytänkande partner till våra kunder idag och i framtiden. 

Jag är en stolt VD till Tuve Bygg. Stolt över att få leda ett bolag med 
fantastiska medarbetare som genom hantverksskicklighet, klok-
skap och omsorg om både detaljer och de större frågorna i den 
värld vi verkar i. Det finns en ansvarskänsla som sitter i väggarna. 
Ett driv framåt som gör att vi växer varje dag. Och vi gör det till-
sammans som ett lag!

Robert Bengtsson
VD och koncernchef, Tuve Bygg

D

Bostäder med grön profil. På Beväringsgatan i 
Kviberg, Göteborg bygger Tuve Bygg 250 hyresrätter för 
Framtiden Byggutveckling.  Byggnaden har en tydlig 
grön profil och är terrasserad med fem till 16 våningar 
med genomtänkta ekologiska lösningar. Taket täcks av 
solceller och fasaden är i varmgrått naturskiffer, och 
du kan dela husets elbilar och elcyklar med grannen. 
Under 2021 flyttade man in i trapphus ett och två, och 
under 2022 är det dags för trapphus tre och fyra. 
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Hållbart byggande med 
ökad lönsamhet
Den fortsatt starka konjunkturen gör att Lars 
Elfast på Tuve Bygg, ser fram emot 2022. 
Många nya kunder och projekt kom in under 
året som gått vilket gör att det finns gott om 
uppdrag. Bland de nya kunderna finns Mag-
nolia Bostad och Skandiafastigheter, samti-
digt väljer Balder att fortsätta att samarbeta 
med Tuve Bygg i nya projekt. 

– Kundmixen innebär en bra sammansätt-
ning för oss och ger en god balans mellan 
möjligheter och risker. Det är också en för- 
del att Tuve Bygg fortsatt får många uppdrag 
inom bostäder, på så vis kan både vi och  
våra kunder dra nytta av våra långa erfaren-
het på området, säger Lars Elfast.

Förutom en tillströmning av nya kunder  
har Tuve Byggs befintliga kunder ökat takten 
i sina investeringar. Många av bolagets 
beställare har väntat med att fatta stora 
beslut under pandemin, därför finns det  
nu ett omfattande behov av att genomföra 
planerade projekt.

Lönsamhet i fokus

Överlag var 2021 ett bra år för Tuve Bygg, 
med flera stora projekt som både avslutades 
och initierades. Självklart påverkades bolaget 
av skenade priser och råvarubrist, men Tuve 
Bygg har navigerat väl genom de motgångar 
som mött dem i den globala ekonomins 
kölvatten. 

– Fokus ligger nu på att öka i volym med god 
lönsamhet och göra det med projekt som är 
rätt för oss, våra kunder och för framtiden, 
säger Lars Elfast. 

Bland projekten som genomförts under 2021 
finns det mycket för Tuve Bygg att vara stolt 
över som verkligen visar bredden som före-
taget besitter. Tuve Bygg är starka inom 
bostäder, stadsutveckling och har specialist- 

kompetens inom egenutvecklade projekt där 
företaget tar ett helhetsgrepp. 

Framtidssäkrade byggnader

– Vi gläds åt att många av de nya projekten 
har ett tydligt hållbarhetsfokus. Det stämmer 
väl med våra egna ambitioner om att minska 
vårt klimatavtryck och hitta sätt att bli mer 
hållbara i alla dimensioner, säger Lars Elfast.

Några av de kunder som valt att arbeta med 
Tuve bygg med uttalat hållbara bostads- 
projekt under 2021 är Skandiafastigheter  
och Framtiden Byggutveckling AB. 2021 
påbörjade Tuve Bygg ett projekt för Skandia-
fastigheter med 140 hyresrätter i Kållered 
Centrum. På Beväringsgatan i Kviberg, Göte-
borg bygger Tuve Bygg 250 hyresrätter med 
grön profil för Framtiden Byggutveckling AB. 

Unik kompetens

Genom åren har Tuve Bygg utvecklat ett kon-
cept för att erbjuda kunder komplett projekt- 
utveckling från markköp till eftermarknad. 
Med cirka tjugotalet pågående och utförda 
bilhallar för Hedin Group, där Tuve Bygg tar 
helhetsansvar för både byggherrefrågor 
vidare till projektering och produktion, är nu 
kompetensen inom denna del unik.

– Vi har en gedigen kunskap längs hela  
projektkedjan.  Vi tar kunden genom tidiga 
skeden och analys av kundens affär och  
fastighetsbehov till färdigt projekt, berättar 
Lars Elfast. 

Ytterligare ett segment där Tuve Bygg visat att 
de har mycket att ge är inom logistikcenter.  
I  Vårgårda påbörjade Tuve Bygg under 2021 
bygget av en 10 000 m² stor logistik- och pro-
duktionsanläggning för Broson Steel, där 
fokus legat på att skapa optimerade arbets-
flöden och effektiva arbetsytor. Att projektera 

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 förekom-
mer, oftast i samband med nyproduktion.

och bygga parkeringshus är även det ett 
område där Tuve Bygg är välmeriterade. 
Under 2021 har Tuve Bygg byggt ett parke-
ringshus för Kungsbacka kommun, en smak-
fullt utformad byggnad som harmonierar 
med den kringliggande växande stadsdelen 
samtidigt som innemiljön erbjuder en lugn, 
ljus och trygg atmosfär. 

Bygger bostäder med säkerhet

En stor andel av Tuve Byggs projekt är inom 
bostadssegmentet. Tuve Byggs produktions-
sätt är väl beprövat och det förfinas kontinu-
erligt. Inom bolaget finns särskilda grupper 
som har vana att producera bra och hållbara 
bostäder.

– Ett spännande nischprojekt är Ekmansga-
tan i Lorensbergs villastad där Tuve Bygg 
under 2021 påbörjade bygget av en kombi- 
nerad bostads- och kontorsfastighet för 
TB-Gruppen, berättar Lars Elfast. 

Projektgruppen har lagt ner mycket jobb på 
att fasaden ska passa in i den omgivande 
karakteristiska omgivningen och interiört har 
kunden satsat på ett modernt co-working-
koncept i kombination med smarta tillfälliga 
bostadslösningar för företag. 

Inför 2022 har Tuve Bygg ambitionen att växa 
hållbart inom såväl bostäder som egenut-
vecklade projekt. Affärsplanens mål har 
fokus på stabilitet och lönsamhet och kräver 
en fortsatt utveckling inom hållbarhets- 
området för att vara en intressant aktör  
för vår omvärld.

Tuve Bygg AB

Tuve bygg  AB
Antal anställda: 163
Omsättning: 1 410 mkr 
Företaget bildades: 1979
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På uppdrag av Balder bygger Tuve Bygg  
87 lägenheter vid Långströmsallén i Göteborg. 

Projektet är en del av Göteborgs satsning  
BoStad2021. Brf Bergsfallet består av bostäder  

på 32-87 m² med fokus på mindre och  
yteffektiva bostäder. Lägenheterna är genom- 

gående öppna och ljusa och byggs med  
certifiering enligt Sweden Green Building  
Councils kvalitetssystem Miljöbyggnad. 

För Göteborgs stad, Lokalförvaltningen har  
vi byggt en ny förskola i Skintebo med hållbar  

utveckling i fokus. Byggnaden har solceller, gräs 
på taket, odlingslådor för barnen och en stor 

lekgård med varierade miljöer som bjuder in till 
rörelse, skapande, konstruktion och fantasi!
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Med rätt kundmix på  
en stabil marknad 
Johan Dahlén arbetar som arbetschef på  
Tuve Byggservice AB och ser fram emot ett 
lovande 2022. Tuve Byggservice har under 
2021 fått ett antal nya betydelsefulla kunder 
som idag bidrar till en bra mix av privata  
och offentliga beställare. 

– Vi har bland annat tecknat avtal med för-
säkringsbolag vilket vi ser passar vår kompe-
tens väldigt bra, säger Johan Dahlén.  

Att uppdragen med försäkringsskador ligger 
på en jämn nivå och därmed bidrar till stabila 
arbetsflöden är också gynnsamt. 

Positiv utveckling

Pandemin har för Tuve Byggservice, som för 
många andra, inneburit att sjukfrånvaron 
varit relativt hög med utmaningar inom 
bemanning som följd.  Trots detta har man 
levererat de projekt man företagit sig inom 
tidplan och till rätt kvalitet.

Det är också positivt att se att kundbasen nu 
har en sundare fördelning mellan olika typer 

av uppdrag och storlekar på avtal, med kun-
der inom både privat och offentlig sektor. 

– Våra yrkesarbetare kan inte jobba hemifrån, 
så självklart så får hårda restriktioner effekter 
på vår verksamhet. Men det nya året, med 
lättade restriktioner och nya kunder, gör att 
2022 ser ljust ut, säger Johan Dahlén. 

Det våras för lokalanpassningar och 
eftermarknad

Johan berättar också att lokalanpassningarna 
börjar komma igång när allt börjar återgår till 
ett mer normalt läge efter pandemin. 

– Våra kunders kunder satsar nu mer på att 
utveckla sina lokaler och kontor som innebär 
att vår sysselsättning med lokalanpassningar 
ökar, säger Johan Dahlén.

Inom Tuve Bygg-koncernen ska garanti- och 
eftermarknadsarbeten till så stor del som 
möjligt hanteras med hjälp av koncernens 
egna kompetens. För Tuve Byggservice inne-
bär det lite mer arbete med interna kunder.

Genom att eftermarknadsarbetet sker inom 
koncernen blir det tryggare för kunden och 
koncernen får möjlighet att ytterligare vässa 
kvaliteten genom att enklare få tillgång till 
erfarenheter kring återkommande garanti- 
arbeten. 

I områden som satsar

På den offentliga sidan har Tuve Byggservice 
tecknat nya avtal med bostadsföretag som 
Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder. 

– Vi är glada över att arbeta i områden där det 
finns ett stort behov av att rusta upp fastig-
heterna och där staden väljer att satsa, säger 
Johan Dahlén. 

Den stora tillströmningen av kunder och en 
stor efterfrågan på företagets tjänster gör att 
Tuve Byggservice behöver anställa. 

– Vi behöver bli fler och hoppas på att få in 
fler kvinnor. Målet är att ha 25 procent kvin-
nor för att få en bra sammansättning i våra 
arbetsgrupper, berättar Johan Dahlén. 

Johan Dahlén, Arbetschef  
på Tuve Byggservice

Koncernens fullservicekoncept omfattar kvalitetstjänster under hela 

byggnadens livslängd och hjälper våra kunder att utveckla sina fastig-

heter. Med specialinriktning på reparationer, ombyggnader, underhåll, 

tillbyggnad eller en mindre nybyggnad levererar Tuve Byggservice 

dagligen värdefull hjälp. 

Tuve Byggservice AB
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I en expansiv fas  
med nöjda kunder
Entreprenadavdelningen på Tuve Byggservice 
stämplade ut från 2021 med en budget de 
slagit med råge. Tack vare effektiva projekt, 
engagerade medarbetare och väl genom-
förda inköp blev både lönsamheten god  
och kunderna nöjda. 

Uppdämt behov av renovering

Det är en nöjd Lars Strandberg, arbetschef 
på Tuve Byggservice Entreprenad, som 
blickar tillbaka på året som gått. Lika för-
hoppningsfullt ser han på utsikterna för  
framtiden och marknaden i Göteborg. 

– Det finns ett stort behov av de tjänster som 
vi kan leverera, förklarar Lars Strandberg.

Att bolaget är uppskattat hos sina kunder är 
också tydligt. 

– Vi håller det vi lovar och löser vår kunds 
problem. Och vi backar inte för att kavla upp 
ärmarna. Vi är samtidigt duktiga på att kom-
municera med kunden och stämma av vad 
som händer i projekten. Jag tror det är därför 

våra kunder är så nöjda med oss, säger Lars 
Strandberg. 

Tydlighet gör kunderna trygga

Trots noggrant förarbete är det inte ovanligt 
med överraskningar i ombyggnadsprojekt. 
Att kommunicera med kunder, hyresgäster 
och andra berörda är extremt viktigt och får 
aldrig försummas.

– Det är tryggt att arbeta med oss. Vi an- 
stränger oss till det yttersta både vad det  
gäller budget och tider och är alltid tydliga 
gentemot kunden om det blir avvikelser, 
säger Lars Strandberg. 

Rätt rustade för ökad efterfrågan

Tack vare den starka efterfrågan på ombygg-
nads- och renoveringsarbeten är Tuve Bygg-
service Entreprenad inne i expansiv fas. Verk-
samheten har anställt platschefer, entrepre- 
nadingenjörer och arbetsledare för att fort-
satt kunna leverera till de många kunder som 

vill arbeta med företaget. Sammantaget är 
Tuve Byggservice verkligen ett företag som 
spänner över många olika grenar och områ-
den, genom sina verksamheter inom tradi-
tionell byggservice och entreprenad.

– Våra uppdrag sträcker sig från allt från min-
dre uppdrag som att renovera ett kök till en 
stamrenovering på 100 miljoner. Genom att 
fördela jobben i rätt arbetslag kan vi ytterli-
gare förfina våra respektive kompetenser, 
säger Lars Strandberg.

Även om orderstocken ser bra ut inför 2022 
är Lars Strandberg ödmjuk.

– Allt kan hända i ett annorlunda marknads-
läge. Dessutom ska vi se till att hela tiden 
lyssna på kundens behov och vara transpa-
renta och öppna i vår kommunikation till 
våra kunder, för det får vi aldrig tappa, sum-
merar Lars Strandberg. 

Lars Strandberg, Arbetschef  
på Tuve Byggservice 

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

Tuve bygg service AB
Antal anställda: 61 
Omsättning: 265 740 tkr 
Företaget bildades: 1987    årsredovisning TUVE BYGG AB 2021 11



Snickeriet Växlar upp
Det har varit ett händelserikt år för Tuve 
Snickeri. Förutom ett stort inflöde av jobb 
under 2021 har bolaget anställt och investe-
rat i ny modern teknik. Mats Holkert, arbets-
chef för Tuve Snickeri, har en påtaglig fram-
tidstro inför det nya året. 

– Vi hade ett väldigt bra 2021 där vi har leve-
rerat många fina projekt till våra kunder. 
Inför 2022 ser jag att vi kan växla upp tack 
vare en starkare marknad samt vår nya 
CNC-maskin som både sågar, fräser och  
borrar tredimensionellt, säger Mats Holkert. 

Komplett erbjudande i flera material

Under 2021 har Tuve Snickeri slutlevererat 
fyra barer till Stadsteatern och Higab, en 
kund som återkommit med ytterligare 
beställningar tack vare fina jobb och gott 
samarbete. 

Det nya kontorshuset Gårda Vesta i Göteborg 
är ytterligare ett projekt där Tuve Snickeri 
gjort jobb för många av byggnadens hyres-
gäster. Här har levererats allt från receptions-
diskar till konstverk, allt för att skapa triv-
samma miljöer med detaljer som håller.

– Projektet har inneburit tjänster inom vårt 
kompletta erbjudande inom allt från inred-
ning till snickeri och olika material, från  
Cortenplåtar till ekribbor, givetvis med en 
sömlös leverans gentemot kund, berättar 
Mats Holkert.

Nya möjligheter med ny teknik

Under året som gått byggde Tuve Snickeri om 
i de egna lokalerna för den nya CNC-maskin 
som anlände i början av 2022. Tack vare den 
nya tekniken får snickeriet möjlighet att leve-
rera större volymer med hög och jämn preci-
sion. Maskinen är ett utmärkt komplement 
till snickeriets materialkunskap och hant- 
verksskicklighet.  

–  Ytterligare en fördel med den nya tekniken 
är den slutna processen som ger en förbätt-
rad arbetsmiljö tack vare en lägre mängd 
damm i luften samt minskad risk för arbets-
skador då alla roterande och skärande delar 
är skyddade inne i maskinen, säger Mats 
Holkert. 

Tuve Snickeri AB
Antal anställda: 7
Omsättning: 16 108 tkr 
Företaget bildades: 1986

Ökning i tidigare segment

Investeringen i den nya tekniken gör det 
möjligt att öka volymerna med precision i  
både kvalitet och leverans. Tuve Snickeri 
är helt enkelt redo att möta en ökande 
efterfrågan från marknaden. 

– Jag ser en ökning inom segment som 
var stora före pandemin. Bland annat ser 
vi en satsning på hotell, berättar Mats 
Holkert. 

Tuve Snickeri har spännade och avance-
rade uppdrag för bland annat det nya 
Lisebergshotellet, Liseberg Grand Curiosa 
Hotel samt Kineum i Gårda.

Göteborg är fortfarande en betydande 
marknad för Tuve Snickeri men Mats Hol-
kert utesluter inte uppdragsgivare från 
andra regioner  i Sverige. 

– 2022 ser ut att bli bra ett bra år för Tuve 
Snickeri.  Vi ser fram emot att förgylla hem 
och lokaler över hela Sverige, avslutar 
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

Mats Holkert, Arbetschef
på Tuve Snickeri
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Göteborgs Stadsteater byggdes 1934 och är ett 
av få exempel på art deco-stilen i Sverige, här har 
har Tuve Snickeri bland annat byggt Restaurang 

Tiljan med vackra material som bidrar till en elegant 
och intim restaurangmiljö. 

”Det har varit fantastiskt att vara med och  
bidra med vår kompetens i ett projekt som detta”, 
säger Mats Holkert, arbetschef på Tuve Snickeri.

 

På Aschebergsgatan har Tuve Snickeri varit med  
och byggt Göteborgs nyaste krogsnackis, Botánico  
– en restaurang i två våningar med exotisk regn-

skogskänsla och en lyxig cocktailbar av internationellt 
snitt. Uppdraget krävde kompetens utöver det vanliga 

och specialdesignade inredningslösningar är något Tuve 
Snickeri är vana att arbeta med. 

”Tillsammans med kunden hittar vi lösningar  
för att skapa kundens vision, säger Mats Holkert,  

arbetschef på Tuve Snickeri.



Tuve Bygg har uppfört parkeringshus  
Linden för Kungsbacka kommun. Parkerings- 
huset består av sju våningsplan och erbjuder 
cirka 1 000 parkeringsplatser. Utformningen  

bidrar till en välkomnande känsla och ger god 
sikt genom parkeringshuset. Det skapar en  

trygg och ljus miljö i samklang med en  
växande stadsdel.

För Plusfastigheter har vi byggt om och till Gamla 
Posthuset som är beläget vid Viskan i västra delen av 
Borås Centrum. Huset har fått två nya våningar och 
byggts om till moderna bostäder där vi har bevarat  
ursprungsmaterial i fönsterbänkar och trapphus. 

Högst upp finns terrasser med storslagen utsikt över 
Borås och Viskan. Platsen framför huset utmed  

Viskan har gjorts om till torgyta, ett fint område  
för att strosa och koppla av utmed ån.
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Henrik Gustavsson,  
Affärsutvecklare på  

Tuve Projektutveckling

I vårt bolag Tuve Projektutveckling arbetar vi med egenutvecklade projekt. 

Genom hållbara affärer i form av företagsförvärv och markköp skapar vi nya 

projekt i egen regi eller tillsammans med kunder och partners.

Tuve Projektutveckling AB

Egenutvecklade projekt  
ger nya möjligheter
2021 var året då vi fick utväxling på vår sats-
ning inom egenutvecklade projekt. Det för-
sta projektet är redan i full produktion och 
efterfrågan på projekt, där Tuve Bygg levere-
rar en helhetslösning, ser lovande ut. 

Kundmöten på distans

Det var en något trög start när vår satsning 
inom egenutvecklade projekt drog igång. 
Pandemin satte stopp för att boka personliga 
möten men trots detta har företaget lyckats 
landa flera affärer. Vi har också vuxit med 
ytterligare en affärsutvecklare under 2021. 

– Vi har flera projekt i pipeline och har fått 
igång ett antal samarbeten bland annat 
inom logistik. Nu fokuserar vi på att växa 
och utveckla det vi har arbetat fram under 
2021, säger Henrik Gustafsson, affärsutveck- 
lare på Tuve Bygg. 

Erbjuder helhetslösningar

Tuve Byggs åtagande kan sträcka sig från att 
identifiera och förvärva mark ända till att 

bygga och fylla den färdiga byggnaden med 
hyresgäster samt erbjuda förvaltning. Möj-
ligheten att få en totallösning gör det attrak-
tivt för kunderna. 

– Vi får många förfrågningar på denna typ 
av projekt. En stor fördel är att de egenut-
vecklade projekten bidrar till affärer inom 
flera av Tuve Byggs affärsområden, förklarar 
Henrik Gustafsson. 

Ett aktuellt egenutvecklat projekt är för 
Hedin bil i Varberg där Tuve Bygg förvärvat 
en fastighet och projekterat marken utifrån 
hyresgästens önskemål. Då vi är med i tidigt 
skede, kan analysera och förverkliga kun-
dens behov från ax till limpa, innebär det att 
den bästa affärsnyttan för våra kunder kan 
uppnås utan onödiga mellanled. 

– För att lyckas i dessa projekt arbetar vi 
nära slutkunden och analyserar omvärlden 
samt kundens behov för att hitta den bästa 
marken och fastighetslösningen över tid, 
förklarar Henrik Gustafsson. 

E-handeln ritar om kartan

Förutom de helt egenutvecklade projekten 
har Tuve Bygg Projektutveckling skapat ett 
joint venture tillsammans med Infrahubs 
som är en stor aktör inom lager och logistik. 
Först ut är ett projekt i Lindome där bolagen 
köpt mark för att utveckla moderna lager. 
Henrik Gustafsson förutser en god marknad 
i e-handelns fotspår. 

– Traditionella lager fungerar inte längre, 
moderna e-handelsföretag behöver automa-
tion med stora fria ytor och har helt andra 
krav på hållbara lösningar, säger Henrik.

Omkring 90 procent av befintliga lager i 
Sverige är uttjänta och fungerar inte med 
dagens e-handel. Det krävs en föryngring i 
beståndet där Tuve Bygg kan bidra med 
kunskaper inom bygg och utveckling.  

– Vi följer våra kunder geografiskt från 
Stockholm och söderut. Nu tittar vi på 
potentiella markområden längs de större 
trafiklederna där vi kan göra strategiska  
förvärv, säger Henrik Gustafsson. 
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Under 2021 har allt fler av våra medarbetare 
rekommenderat Tuve Bygg till sina kollegor i 
branschen. Det är avgörande för oss att attra-
hera de bästa och vara en attraktiv arbetsgi-
vare – det är bra att arbeta på Tuve Bygg!  
Vi är måna om att våra medarbetare får möj-
lighet att växa och utföra ett arbete man är 
stolt över, med ett ledarskap som främjar del-
aktighet och fångar upp viktiga frågor, 

Konkurrens om talangerna

Byggbranschen är hårt konkurrensutsatt, inte 
bara när det gäller material och projekt, den 
som vinner är den som kan attrahera och 
behålla de bästa talangerna. Trots att lönen är 
en viktig faktor finns det en hel del utöver 
som spelar in för att behålla och rekrytera 
nya medarbetare. 

– På Tuve Bygg vill vi erbjuda lite mer. Vi vill 
vara en attraktiv arbetsgivare och ge möjlig-
het till flexibilitet i arbetstid och arbetsplats. 
Våra medarbetare ska kunna påverka vårt 
sätt att arbeta för att kunna skapa en bättre 
balans mellan fritid och arbete.

På Tuve Bygg ska jobbet vara utvecklande och 
roligt. Och mycket handlar om utveckling, 
både när det gäller kompetens och att kunna 
växa som person och i sin roll. Våra medarbe-
tare får kontinuerlig kompetensutveckling 
och det är viktigt för oss som arbetsgivare att 
våra anställda blir ännu lite bättre. De företag 
som hjälper sina anställda att växa är de före-
tag som talanger ofta söker sig till och där 
man tenderar att stanna längre.

Ett närmare ledarskap

En viktig aspekt för att känna engagemang i 
sin arbetsvardag är delaktighet. Och som ett 
led i vårt arbete ”Ett närmare ledarskap”, 
som handlar om att varje chef och ledare ska 
ha rätt antal direkt underställda i sin perso-
nalgrupp, har vi utvecklat en organisation där 
man arbetar närmare den kärna där man hör 

hemma, med de projekt och de personer  
man jobbar med varje dag. 

Förändringen som sattes i verket februari 
2022 har som huvudsyfte att flytta besluten 
närmare dem det berör och på så vis skapa 
delaktighet och korta beslutsvägar.   

– Vi har valt att flytta in de projektnära funk-
tioner till arbetsgrupperna i produktionen. 
Det gör att man har en tillhörighet och att 
projekten äger sina resurser och operativa 
beslut själva. Känslan av delaktighet ökar, 
samtidigt som startsträckan i varje projekt 
blir kortare då man redan känner varandra 
väl i arbetsgruppen, förklarar Annelie.

 Att arbeta som ett lag och att vi stöttar var-
andra är grunden för vår framgång. Att våra 
värderingar lever och att vår företagskultur 
genomsyrar allt vi gör, då tar vi rätt beslut och 
kan lyckas. Tillsammans klarar man vilka 
utmaningar som helst och när man kan 
påverka utifrån sin roll och blir sedd, det är 
då det blir riktigt bra. Alla är lika viktiga.

En bra introduktion är nyckeln

För att man snabbt ska komma in i sin roll 
och lära känna Tuve Bygg, arbetar vi kontinu-
erligt med att utveckla vår introduktion av 
våra nya medarbetare. Det är viktigt att alla 
medarbetare har samma bild av Tuve Bygg 
och att vi tydligt förklarar vårt sätt att arbeta 
och vilka vi är. Vägen in i på Tuve Bygg ska 
vara smidig, positiv och trygg – allt praktiskt 
ska fungera och det ska vara tydligt hur man 
hittar information.

På Tuve Bygg ska man som medarbetare 
kunna utveckla sin fulla potential. Alla som 
arbetar på Tuve Bygg ska ha rätt rätt verktyg 
och resurser för att känna sig trygg i sin roll.

– Det är lättare att attrahera rätt medarbetare 
när vi är tydliga med vilka vi är, hur vi arbetar 
och vad vi står för. De som väljer Tuve Bygg, 
väljer oss för att de delar våra värderingar och 
gillar det vi gör, säger Annelie Lindblom. 

Lyssnar på medarbetarna

Tuve Bygg arbetar sedan länge med vecko-
visa medarbetarundersökningar och kan 
glädjande se att både medarbetarstoltheten 
och medarbetarnöjdheten har har gått upp 
under 2021. 

– Att fånga upp vad medarbetarna känner, 
tycker och vill, är en viktig aspekt för att 
skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats, 
säger Annelie Lindblom. 

För att ytterligare ta till sig information från 
medarbetarna har Tuve Bygg under 2021 
utvecklat stödet för chefer under medarbe-
tarsamtalen. I samspelet mellan ledare och 
medarbetare resonerar man kring möjlighe-
ter till utveckling både i sin arbetsroll och på 
det personliga planet. Kunskaper och utveck-
lingsområden kartläggs för att framåt stärka 
både den enskilda medarbetaren och organi-
sationen som helhet med rätt kompetenser. 

Det är så vi når framgång, att utvecklas till-
sammans, med tydliga mål med rätt värde-
ringar som en stabil grund.

En attraktiv arbetsgivare

Annelie Lindblom, 
HR-chef på Tuve Bygg

”Tuve Bygg är en inkluderande arbetsgivare, som tar sig tid 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, fram-

gångsrik och attraktiv arbetsplats.” 

Tuve Bygg HR
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”Tuve Bygg bygger skolor och andra viktiga  
samhällsbyggnader, för mig är det att vara en  

framtidsbyggare. Många gånger sker projekten i 
samverkan med våra kunder. Tack vare våra tydliga 

arbetsprocesser kan vi erbjuda våra samverkans- 
partners full insyn och öppenhet. Jag uppskattar också 

att vår organisation har korta beslutsvägar och att  
alla medarbetare tar fullt ansvar i projekten.”

Danijela Ilic 
Entreprenadingenjör

Erik Linder
Arbetschef

”Jag arbetar med flera stora bostads- 
projekt och uppskattar att vårt 

arbetssätt präglas av öppenhet, tillit, 
ordning och reda. Kanske är det därför 
som många av våra kunder väljer att 

arbeta återkommande med oss.  
Förutom att ha ekonomisk stabilitet  

är vi måna om att bygga trygga  
relationer till såväl varandra som  

våra uppdragsgivare.”
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För Framtiden Byggutveckling AB har  
Tuve Bygg byggt ett spännande hus med  
10 våningar och 91 lägenheter. Huset på  

Briljantgatan i Göteborg är ett miljömässigt 
pilotprojekt där vi tittar på vilken klimat-
påverkan bygget har. Byggsektorn står för 
20 procent av Sveriges utsläpp så finns det 

mycket att göra för att bygga så klimatsmart 
som möjligt. På taket finns solceller och  

energin används till drift av hissar, fläkt- 
system och belysning.
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bättring och rapportering.  Arbetet omfattar även att vidareutveckla 
våra ledningsprocesser och kompetensen inom bolaget samt att fort-
satt koppla vårt hållbarhetsarbete till de Globala målen. 

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
Under 2021 har Tuve Bygg haft ett stadigt fokus på sitt hållbarhetsarbete.  
Vi har fastställt vårt nuläge och identifierat våra styrkor och möjligheter för  
att på ett djupare plan kunna implementera hållbarhetsfrågorna vidare i vår 
dagliga verksamhet. Att kontinuerligt verka för hållbarhet är en självklar  
del av vår vardag. 

Om hållbarhetsrapporten
Denna lagstadgade hållbarhetsrapport lämnas av styrelsen i Tuve 
Bygg AB men utgör inte en del av de formella årsredovisningshand-
lingarna. Om inget annat anges avser informationen hela Tuve 
Bygg-koncernen, inklusive dotterbolag. 

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 
ISO-certifierade kvalitets- och miljöledningssystem säkerställer vi att 
våra uppdrag genomförs och dokumenteras på ett professionellt och 
kvalitetssäkert sätt. Det är styrelsen som har det övergripande ansva-
ret för hållbarhetsrapporten och som har antagit uppförandekod och 
andra policyer som utgör grunden för hållbarhetsarbetet. Tuve Byggs 
vision och fokusområden presenteras på sidan 2. Det är Tuve Byggs 
VD som ansvarar för att policys inom de olika verksamhetsområdena 
tas fram och görs tillgängliga för medarbetarna. Tuve Bygg har utöver 
en Kvalitets- och Miljöpolicy en Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljö-
gruppen med representanter från verksamheten, utgör en viktig 
stabsfunktion och ansvarar för att bevaka, stödja, följa upp och för-
bättra arbetsmiljöarbetet i företaget. VD ansvarar för att övergripande 
mål för kvalitet, miljö och arbetsmiljö tas fram och följs upp.

Under 2022 kommer Tuve Bygg att utveckla hållbarhetsrapportering 
så att den tydligare stödjer affärsplanering, handlingsplaner, för- 

”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- OCH MILJÖPOLICY

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

- IT-säkerhetspolicy

- Policy personuppgifter

-  Resepolicy

Tuve Byggs modell för hur vårt hållbarhetsarbete är kopplat till FN’s  
17 globala mål för hållbar utveckling.
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Strategiskt hållbarhetsarbete
I enlighet med 6 kap. 12 § ÅRL ska företaget rapportera hållbar-
hetsrapport inom miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga 
rättigheter och antikorruption. I Tuve Byggs väsentlighetsanalys 
är de viktigaste hållbarhetsaspekterna identifierade, vilka ligger 
som en grund för verksamhetens hållbarhetsfokus. I samband med 
2021 års hållbarhetskartläggning gjordes en avstämning gällande 
väsentlighetanalysen, då det fastställdes att företagets viktigaste 
aspekter var oförändrade. Genom att intervjua våra intressenter 
och medarbetare har vi kunnat göra en nulägesanalys för att vidare 
kunna bemöta de förväntningar som ställs på oss som samarbets-
partner och arbetsgivare. 

Vi ska i första hand prioritera våra kunders och anställdas behov 
samt verka för att alltid hitta den bästa tänkbara lösningen i varje 
situation, utifrån givna förutsättningar. För oss är det viktigt att 
vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela vår verksamhet, och det är 
ett arbete vi är måna om att ständigt belysa. 

Ovan redovisas resultatet av väsentlighetsanalysen och vilka frå-
gor Tuve Bygg prioriterar med hänsyn till våra intressenter och var 
vi som organisation kan vara med att påverka, styra och göra störst 
nytta. 

Inom miljöområdet arbetar Tuve Bygg med energianvändning, 
transporter, materialanvändning, utfasning av hälso- och miljö-
farliga ämnen samt avfall och inköp. Inom sociala förhållanden så 
beskriver vi våra arbetsmarknadssatsningar samt det samhälls- 
engagemang vi gör. Inom personal beskriver vi kompetensutveck-
ling, medarbetarnas nöjdhet, jämställdhet och mångfald, arbets-
miljö, hälsa och säkerhet. För mänskliga rättigheter beskriver vi hur 
företaget arbetar mot diskriminering 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.
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Energiförbrukning  
el och fjärrvärme 
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Under året 2021 gjordes en genomlysning och kartläggning av 
vårt nuvarande hållbarhetsarbete. Syftet med denna insats var 
att fastställa vårt nuläge och identifiera våra styrkor och möjlig-
heter för att på ett djupare plan implementera hållbarhetsarbe-
tet vidare i vår dagliga verksamhet. 

Miljöpåverkan
Bygg- och fastighetsbranschen står för 21% av Sveriges totala 
utsläpp av växthusgaser och drygt en tredjedel av Sveriges sam-
manlagda avfallsvolym genereras av byggbranschen. Byggsek-
torn har en stor miljöpåverkan och med det kommer ett stort 
ansvar som aktör. Genom ansvar kommer också möjlighet till 
förändring och här ser vi möjligheter att bidra till en hållbar 
utveckling genom lösningar och metoder som minskar bran-
schens negativa miljöpåverkan. Vi har under 2021 anpassat vårt 
arbetssätt för att möta kommande lagkrav gällande klimatdek- 
laration. Detta har gjorts bland annat genom utvärdering av 
arbetssätt i projekt där vi under 2021, tillsammans med bestäl-
lare, tagit fram klimatdeklarationer. Detta är ett pågående 
arbete vilket kommer fortlöpa under 2022, då vi har för avsikt 
att besluta och implementera ett nytt arbetssätt för att mäta och 
minska CO2-belastningen under produktionsskedet. 

Tuve Bygg strävar efter att förebygga och minimera den nega-
tiva miljöpåverkan och öka den positiva genom att göra med-
vetna val genom hela byggprocessen.

Energianvändning
En av Tuve Byggs identifierade hållbarhetsaspekter är verksam- 
hetens energianvändning. Under den senaste treårsperioden  
har energiförbrukningen (el och fjärrvärme under byggproduk- 
tion) successivt minskat. Trots en ökad projektportfölj under 
2021 har de energieffektiviserande åtgärderna, som implemen- 
terats i Tuve Byggs verksamhet, haft effekt. Tuve Bygg har  
sedan många år arbetat systematiskt med energieffektivise-
rande åtgärder, nedan framgår exempel på hygienfaktorer i  
vår verksamhet:

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 och behovsstyrda 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 använder isolerade 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 2021 
genomfördes en energikartläggning avseende år 2020, för 
koncernen Hedin Group, där Tuve Bygg AB ingår som dotter-

bolag. I jämförelse med tidigare perioder har energi- 
förbrukningen (MWh) ökat men i förhållande till Tuve Byggs 
omsättning (Mkr) påvisar verksamheten en minskad förbruk- 
ning. Genom att eftersträva de mest lönsamma åtgärderna 
har verksamheten kunnat styra mot ett mer energieffektivt 
produktionsskede. 

Transporter

Tuve Byggs bilpolicy för förmånsbilar innebär att våra 
anställda enbart kan välja mellan att köra hybrid- eller elbil. 
Detta är en av de åtgärder Tuve Bygg tagit för att bidra till 
minskad förbrukning av fossila bränslen.  För den anställde är 
det även ekonomiskt fördelaktigt att välja ett mindre miljöbe-
lastande alternativ. Hållbarhet för både människa och miljö. 

Som en effekt av pandemin har verksamheten påskyndat  
omställningen till digital mötesteknik, vilket resulterat 
i att vi i många fall kan välja en digital lösning framför  
resor i tjänst. I de fall där vi reser i tjänst finns framtagna 
riktlinjer som stödjer Tuve Byggs hållbarhetsambition 
att i första hand välja ett mer miljövänligt alternativ. 

Materialanvändning , utfasning av miljö- och  
hälsofarliga ämnen
I strävan efter att systematisera arbetet med att fasa ut far-
liga ämnen i en byggnads hela livscykel och främja bra mil-
jöval, finns framtagna rutiner och stödmaterial som styr 
verksamheten. I alla Tuve Byggs projekt > 30 miljoner kronor 
upprättas en loggbok i Byggvarubedömningen och de varor 
och produkter som byggs in omfattas av innehållskrav. 

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 Byggs systematiska arbete med energieffektiva åtgärder  
har resulterat i en minskad energiförbrukning per omsatt miljon kronor.  
I våra etableringar strävar vi alltid efter att minska vår energianvänd-
ning bland annat genom närvarostyrda LED-armaturer och energisnåla 
bodetableringar. Detta är åtgärder som ger en positiv effekt på energi- 
förbrukningen. *Data har hämtats från elleverantör och nätägare. 
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Den ökade avfallsmängden under 2021 förklaras av att vi har haft  
fler andel bostadsprojekt i produktion. Att bygga bostäder genererar 
generellt sett mer avfall jämfört med kommersiella byggnader såsom  
bilhallar och lokaler, vilka även ingår i Tuve Byggs projektportfölj. 

Avfallshantering
Med ett ständigt fokus på avfallshanteringen kan vårt sys-
tematiska arbete med att minska avfallsmängderna bidra 
till en positiv effekt i Tuve Byggs totala hållbarhetsarbete. 
Genom att i tidigt skede sträva efter att minska uppkomsten 
av avfall och i andra hand planera för en cirkulär hantering 
av det avfall vi genererar, kan vi främja minskad resursför-
brukning under produktionsskedet. En noggrant planerad 
avfallshantering resulterar i både ekonomiska och miljö-
mässiga fördelar, som exempelvis minskat antal transpor-
ter och materialeffektivitet. Vidare kommer Tuve Bygg i 
större utsträckning involvera cirkulärt fokus i fler delar av 
vår verksamhet, exempelvis i inköpsarbetet där vi i avtal 
med entreprenörer och leverantörer kan göra skillnad. 

Som en följd av lagkravet för utsortering vid källan, har 
medvetenheten kring avfallssortering och nyttan med att 
minska fraktionen för blandat avfall ökat. Lagkravet omfat-
tar även Tuve Byggs underentreprenörer som tillsam-
mans med oss bidrar till en mer hållbar avfallshantering. 

Den ökade avfallsmängden under 2021 förklaras av att 
vi har haft fler bostadsprojekt i produktion. Att bygga 
bostäder genererar generellt sett mer avfall jämfört 
med kommersiella byggnader såsom bilhallar och loka-
ler, vilka även ingår i Tuve Byggs projektportfölj. 

Miljöcertifierade  byggnader
Med erfarenhet av att miljöcertifiera byggnader är Tuve Byggs 
arbetssätt anpassat efter de vanligaste certifieringssyste-
men såsom Miljöbyggnad och Svanen. Under 2021 har vi haft 
ett flertal pågående miljöbyggnadsprojekt, och orderstocken 
inför 2022 inkluderar även Svanenprojekt. Genom att följa 
våra processer samt att involvera rätt kompetenser i  projektor-
ganisationen säkerställer vi en effektiv och kvalitetssäkrad 
certifieringsprocess. Vi håller oss ständigt uppdaterade om 
förändringar i certifieringssystemen och har byggt upp en kom-
petens hos oss som utgör ett stöd internt men även till bestäl-
lare och andra samarbetspartners gällande certifieringsfrågor. 

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 verksamhet 
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 säkerställa att de 
lever upp till dessa krav. Informationen om våra leverantörer 
och underentreprenörer finns registrerad i vårt leverantörs- 
register Lime.

Erfarenhetsåterföring
Efter att ett projekt är genomfört och avslutat hålls alltid ett 
erfarenhetsåterföringsmöte för att ta tillvara värdefulla kun- 
skaper och erfarenheter för kommande projekt. Med ambition 
att utveckla vårt system för erfarenhetsåterföring kommer vi  
se över våra processer för att implementera en tätare åter- 
föring mellan våra olika skeden. 

Vårt intranät
Tuve Bygg har ett intranät som är en av flera kommunikations-
kanaler i organisationen. Via intranätet kan varje medarbetare 
nå de flesta digitala verktyg och dokument som behövs för de- 
ras uppdrag. På intranätet finns alla policyer och uppförande- 
koder tillgängliga för all personal. Utöver detta ger intranätet 
åtkomst till Tuve Byggs verksamhetsledningssystem med till-
hörande dokumentarkiv. Dokumenten är levande verktyg i vår 
organisation och är under ständig utveckling.

Tuve Bygg ska minska avfallet  
vår verksamhet genererar och 
främja cirkularitet.

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 att attrahera och behålla  
rätt kompetens. 

Tuve Bygg har tidigare identifierat risker kopplat till vår perso-
nal och har utvecklat rutiner för rehabiliteringsarbete. Arbetet 
har fortsatt under 2021. Alla chefer inom Tuve Bygg kommer  
utbildas fortlöpande i våra interna rehabiliteringsrutiner för  
att förebygga eventuell ohälsa samt för att arbeta mot vår noll-
vision kring sjukskrivningar gällande utmattning. 

Medarbetarna är Tuve Byggs viktigaste resurs och vi arbetar 
därför kontinuerligt med att attrahera nya medarbetare samt 
behålla och utveckla befintliga medarbetare. Under 2021 har 
vi gjort många nyrekryteringar och utökat vårt interna rekry-
teringsverktyg för att bli mer träffsäkra när vi anställer. Vi har 
förbättrat och förenklat den övergripande introduktionen för 
nya medarbetare genom en  introduktionsdag samt förnyat våra 
checklistor för varje enskild medarbetares introduktion.

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 stimule-
ras till utveckling och även genom att få prova på nya arbets-
uppgifter och växa i yrkesrollen. 

Vi uppmuntrar medarbetare till att engagera sig i våra interna 
aktiviteter för att skapa både trivsel och gemenskap. Vi har idag 
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 där ambitionen är att stärka gemen-
skap och tillhörighet för kvinnliga medarbetare i en mansdo-
minerad bransch.  

Förmåner
Tuve Bygg har kollektivavtal vilket innebär att alla våra med- 
arbetare har en förmånlig tjänstepension och ett tryggt för- 
säkringspaket samt möjlighet till terminalglasögon och slipade 
skyddsglasögon. Våra medarbetare genomför kontinuerligt 
hälsokontroller via vår företagshälsovård och erbjuds varje år 
ett förmånligt friskvårdsbidrag med 62 % användningsgrad 
2021 (57% 2020). Utöver dessa förmåner har samtliga våra 
medarbetare en sjukvårdsförsäkring samt att de har möjlighet 
till fri pensionsrådgivning. 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. Vi tror att arbetsglädje och lönsamhet hör ihop 
och verktyget mäter organisationens mående, ger oss insik-
ter och åtgärdsförslag för att kontinuerligt kunna förbättra och 
utveckla en organisation som driver lönsamhet. Under 2021 har 
svarsfrekvensen ökat från 79% till 84% vilket tyder på ett ökat 
engagemang och intresse. 
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 både akuta problem och långsiktig utveckling. 
Inom området medarbetarnöjdhet har vi ökat till ett värde på 
7,5 av totalt 10 och jämfört med andra organisationer i samma 
bransch ligger vi på/över branschsnittet på 7,5. 

Medarbetarstoltheten (eNPS)har ökat med 10 procentenheter 
och ligger, enligt målen i vår affärsplan, över branschsnittet. 
Vad gäller ledarskap är målsättningen att uppnå 80% nöjdhet 
och för år 2021 landar vi på 77%, en ökning mot föregående år 
med två procentenheter.

I Winningtemp finns ett chefsstöd som visualiserar hur med-
arbetare mår. Med insikterna kan man prioritera vart man  ska 
rikta sina insatser för att stärka hela medarbetarupplevelsen.
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7,7
7,8

Bransch

7,3
7,2

Bransch

Meningsfullhet

7,6
7,6

Bransch

Autonomi Arbetssituation

7,6
7,7

Bransch
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Personlig Utveckling Teamkänsla
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Engagemang
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Tuve Bygg-andan Ambassadörskap

7,5
Organisation
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Tillit
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medarbetarnöjdhet

mätVärde  Winningtemp 2021

5

100
7,5

Winningtemp ger oss en samlad temperatur av vår medarbetar- 
nöjdhet och vi har under 2021 ökat från 73 till 75 % i linje med målet  
i vår affärsplan.
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Våra ledare på Tuve Bygg kommer fortsatt under 2022 att utbil-
das internt i bolagets rutiner gällande ledarskap, ansvar och 
administrativa chefsuppgifter. Utöver det kommer våra 
ledare framåt att erbjudas externa utbildningar i personlig 
utveckling och ledarskap. 

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 att sedan 2018 har antalet kvinnliga med 
arbetare ökat från 6 % till 11,4 % 2021, totalt 28 kvinnor och 
220 män. Ledningsgruppen består av sju personer varav tre  
är kvinnor.

Vid kartläggning av lönerna visade resultatet att vi har lika  
lön för lika arbete oavsett kön på Tuve Bygg.

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- 

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 för 
att identifiera vad som krävs för att den personliga utvecklingen 
ska gynnas. Under 2021 har vi arbetat utifrån en ny samtalsmall 
för produktionspersonal för att synliggöra kompetenser och 
utvecklingsområden.

Utöver de utbildningar som är kravställda för varje medarbe-
tare 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 introduktions-
program, som omfattar en grundläggande inblick i alla våra 
funktioner samt vårt verksamhetsledningssystem.

Under 2022 ska vi utbilda alla ledare i distansledarskap, kon-
flikthantering samt i etik och  moral. Vår ambition är att utbilda 
alla chefer i rehabilitering fortsätter löpande framåt och att göra 
en total kompetenskartläggning av samtliga medarbetare inom 
Tuve Bygg-koncernen.

Personlig utveckling
Tuve Byggs Utbildningshandbok finns tillgänglig för alla våra 
medarbetare för att skapa ett tydligt arbetssätt kring vår interna 
kompetensutveckling och erbjudande av utbildningar. 

Engagerade medarbetares kompetens tas tillvara och medar-
betare erbjuds möjlighet att växa inom bolaget. I samband med 
medarbetarsamtalen skapas en plan för varje medarbetares 
personliga utveckling och vi arbetar efter långsiktiga mål för  
att få varje person att utvecklas och förtydliga möjliga karriär-
vägar inom bolaget och koncernen. 

Personalen utbildas kontinuerligt och uppdateras i syfte att 
upprätthålla våra policyer och uppförandekod. Med ett uttalat 
mål att alltid vilja bli bättre är dessa dokument levande verktyg  
i vår organisation och under ständig utveckling. 

fördelning yrkeskategorier fördelning Kvinnor och män

35+65+t 11+89+tYrkesarbetare
35 %

Kvinnor 11 %

Tjänstemän
65 %

Män
89 %

Vi är övertygande om att mångfald 
och jämställdhet är avgörande för 
att vi ska kunna nå våra mål och 
vara en attraktiv arbetsgivare. 

IDAG
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45+55+t
Långtids- 

sjukfrånvaro 
44,8 %

Kortids- 
sjukfrånvaro 

55,2 %

sjukfrånvaro 2021
Sjukfrånvaro för koncernen, låg på 4,29 %  

varav 44,8 % var långtidssjukfrånvaro. 

Olyckor och tillbud 2021
Olyckor och tillbud inrapporterade i BIA-systemet 
under 2021.Omfattar händelser med egen personal 

samt underentreprenörer.

Olyckor Tillbud
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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. 

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
Förebyggande arbetsmiljöarbete
I maj 2021 bytte Tuve Bygg digitalt system för inrapportering av 
arbetsmiljöhändelser, från Canea till BIA-systemet. Vårt sys-
tematiska arbetsmiljöarbete med att följa upp, riskbedöma och 
utreda händelser såsom riskobservationer, tillbud och olyckor 
fortlöper. Genom att arbeta förebyggande strävar vi efter en 
trygg och säker arbetsmiljö för alla på våra arbetsplatser.

Vårt dagliga arbetsmiljöarbete genomsyrar verksamhetens alla 
nivåer. Genom exempelvis regelbundna skyddsronder och risk-
bedömningar på våra byggarbetsplatser parallellt med syste-
matisk uppföljning av inrapporterade händelser, identifierar vi 
de största riskerna och lyfter dessa bland annat i Arbetsmiljö- 
gruppen och Skyddombudsgruppen. Med en cirkulär syn på 
vårt arbetsmiljöarbete tar vi lärdom av händelser för att slutligen 
minska risken för att det ska hända igen. Under 2022 ska vi 
höja vår medvetenhet ytterligare genom att fortsätta utbilda 
oss samt införa fokusdagar där vi har möjlighet att fördjupa oss 
ytterligare i aktuella arbetsmiljöfrågor. 

Krisledningsgrupp
Vår krisledningsgrupp består av representanter från stabs-  
och linjechefsbefattningar strategiskt fördelat över vår geografi. 
Med tydliga rutiner, mallar och kommunikationsvägar är  
gruppen redo att hantera särskilt svåra händelser i vår verk-
samhet. Under 2022 kommer gruppen på nytt genomgå en  
krisledningsutbildning för att säkerställa att  arbetssättet och 
kunskapen inom gruppen är uppdaterad. 

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 underentre- 
prenörer 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
Sjukfrånvaro för koncernen 2021 låg på 4,29 % varav 44,8 % 
var långtidssjukfrånvaro. Under 2021 hade koncernen totalt 19 
personer som var långtidssjukskrivna, 17 fall av personliga skäl 
och 2 fall berodde på utmattningssymtom. Procentandelen som 
består av långtidsjukskrivning har ökat något under 2021 till 
följd av att korttidsfrånvaron har minskat under 2021 och börjar 
återgå till mer normala nivåer efter pandemiåret 2020. 

Sedan 2016 har vi krav på utbildning inom stress och krishan-
tering för samtliga medarbetare. Vidare erbjuds varje anställd 
hälsoundersökning och rehabiliteringsutredningar  
vid behov, vid sjukfrånvaro fler än sex tillfällen så verkställs 
rehabiliteringssamtal. Vi har arbetat vidare med våra ruti-
ner för rehabilitering framförallt för att minska korttidsfrån-
varo men även för att minska långtidssjukskrivningar som 
kan hänföras till utmattningssymtom. Vi har under 2021 haft 
färre fall av utmattning och kunnat få dessa personer  tillbaka 
i arbete relativt snabbt. Vårt mål är att ingen medarbetare ska 
bli långtidssjukskriven på grund av utmattningssymtom eller 
arbetsskador. Vi ska fortsätta att arbeta aktivt med ledarskap 
för att säkerställa att våra medarbetare får tydlig vägledning i 
sitt arbete samt hjälp med prioriteringar och goda rutiner vid 
arbetstoppar. 

Tuve bygg ska utbilda alla ledare i  
distansledarskap, konflikthantering 
samt i etik och moral.

Ut- 
bildning
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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 2021.

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 2021 rapporterades ett fall via medarbetarsamtal som 
togs vidare för utredning, följde uppsatt policy och riktlinjer 
samt verkställde stödsamtal för samtliga så situationen klarades 
upp. Cirka 7 fall rapporterades in via Winningtemp där medar-
betare svarat negativt på frågor om kränkande särbehandling. 
Svaren är anonyma och ledningen uppmanar därför kontinu-
erligt medarbetarna att ta personlig kontakt för att lyfta even-
tuella problem. Vi går även igenom dessa rutiner på introduk-
tionsdagen för nya anställda från och med 2021.  
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 frå-
gor för att utreda om upplevelsen finns kvar hos medarbetarna 
eller om upplevelsen förbättrats. På så vis kan vi alltid följa 
trendutvecklingen 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 medarbetare 
uppmanas att anmäla alla incidenter där man riskerar att utsät-
tas för någon form av diskriminering eller kränkande särbe-
handling. Man kan rapportera på tre olika sätt; Winningtemp, 
medarbetarsamtal samt genom BIA som är en ny anmälnings-
väg som introducerades 2021.

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. 

Tuve Bygg har en Mutpolicy som inte tillåter någon form 
av prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av mark-
nadsdominans och stöder i alla delar av verksamheten en 
korrekt och allsidig konkurrens vid anbud, offert, upp-
handling och inköp. 

Vi kommer kontinuerligt att föra en dialog kring vår Mut-
policy under kommande år för att säkerställa efterlevnad 
och en god kultur. Vi kontrollerar kontinuerligt våra unde-
rentreprenörer för att säkerställa goda villkor på arbets-
marknaden 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 
verksamhet genom att vara med och delta och bidra i pro-
jekt som främjar de svårigheter samhället står inför.För att 
bidra till den framtida kompetensförsörjningen och unga 
människors möjligheter, har vi som mål i vår affärsplan 
att vi alltid ska sysselsätta praktikanter.  Vi har under pan-
demin tagit ett större ansvar och tagit in fler praktikanter. 
Under 2021 har vi haft 10 praktikanter varav två av dessa 
har fått anställning  efter avslutad praktik (flera av dessa 
praktikanter har ännu inte tagit examen). 

Vi har som målsättning att arbeta med social hänsyn men 
har inte haft några anställningar under året. Vi har gott 
samarbete med våra beställare angående social hänsyn 
men har inte hittat någon matchande kandidat för våra 
projekt. 

På Tuve Bygg arbetar vi aktivt med  
vår uppförandekod som är upprättad 
för att bidra till en hållbar samhälls-
utveckling.

Idag

Tuve byggs gemensamma grund  
är baserad på våra värderingar –  
Trygga, Utvecklande, Värdeskapande 
och Engagerade 

Våra  
värderingar
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Vår sponsring ska följa bolagets 
värderingar och ha en lokal 
förankring. 

Sponsring  
& CsR  

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 2021 på sidorna 18–27 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, 27 april 2022
Johan Palmgren, Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Denna håll bar hetsrapport är framtagen i enlighet med rikt- 
linjerna för Global Reporting Initiative (GRI) och de riktlinjer 
som återfinns i Arbets miljölagen, Aktiebolagslagen och Års- 
redovisningslagen.

Under 2021 har vi tittat på att arbeta med Ingenjörs-modu-
len – en individuell och branschanpassad arbetsmarknads-
utbildning som bidrar till att människor utanför arbets-
marknaden kommer i arbete. Ambitionen är att utveckla det 
samarbetet under 2022.

Under 2021 har vi stöttat BRIS, Ideella föreningen Göteborgs 
Räddningsmission, Mustaschkampen, Ironman kickbox-
ningsklubb i Majorna samt Giving People i deras aktiva 
arbete med stöd till utsatta grupper såsom barn, unga och 
familjer. Aktiviteter som våra medarbetare på Tuve Bygg 
initierat under 2021 är klädinsamling till Stadsmissionen, 
julklappar till kvinnojouren ADA samt Mustaschmilen.

Vi fokuserar på att bidra till lokalsamhället vilket görs 
genom att exempelvis erbjuda ungdomar sommarjobb på 
Tuve Bygg och genom att sponsra lokala engagemang för att 
bidra till en social hållbarhet i vårt närområde. Under 2021 
hade vi enbart ett fåtal sommararbetare med hänsyn till 
rådande pandemi, samt att gemensamma övningar där man 
samlas för att göra en CSR-insats uteblev. 

Sponsring och CSR-arbete 
Tuve Bygg har ett sponsringsråd med syfte att tydligare knyta 
sponsring till vårt CSR-arbete samt öka vårt samhällsenga-
gemang via sponsring. Vår sponsring ska följa bolagets vär-
deringar och ha en lokal förankring. 

Våra värderingar och företagskultur 
Tuve Byggs ledning samt alla medarbetare har tillsammans 
arbetat fram bolagets värderingar utifrån vår företagskultur 
och vårt varumärke. Våra värderingar – Trygga, Utvecklande, 
Värdeskapande och Engagerade – är tillsammans med tydliga 
processer i vårt arbete och vår organisation, centrala för att nå 
varaktig lönsamhet och skapa värde för oss och våra kunder.

Vi ska vara trygga i vår yrkesroll, arbeta med ständiga förbätt-
ringar 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. 
Bolagets värderingar och företagskultur är fortsatt aktuella.
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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 2021. Årsredovisningen är  
upprättad 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 entre-
prenadverksamhet i Göteborg med krans-
kommuner, Trestadsområdet, Halland  
och Stockholmsområdet samt svarar för 
koncernens gemensamma funktioner  
och administration.

Systerbolag
Tuve Projektutveckling AB äger andelar 
i bolag som exploaterar fastigheter för 
framtida produktion samt bedriver projek-
tutveckling för bostäder och kommersiella 
fastigheter.

Dotterbolagen
Tuve Byggservice AB bedriver byggservice-
verksamhet i Göteborg. Våra kunder är 
privata fastighetsförvaltande företag och 
offentliga beställare. 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 bolag 
som exploaterar fastigheter för framtida 
produktion samt bedriver projektutveck-
ling för bostäder och kommersiella fastig-
heter. 

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 45 % 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 lokal-
anpassning av kommersiella lokaler.  
Våra privata kunder utgör cirka 55 %  
av omsättningen.

 Under 2021 har vi haft produktion av 
utställningshall i egen regi i Skövde.

Finansiell ställning
Bolaget har en stark finansiell ställning. 
Omsättningen för 2021 uppgick till  
1 674 Mkr. Det egna kapitalet uppgick till 
119 Mkr i koncernen och soliditeten upp-
gick till 24 %. Likviditeten är fortsatt god.

Orderingång och orderstock
Orderingången för 2021 uppgick till 
2 227 Mkr. Den totala orderstocken kvar 
att producera vid utgången av året upp-
gick till 3 030 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 
18-27  i detta tryckta dokument. 

Viktiga förhållanden och väsentliga 
händelser under räkenskapsåret
Tuve Byggs verksamhet i västra Sverige 
har varit stabil under året, likaså för Tuve 
Byggservice och Tuve Snickeri. Region 
Stockholms resultat har skrivits ner under 
året, kopplat till tre projekt. Under året har 
våra projekt generellt drabbats av onor-
mala höjningar av materialpriser, 
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I projektet Korallen bygger vi 205 
bostäder för Balder i Frölunda Park. 
Målet är att området ska vara något 
utöver det vanliga och ett trivsamt 
boende för personer i alla stadier 

av livet. Bostäderna i Korallen cer-
tifieras enligt Miljöbyggnad Silver 

3.1 med högt ställda krav vad gäller 
energianvändning, innemiljö och 

material som är bra för både de som 
bor och för miljön.

innebärande att diskussioner kring detta 
pågår med vissa beställare och utgången 
av dialogerna är oviss. De sammanvägda 
riskerna och möjligheterna är tagna i bok-
slutet kopplat till detta. Pandemin förde 
stundom med sig underbemanning och 
försenade materialleveranser, vilket förde 
med sig att alla projekt inte kunde drivas 
optimalt. Förståelse hos våra beställare 
kopplat till situationen har funnits. Mark-
naden har fortsatt varit god pandemin till 
trots, och vi hade en historiskt hög order-
ingång. Resultatet blev sämre än budget, 
dels på grund av periodförskjutningar om 
cirka 160 Mkr, samt större nedskrivningar 
i vissa projekt. Ett antal projekt har även 
gått bättre än planerat. Vi har under året 
knutit till oss ett antal nya externa kunder 
innebärande även framtida bra möjlighe-
ter för Tuve Bygg.

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 i Sverige. Konjunkturläget 
inom byggindustrin har under 2021 varit 
fortsatt stark med hård konkurrens om 
uppdragen/projekten. 

 Därutöver finns finansiella risker där 
konjunktur och konkurrenssituation 
påverkar. Oväntade ökningar av material-
priser och löner kan i fastprisprojekt inne-
bära en risk, vilket är en realitet i många av 
våra projekt, där risk finns att ersättning 
för detta uteblir från våra beställare.
 I koncernens verksamhet finns olika 
typer av risker. Dels finns operativa risker 
där exempelvis bedömning av projektets 
lönsamhet, framdrift och daglig drift han-
teras. För att hantera dessa risker läggs stor 
vikt vid kalkylarbetet samt uppföljning av 
projekten via prognoser. Som ett led i att 
minimera risker vid prognosarbetet an-
vänder koncernen ett bolagsanpassat 
affärssystem och har  kompetens och 
resurser inom kalkyl, inköp och projekt-
planering samt frågor som rör kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö.
 I osäkerhetsbedömningar har för 2022 
gjorts en sammanvägd bedömning av 
möjligheter och risker i våra projekt. Ett 
projekt har en större ovisshet än normalt, 
vilket har reserverats för i 2021 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 samt säkerhetsrisker i Europa i 
samband med kriget i Ukraina.

Riskbilden är väldigt bred och spänner 
över många områden: 
–  beställare som avvaktar kommande 

investeringar innebärande en minskad 
orderingång för Tuve Bygg,

–  risker kopplat till bemanning av på- 
gående projekt,

–  underentreprenörer och leverantörer 
som inte kan fullgöra sina arbeten och 
leveranser,

–  risk att branschen, till delar eller som 
helhet, avstannar, med likviditetsbrist 

 som följd.

Tuvekoncernen har bildat en särskild kris-
grupp som kan agera snabbt och ta erfor-
derliga beslut för att hantera dagsfärsk 
information och nyheter kopplat till kris-
händelser. Sammantaget ser vi över våra 
kostnader och agerar skyndsamt när så 
krävs. 

Ägarförhållanden
Tuve Bygg AB är ett helägt dotterbolag till 
Tuve Holding AB (org. nr 559010-4419). 
Tuve Holdings huvudägare är Hedin 
Group AB (org. nr. 556702-0655) som har 
ett ägande om 97,03 %. 
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2021 2020 2019 2018 2017

Koncernen, kkr

Nettoomsättning 1 674 308 1 440 896 2 036 666 1 955 311 1 437 500

Resultat efter finansiella poster -6 696 19 052 21 298 -55 985 44 046

Antal anställda 230 231 244 239 218

Balansomslutning 506 205 469 463 487 500 534 649 502 209

Eget kapital 118 962 124 599 109 734 94 019 101 415

Soliditet (%) 24 27 22 17 20

Moderbolaget, kkr

Nettoomsättning 1 409 661 1 149 780 1 828 216 1 840 237 1 350 379

Resultat efter finansiella poster -14 271 13 548 17 673 -41 941 28 692

Antal anställda 163 165 180 175 141

Balansomslutning 438 502 397 346 418 195 497 668 422 981

Eget kapital 111 612 113 393 104 242 88 678 49 638

Soliditet (%) 25 29 25 18 17

flerårsöversikt

Förslag till  vinstdisposition
2021

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst 107 392 373

årets vinst -1 780 508

105 611 865

disponeras så att:

i ny räkning överföres 105 611 865

Koncernen, kkr Aktiekapital 
Annat tillskjutet

kapital
Annat eget kapital  

inklusive årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 5 000 1 120 118 479 124 599

Avyttring av dotterbolag -52  -52

Årets resultat -5 585 -5 585

Belopp vid årets utgång 5 000 1 068 112 894 118 962

Moderbolaget, kkr Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 5 000 1 000 98 242 9 151 113 392

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:   9 151 -9 151 0

Årets resultat -1 781 -1 781

Belopp vid årets utgång 5 000 1 000 107 392 -1 781 111 612

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 2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning 4,5 1 674 308 1 440 896 1 409 661 1 149 780

Övriga rörelseintäkter 3 5 249 2 240 4 099 2 212

1 679 557 1 443 136 1 413 759 1 151 992

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader 5 -1 455 929 -1 206 979 -1 260 450 -976 603

Övriga externa kostnader 6, 7 -36 492 -33 616 -26 277 -25 090

Personalkostnader 8 -187 671 -176 688 -140 714 -135 175

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar

9 -5 947 -6 563 -1 650 -1 664

-1 686 039 -1 423 846 -1 429 091 -1 138 532

Rörelseresultat -6 481 19 290 -15 332 13 460

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 10 -39 0 1 026 89

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 11 34 1 34 1

Räntekostnader och liknande resultatposter -210 -239 0 -2

-214 -238 1 060 88

Resultat efter finansiella poster -6 696 19 052 -14 272 13 548

Bokslutsdispositioner 12 0 0 12 029 -1 807

Resultat före skatt -6 696 19 052 -2 243 11 741

Skatt på årets resultat 13 -26 -2 056 0 -1 114

Uppskjuten skatt 1 138 -2 137 462 -1 476

Årets resultat  -5 584 14 860 -1 781 9 151
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Balansräkning
Koncernen Moderbolaget

Kkr Not 2021 2020 2021 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 4 728 4 418 – –

Inventarier, verktyg och installationer 15 11 707 17 750 591 2 228

Pågående nyanläggningar 16 626 626 0 0

17 061 22 794 591 2 228

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 17, 18 – – 14 848 15 224

Fordringar hos koncernföretag 19 82 908 61 995 84 723 63 810

Andelar i intresseföretag 20 0 0 – –

Uppskjuten skattefordran 21 462 0 462 0

83 370 61 995 100 033 79 034

Summa anläggningstillgångar  100 431 84 789 100 624 81 262

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  234 210 217 407 194 044 171 355

Upparbetad ej fakturerad intäkt 5 84 801 71 892 67 590 48 089

Fordringar hos koncernföretag  312 0 21 228 18 235

Aktuella skattefordringar  7 250 2 771 4 492 1 506

Övriga fordringar  46 25 2 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 6 055 6 826 4 987 6 289

 332 674 298 921 292 343 245 474

Kassa och bank 73 100 85 753 45 535 70 610

Summa omsättningstillgångar  405 774 384 674 337 878 316 084

SUMMA TILLGÅNGAR 506 205 469 463 438 502 397 346
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Balansräkning
Koncernen Moderbolaget

Kkr Not 2021 2020 2021 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23, 24

Eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare

Aktiekapital  5 000 5 000 – –

Annat tillskjutet kapital  1 068 1 120 – –

Annat eget kapital inklusive årets resultat 112 894 118 479 – –

Eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare 118 962 124 599 – –

Summa eget kapital  118 962 124 599 – –

Bundet eget kapital

Aktiekapital  – – 5 000 5 000

Reservfond  – – 1 000 1 000

 6 000 6 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust  – – 107 392 98 242

Årets resultat  – – -1 781 9 151

– – 105 611 107 393

Summa eget kapital  111 611 113 393

Obeskattade reserver – – 0 1 736

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt 25 144 848 – –

Övriga avsättningar 26 8 173 5 353 7 773 5 118

8 317 6 201 7 773 5 118

Långfristiga skulder

Leasingskuld 27 6 622 9 506 – –

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  186 822 134 398 159 262 109 892

Fakturerad ej upparbetad intäkt 5 111 819 126 321 105 081 118 412

Skulder till koncernföretag 0 0 301 1 137

Leasingskuld 2 508 4 568 0 0

Övriga skulder  38 111 33 122 31 115 26 107

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 33 043 30 748 23 359 21 551

Summa kortfristiga skulder 372 304 329 157 319 118 277 099

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 506 205 469 463 438 502 397 346
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Kassaflödesanalys
Koncernen Moderbolaget

Kkr                        Not 2021 2020 2021 2020

Rörelseresultat -6 482 19 291 -15 331 13 461

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 29 9 032 4 928 3 354 -112

Erhållen ränta 34 0 34 0

Erlagd ränta -209 -239 0 0

Betald inkomstskatt -4 728 -461 -2 896 -501

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -2 353 23 519 -14 839 12 848

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital

Förändring kundfordringar -16 803 28 931 -22 689 12 889

Förändring av kortfristiga fordringar -12 247 15 446 -10 989 39 076

Förändring av leverantörsskulder 52 272 -59 490 49 370 -55 963

Förändring av kortfristiga skulder -7 219 34 128 -7 353 26 004

Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 650 42 534 -6 500 34 854

Investeringsverksamhet

Försäljning/invest. i materiella anläggningstillgångar -1 419 -155 0 0

Försäljning/invest. i finansiella anläggningstillgångar -20 879 -3 800 -19 977 -4 200

Sålda andelar i dotterföretag 0 0 1 403 0

Kassaflöde från investeringsverksamhet -22 298 -3 955 -18 574 -4 200

Finansieringsverksamheten 

Amortering av skuld -4 006 -4 619 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 006 -4 619 0 0

Årets kassaflöde -12 654 33 960 -25 074 30 654

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets början 85 753 51 793 70 609 39 955

Likvida medel vid årets slut 73 099 85 753 45 535 70 609
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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.

Statliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde då det föreligger 
en rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att kon-
cernen kommer uppfylla de villkor som är förknippade med 
bidraget. Statliga bidrag som avser kostnadstäckning periodi- 
seras och intäktsredovisas i resultaträkningen över samma 
perioder som de kostnader bidragen är avsedda att täcka. Stat- 
liga bidrag presenteras som en övrig intäkt i koncernens 
resultaträkning.

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 Hedin 

Group AB, 556702-0655. Moderföretaget i den minsta koncern 
där Tuve Bygg AB är dotterföretag och koncernredovisning 
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 anskaffnings- 
värde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan 
och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande- 
perioden 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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noter

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 semes-
ter, betald sjukfrånvaro med mera, samt pensioner redovisas  
i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra er- 
sättningar 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   Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Statliga bidrag 0 2 212 4 2 212

Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar 0 28 0 0

Försäkringsersättning 1 761 0 1 757 –

FORA återbetalning 2 566 0 1 931 –

Ersättning för höga sjuklönekostnader 285 0 89 –

Ersättning garantiåtaganden 318 0 318 –

Punktskatt el 319 – – –

5 249 2 240 4 099 2 212

Statliga bidrag relaterade till Covid-19 avser stöd avseende korttidspermitteringar och uppgår till 0 mkr (2 212 mkr). Statliga 
bidrag presenteras som en övrig intäkt i koncernens resultaträkning. Det finns inga ouppfyllda villkor eller eventualförpliktelser 
som är knutna till dessa bidrag.

Not4    Inköp och försäljning mellan koncernföretag Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Andel av årets totala inköp som skett  
från andra företag i koncernen 1,25 % 1 % 1,45 % 1 %

Andel av årets totala försäljningar som  
skett till andra företag i koncernen 1,06 % 1 % 1,26 % 1 %

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

Not5    Entreprenadavtal Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Fordringar på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal

Upparbetad intäkt 2 612 718 2 271 793 2 386 902 1 971 268

Fakturering -2 527 917 -2 199 901 -2 319 311 -1 923 180

84 801 71 892 67 590 48 089

Skulder till beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal

Fakturering 1 929 373 2 409 801 1 729 695 2 315 249

Upparbetad intäkt -1 817 554 -2 283 480 -1 624 614 -2 196 837

111 819 126 321 105 081 118 412

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  Anställda och  
personalkostnader Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Medelantalet anställda

Kvinnor 27 27 24 25

Män 203 204 139 140

230 231 163 165

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör 1 526 1 456 1 526 1 456

Övriga anställda 126 340 121 024 93 449 91 552

127 866 122 480 94 975 93 008

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 853 845 853 845

Pensionskostnader för övriga anställda 16 677 13 985 13 537 11 719

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 39 030 36 961 28 833 27 696

56 561 51 791 43 223 40 260

Övriga personalkostnader 3 244 2 417 2 515 1 907

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 187 671 176 688 140 714 135 175

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

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

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 30 % 20 % 43 % 29 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 70 % 80 % 57 % 71 %

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 Arvode till  
revisorer Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Revisionsuppdrag, PwC AB 544 401 544 401

Skatterådgivning, PwC AB 43 6 43 6

587 407 587 407

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.

Not7 Leasing- 
avtal

Koncernen: Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 7 491 kkr (9 636 kkr).
Moderbolaget: Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 5 611 kkr (7 217 kkr).

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

Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Inom ett år 6 881 8 745 5 854 7 245

Senare än ett år men inom fem år 2 745 9 184 2 415 7 728

9 626 17 928 8 269 14 973
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Not9 Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Inventarier, verktyg och installationer 1 668 1 671 1 650 1 664

Byggnader 273 273 – –

Finansiell leasing 4 006 4 619 – – 

5 947 6 563 1 650 1 664

Not10  Resultat från andelar  
i koncernföretag Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Resultatandelar KB Tuve Industribyggnader 0 0 75 89

Resultat vid avyttring av aktier i dotterföretag -39 0 951 0

-39 0 1 026 89

Not11 Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter  Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Ränteintäkter från koncernföretag 29 0 0 0

Övriga ränteintäkter 0 1 29 1

Kursdifferenser 5 0 5 0

34 1 34 1

Not12   Boksluts- 
dispositioner  Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Förändring periodiseringsfond – – 1 736 -1 736

Lämnade koncernbidrag 0 0 -7 -72

Mottagna koncernbidrag 0 0 10 300 0

0 0 12 029 -1 807

Not13 Skatt på  
årets resultat Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt -27 -2 056 0 -1 114

Återföring av uppskjuten skatt 676 – 0 -1 476

Uppskjuten skatt 462 -2 137 462 0

Skatt på årets resultat 1 111 -4 193 462 -2 590

Redovisat resultat före skatt -6 696 19 052 -2 242 11 741

Skatt beräknad enligt gällande skattesats  20,6 % (21,40 %) 1 379 -4 077 462 -2 513

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -268 -110 -196 -88

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 0 11 196 11

Skatteeffekt av ej redovisade intäkter 0 0 0 0

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat 0 13 0 0

Skatteeffekt av koncerneffekt av finansiell leasing 0 -30 0 0

Redovisad skattekostnad                             1 111 -4 193 462 -2 590
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Not15 Inventarier, verktyg  
och installationer Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 37 338 44 129 11 713 12 112

Inköp 836 96 12 7

Försäljningar/utrangeringar -265 -671 0 -406

Tillkommande finansiell leasing 2 080 7 182 – –

Avslutad finansiell leasing -7 296 -13 398 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 693 37 338 11 725 11 713

Ingående avskrivningar -19 589 -18 632 -9 485 -8 216

Försäljningar/utrangeringar 265 660 0 395

Årets avskrivningar finansiell leasing -4 006 -4 619 – –

Avslutad finansiell leasing 4 011 4 674 – –

Årets avskrivningar -1 668 -1 671 -1 650 -1 664

Utgående ackumulerade avskrivningar -20 987 -19 588 -11 135 -9 485

Utgående redovisat värde 11 707 17 750 591 2 228

Av utgående redovisat värde ovan utgör tillgångarna via finasiell leasing 10 230 kkr (15 441 kkr).

Not14 Byggnader  
och mark  Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 13 816 13 816 0 0

Inköp 583 0 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 399 13 816 0 0

Ingående avskrivningar -9 399 -9 125 0 0

Årets avskrivningar -273 -273 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 672 -9 398 0 0

Utgående redovisat värde 4 728 4 418 0 0

Taxeringsvärden byggnader 5 691 5 691 0 0

Taxeringsvärden mark 7 833 7 833 0 0

13 524 13 524 0 0

Bokfört värde byggnader 1 383 1 656 0 0

Bokfört värde mark 3 345 2 762 0 0

4 728 4 418 0 0

Not16  Pågående  
nyanläggningar  Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 626 556 0 0

Inköp 0 70 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 626 626 0 0

Utgående redovisat värde 626 626 0 0
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Not17  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 Förvaltning AB 100% 100% 1 000 2 400

KB Tuve Industribyggnader* 100% 100% 1 000 2 998

14 848

Namn Org.n Säte Eget kapital Resultat

Tuve Byggservice AB 556333-9745 Göteborg 15 003 7

Tuve Snickeri AB 556284-3648 Göteborg 1 328 7

Tuve Förvaltning AB 556633-1145 Göteborg 4 451 0

KB Tuve Industribyggnader* 916559-0630 Göteborg -214 75

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

Not18 Andelar i  
koncernföretag  Moderbolaget

Kkr 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 15 224 15 136

Försäljningar/utrangeringar -452 0

Erhållna resultatandelar 75 89

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 848 15 224

Utgående redovisat värde 14 848 15 224

Not19 Fordringar hos  
koncernföretag  Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 61 995 57 795 63 810 59 610

Tillkommande fordringar 20 912 4 200 20 912 4 200

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 82 908 61 995 84 723 63 810

Utgående redovisat värde 82 908 61 995 84 723 63 810
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Not20 Andelar i intresseföretag 
Koncernen Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 0 400 – –

Försäljning andelar 0 -400 – –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0 – –

Utgående redovisat värde 0 0 – –

Andelarna avser 33,33% av HIPAB Holmvägen IndustriPark AB, org nr 556808-9154. Andelarna avyttrades  under 2020.

Not21 Uppskjutna  
skattefor dringar   Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag 462 0 462 0

462 0 462 0

Not22 Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter   Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Förutbetalda kostnader 6 055 6 826 4 987 6 289

6 055 6 826 4 987 6 289

Not23 Antal aktier  
och kvotvärde   Koncernen Moderbolaget

Kkr Aktier Kvotvärde Aktier Kvotvärde

Antal aktier – – 50 000 100

– – 50 000 100

Not24 Disposition av vinst  
eller förlust   

Förslag till vinstdisposition moderbolaget, Kkr 2021

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

 balanserad vinst 107 392

 årets vinst -1 781

105 611

disponeras så att i ny räkning överföres 105 611

Not25 Avsättning för  
uppskjuten skatt      Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Temporära skillnader hänförligt till obeskattade reserver 0 661 0 0

Temporära skillnader hänförligt till fastighet 144 187 0 0

144 848 0 0
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Not26 Övriga  
avsättningar      Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Avsättning för garanti 8 173 5 353 7 773 5 118

8 173 5 353 7 773 5 118

Not27  Leasingskuld       

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

Not28 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter       Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Personalrelaterade upplupna kostnader 32 102 29 564 22 929 20 516

Övriga upplupna kostnader 940 1 184 430 1 035

33 043 30 748 23 359 21 551

Not29 Justering för poster som  
inte ingår i kassaflödet        Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Avskrivningar 5 947 6 563 1 650 1 664

Förändring garantiavsättning 2 818 -1 776 2 655 -1 776

Resultat sålda andelar i dotterföretag 0 0 -951 0

Koncerneffekt av finansiell leasing 267 141 – –

9 032 4 928 3 354 -112

Not30 Ställda  
säkerheter        Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

För skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 69 610 69 610 69 610 69 610

69 610 69 610 69 610 69 610

Not31 Eventual- 
förpliktelser         Koncernen Moderbolaget

Kkr 2021 2020 2021 2020

Ansvar som komplementär – – 177 173

– – 177 173
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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 2021. Bolagets årsredo-
visning och koncernredovisning ingår på sidorna 28-46 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 2021 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 2021 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 
1-27 samt sidan 47. 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  
koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den infor-
mation som identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag 

även den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

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 2021 
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, 27 april 2022

Johan Palmgren
Auktoriserad revisor
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Ordföranden summerar 

Styrelse och VD 

Vi lämnar 2021 bakom oss och jag kan från min ordförande-
post se att Tuve Bygg AB är ett företag som skapar de rätta  
förutsättningarna för att nå framgång. Det är ordning och reda 
och en snabb reaktionsförmåga på såväl externa som interna 
händelser som påverkar bolaget. Och snabbheten behövs i 
dessa tider av politisk osäkerhet. Pandemin och det säkerhets-
politiska läget har lärt oss att vi alltid måste vara beredda på 
att omvärdera status quo. 

En organisation med de rätta förutsättningarna
Den nya organisationen i Tuve Bygg AB, med kortare beslut-
svägar och ett uppföljningssystem för att hitta avvikelser, gör 
att förutsättningarna finns för att landa rätt vad som än hän-
der. Och tack vare den vässade affärsplanen pekar ledningen 
tydligt ut vart företaget ska och hur det ska gå till. Förutom 
att leverera fina projekt ser jag att tydligheten hos ledningen 
och företaget i stort är en stor anledning till att Tuve Bygg AB 
fortsätter att utvecklas positivt. Som styrelseordförande bidrar 
transparensen och det snabba agerandet att jag med glädje  
följer bolagets väg framåt. 

Med stärkt varumärke mot framtiden 
Det är med en imponerande orderstock som Tuve Bygg AB 
kliver in i 2022. Tillsammans med en tight organisation, där 
inköpen koordineras på ett effektivare sätt, finns stora möjlig-
heter att öka omsättningen och nå de ambitiösa mål som  
bolaget satt upp. En stor anledning till att såväl nya kunder 
som medarbetare har valt Tuve Bygg AB är att företaget blivit 
bättre på att kommunicera sitt varumärke. Med en tydlig  
identitet blir det lättare att attrahera rätt företag och män-
niskor som långsiktigt kan trivas och skapa värde ihop. 

Stark finansiell ställning
Tuve Bygg AB har ytterligare en styrka genom sin huvudägare 
Hedin Group. När Tuve Bygg AB nu satsar på egenutvecklade 
projekt är de ekonomiska musklerna avgörande för att kunna 
driva större projekt där såväl kunder som leverantörer kräver 
stabilitet och uthållighet. En annan fördel med att ingå i Hedin 
Group är det nätverk som moderbolaget ger tillgång till. En 

Robert Bengtsson (f 1973) verkställande direktör och 
styrelseledamot. 
Tidigare uppdrag: VD Bostadsbolaget, VD Framtiden  
Byggutveckling 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.  
Utbildning: Ekonomi utbildning, Handelshögskolan Göteborg. 

Anders Hedin (f 1962) styrelseledamot, invald 2017.  
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hedin Group AB. 

Jan Litborn (f 1951) styrelseledamot, invald 2020.  
Utbildning: Jur.kand (advokat) vid Stockholms Universitet, 
Handelshögskolan i Stockholm (ej examen). 
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Hedin Group AB.

Hampus Hedin (f 1990) styrelseledamot, invald 2021.  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Hedin Group AB.

kombination av ett brett kontaktnät, tillsammans med Tuve 
Byggs egen förmåga att hitta och driva affärer, gör företaget 
starkt och livskraftigt.

Eloge till medarbetarna
Det är en orolig tid vi lever i med en instabil europeisk energi- 
och råvarumarknad samt ett oförutsägbart läge på den världs-
politiska arenan. Givetvis innebär den turbulenta globala situ-
ationen att Tuve Bygg kan komma att påverkas genom ökade 
projektkostnader även under 2022. Trots de många frågetecknen 
har jag en tilltro till Tuve Bygg som är en robust organisation 
med engagerade och kompetenta medarbetare. Pandemin har 
visat att både ägare och medarbetare gör sitt yttersta för att 
agera för företagets bästa. I Tuve Bygg finns en agil organisa-
tion som är väl rustad för att öka lönsamheten och hitta mor-
gondagens lösningar tillsammans.  

 
Hans Kjellberg, styrelseordförande Tuve Bygg
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Postadress: Box 80, 431 21 Mölndal.  
Besöksadress: Johannefredsgatan 5, Mölndal. Växel: 031-785 15 00

tuvebygg.se


