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VD HAR ORDET
JVAB:s stolta medarbetare har för sjunde året på raken överträffat
målsättningarna. Trots väldigt tuff konkurrens om projekten så ser
vi en ökande orderstock samt ett rörelseresultat över förväntan.
Den stabila lönsamheten samt fortsatt goda orderingången är
resultatet av flera års målmedvetet arbete med fokus på
långsiktiga, prioriterade kunder. Tillsammans med dessa kunder,
som står för över 95% av omsättningen, utvecklar vi vår
verksamhet långsiktigt.
På JVAB vill vi bli lite bättre varje dag för att ut vecklas långsiktigt
och hållbart. Vi sätter inga mål för tillväxt, vi vill bara bli bättre!
Vår vision är att bli Stockholms bästa anläggningsföretag och det
blir vi när vi har gladast medarbetare och kunder samtidigt som vi
har högst lönsamhet av våra konkurrenter.

VILL BARA HA NYCKELKUNDER
JVAB vill vara kundens bästa val både idag, imorgon och i
framtiden. Det blir vi om det är roligt att genomföra projekt
tillsammans med oss. Våra projekt ska kännetecknas av hög
kvalitet, låga kostnader, överlämnande i tid och snabb, tydlig,
kommunikation. Det ger oss glada kunder som vill utvecklas
långsiktigt, tillsammans med oss, till en av våra nyckelkunder.

lite bättre tillsammans. Det gör vi
genom att engagera våra
medarbetare, samverka med våra
kunder och leverantörer men också
genom att sätta ihop effektiva team
och skapa effektiva processer för
kompetensutveckling.

LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET
JVAB prioriterar långsiktig tillväxt i
rörelseresultat. Vi tror på att vår
lönsamhet bygger förtroende mot
kunder, medarbetare och
leverantörer. Vinnande anbud visar
att vi har koll på kostnader och
lönsamhet i projekt visar på
effektivitet i produktionen. Vi jobbar
därför hårt med att utveckla kvalitet
och riskbedömning i både anbudsoch produktionsprocesser. Vi ser
också stor potential i minskad
miljöpåverkan genom effektivisering
av produktionsprocesser.

VÅRA MEDARBETARE ÄR GRUNDEN
Våra medarbetare är kärnan i verksamheten och det strategiska
arbetet är starkt fokuserat på engagemang och delaktighet samt att
behålla de bästa medarbetarna genom att vara en attraktiv
arbetsgivare. Vi tror att en stark drivkraft ligger i att hela tiden blir

Fredric Kastevik, VD
Nöjd kund-index

Nöjd medarbetarindex

Rörelsemarginal

4,47

4,51

8,1 %
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JVAB GRUNDAR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Vårt hållbarhetsarbete utgår från FN:s hållbarhetsmål och kopplas
ihop med vårt affärsfokus. Utifrån väsentlighetsanalys och våra
mest betydande intressenter har vi möjlighet att påverka följande
hållbarhetsområden, 5, 6, 8, 11 samt 13:

Ekonomi
Ekonomisk
stabilitet och
resultat i företaget
Hållbara affärserbjudanden med
hög etik

Social

Miljö

Utbildning,
kompetensförsörjning och
jämställdhet

Kvalitet för
resurseffektiv
produktion och
hållbara produkter

Hälsa och säkerhet
– varje dag lite
säkrare

Minskade utsläpp
från transporter och
masshantering

HÅLLBARHET I ALLT VI GÖR
För oss har det, ända från starten 1985, varit naturligt att tänka
långsiktigt hållbart.
JVABs intressenter

JVAB utgår från ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i
projekten och för driften av företaget inom ramen för vår
verksamhet.
Vi arbetar med entreprenader inom mark och väg, vatten och
avlopp samt anläggning. Det är viktiga samhällsfunktioner som ska
finnas under en mycket lång tid varför rätt hållbarhetsarbete är en
viktig aspekt.
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HÅLLBARA AFFÄRSERBJUDANDEN
Hela vårt affärserbjudande ligger inom FN:s globala mål 6 och 11;
Rent vatten och sanitet för alla samt Hållbara städer och
samhällen.

största potential att nå längre i hållbarhetsarbetet och minska
miljöpåverkan ligger inom följande affärsområden och
samverkansformer:

Vår största del av omsättningen ligger i generalentreprenader där
vårt bidrag enbart rör en liten del av produktens livscykel. Vår

Samverkan för hållbarhet
JVAB besitter stor kompetens när
det gäller att planera för en
effektiv produktion och smart
masshantering men det är frågor
som vi inte ensamt styr över.
Därför ser vi positivt på
samverkan och samverkansformer inom traditionella generalentreprenader.

Ramavtal
Med långsiktiga ramavtalspartners kan samarbetet och
effektiviteten i de gemensamma
processerna utvecklas över tid
vilket medför bättre kvalitet och
snabbare bygg-process med
minskad miljöpåverkan.

Rörspräckning

Ledningsinspektion

Metoden innebär att vi kan
erbjuda kunden teknik med
minskad påverkan på miljö och
omgivning.
Rörspräckning sparar på resurser
genom minskat schaktarbete.

Vår lednings-inspektion kan göra
en bedömning av rören och ge
rekommendationer för
kvalitetsförbättrande lösningar
som är kostnadseffektiva. Med
rätt insatser kan drift och
underhåll optimeras och miljöpåverkan minimeras.

Lite bättre varje dag – tillsammans
I våra projekt arbetar vi tillsammans med kunder och
underentreprenörer för att skapa hållbara projekt.
Vi fokuserar bland annat på att arbeta aktivt med att tex minska
transporter genom god planering, använda förnybar diesel i
maskiner, välja miljömärkt material i möjl igaste mån samt arbeta
med att minska materialspill.

Vi sätter upp mål för att skapa en säker arbetsmiljö där våra
medarbetare inte skadas men också att vi tillsammans har roligt i
projektet.
Vi skapar en tydlig dialog kring den ekonomiska styrningen av våra
projekt och driver en effektiv produktion som ska resultera i god
lönsamhet i projekten.
JVAB arbetar utifrån tesen att bli lite bättre varje idag i allt vi gör .
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HÖG AFFÄRSETIK – FÖR HÅLLBARA AFFÄRER
JVAB har nolltolerans när det gäller mutor och korruption. För oss är det här en viktig fråga
vilket visar sig bland annat i ett av våra ledord - Ärliga. Det innebär att vi säger nej till att
använda oärliga metoder i vårt dagliga arbete.
JVAB är medlem i både Sveriges Byggindustrier samt Stockholms Byggmästareförening. Vi
förbinder oss att följa Sveriges Byggindustriernas uppförandekod. Detta innebär att JVAB och
våra medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och
tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer.

”För oss på JVAB är ärlighet viktigt och
det är därför vi har valt det som ett av
våra ledord. Vi är stolta över att våra
kunder i den senaste ”Nöjd Kundundersökningen” gav oss betyget 4,63

av 5 möjliga på fråga om JVAB är ärliga
och seriösa.”
-säger Arbetschef Carl-Johan Paulsson

Vid inköp av UE upphandlas dessa med UE 2015. Avtalet ställer krav på bland annat
kollektivavtal och F-skatt. JVAB uppfyller kraven om personalliggare och är anslutet
till ID06 systemet och uppfyller kraven i den nya ID06 kortstandarden 2.0. Vi utför
automatiserade kontroller av leverantörer och leverantörsfakturor utifrån bland annat
F-skattsedel eller missförhållanden som allvarliga skulder.
För att säkerställa inköp och styrning av UE samt öka inköpskompetensen utbildades
samtliga Projektchefer, Platschefer och Entreprenadingenjörer i inköp. Vi har stärkt
upp våra inköpsmallar och rutiner i syfte att förenkla och sk apa tydlighet för oss och
UE. Det ska vara lätt att göra rätt.

MEDLEMMAR I BI OCH BF
”På JVAB vill vi att vår bransch ska bli ännu mer attraktiv och det kan vi bidra till
ännu mer framöver genom vårt medlemskap. Jag uppskattar särskilt det arbete
som BI lägger ned för att få bort osund konkurrens.
Genom BF möjliggörs en bra och konstruktiv dialog med olika parter i branschen
för att förbättra branschens förutsättningar framöver, bl.a. kring områden som
upphandling och kompetensutveckling”
- säger Fredric Kastevik, VD på JVAB.
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EKONOMISK STABILITET OCH
RESULTAT I FÖRETAGET

Rent vatten och fungerande avlopp
– en jämställdhetsfråga

JVAB levererar genomarbetade och projektanpassade anbud vilket ger hög träffsäkerhet i
anbudstävlingar. Detta gynnar i slutändan kunden och kvaliteten på den levererade produkten.
Detta är resurs- och kostnadskrävande och en ekonomiskt stabil bas är därför en nyckelfaktor.
Det innebär också en säkerhet för kunden att JVAB har ekonomiska muskler att genomföra
projektet även om oväntade omständigheter skulle uppstå. Allt vårt engagemang bygger på
långsiktiga relationer vilket gör att kunden kan lita på JVAB.
För våra leverantörer innebär ekonomisk stabilitet att vi har en schysst riskfördelning mellan
oss i entreprenader och att de kan lita på att vi betalar. Våra sa marbeten med leverantörer
bygger också på långsiktighet och ärlighet. Vi lär av varandra och samverkar för bättre
hållbarhet.
För våra medarbetare och potentiella
medarbetare borgar en ekonomisk stabil bas för
att vi kan erbjuda goda möjligheter till
avancemang och personlig utveckling. Vi tror
också att ekonomiskt resultat gör att vi kan
attrahera de bästa medarbetarna.
För JVAB betyder ekonomisk stabilitet att det
finns resurser och möjligheter att satsa på
ständiga förbättringar inom samtliga områden.
Vi ser en stor utvecklingspotential i
digitaliseringen och har under året tillsatt rollen
Affärsutvecklare och staben Affärsutveckling. En
ny stabsfunktion som är sammanhållande och
drivande av JVABs utvecklingsprojekt.

JVAB skänkte bidrag till Wateraid:s arbete
för att få rent vatten och toaletter. Deras
arbete innebär att fler tjejer kan gå i
skolan och att kvinnor slipper lägga tid på
att hämta vatten eller vara hemma och ta
hand om sjuka barn på grund av dålig
vattenkvalité. Det är en del av en mer
hållbar framtid!
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Prioriterade

Strategiska mål

hållbarhetsaspekter
Ekonomisk stabilitet och resultat

Verksamhetsmål

Resultat

och nyckeltal

2019

Enbart lönsamma projekt

Rörelseresultat (Mkr)

Snabb och tydlig kommunikation till
kund

Noll förlustprojekt

2020

2021

65,5

76,7

68,3

9st

8st

5st

53,9

72

85

3,93

4,21

4,21

4,26

4,21

4,21

99,9 %

96,1 %

95,3 %

37,9 %

27,4 %

24 %

8,1 %

13,1 %

10,4 %

JVAB är seriösa och ärliga*

4,64

4,57

4,63

JVAB har en god styrning på UE och
leverantörer*

3,92

4,50

4,00

Incidenter och anmälningar om etik eller korruptionsfall

0

0

0

Positivt kassaflöde (Mkr)
Lönsam merförsäljning i projekt
Gemensam enhetlig ekonomistyrning Ekonomiredovisningar i
entreprenaden redovisas på ett
Gemensam struktur för riskhantering professionellt sätt *
JVAB underrättar ändringar i entreprenaden på ett professionellt sätt*.
Hållbara affärserbjudande med
hög etik

Ökad försäljning till prioriterade
kunder

Andel av avslutade projekt som
utförs till prioriterade kunder

Anbud med hög träffsäkerhet

Öka andelen ramavtal- och
samverkansprojekt:

God styrning av UE och leverantör

• Omsättning på ramavtal av totalt
• Omsättning på samverkansprojekt
av totalt

* Resultat av Nöjdkundundersökning (NKI) eller Nöjdmedarbetarundersökning (NMI) , resultat av 5 möjliga.
** Ingen mätning genomförd
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KOMPETENSUTVECKLING
Våra medarbetares kompetens, inställning och
engagemang är avgörande för genomförandet
av våra projekt. Vi arbetar aktivt med
kompetensutveckling genom bland annat
uppföljning vid medarbetarsamtal. Vi lägger
också stor vikt på projektets organisation . Den
ska vara rätt utifrån bland annat kompetens.

Kompetensutveckling

85 %
har haft medarbetarsamtal

4 h.

Kompetensutveckling och uppföljning sker löpande där
medarbetarsamtalet är en viktig del. Samtalet är också till för att hitta
förbättringsområden eller upptäcka systematiska brister i företaget.
En stor del av kompetens- och medarbetarutveckling sker inom det
dagliga arbetet. JVAB lägger stor vikt vid att sätta samman effektiva
team, ha ett stödjande ledarskap, skapa tvärfunktionella grupper som
både utvecklar verksamheten och lär sig av varandra samt arbeta
med öppen och respektfull feedback.

Kompetensutveckling
/anställd

NÖJDA MEDARBETARE
JVAB vill bygga en organisation med de bästa
människorna som gör att medarbetare stannar
kvar och söker sig till oss. Ett av vårt viktigaste
redskapen är medarbetarundersökningar som
genomförs vartannat år. Årets NMI (Nöjd
Medarbetar Index) landade på 4,51 av fem
möjliga – en ökning för femte gången i rad.
Något som vi är otroligt stolta över!
Resultatet på Employee Net Promoter Score
(eNPS) är 63 (-100 – 100). Frågan bygger på
formuleringen: ”Skulle du rekommendera ditt
företag som arbetsgivare till en vän eller
bekant?”

JÄMSTÄLLDHET
Vi arbetar aktivt med att skapa jämställdhet i
företaget ur flera perspektiv så som kön, ålder,
etniskbakgrund etc. Dokumenteras i
Jämställdhetsplan.

Engagerade medarbetare

4,47
Jag är stolt att jobba på JVAB (av
5 möjliga)

Medarbetare

7 år
Genomsnittlig anställningstid

12 st
Antal anställda i ny roll.

För att behålla engagerade och kompetenta medarbetare gör vi allt vi
kan för att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är det viktigt för
JVAB att arbeta för det goda och engagerande arbetsklimatet.
Alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i projektets
målsättning och framdrift. Dessa bryts ned till en nivå där alla
medarbetare kan ta ansvar. Det ska vara roligt att vara på jobbet och
det inkluderar en schysst jargong fri från kränkande uttal.

En stor del av vakanserna inom JVAB bemannas av duktiga
medarbetare som lyfts till nya roller. I mars varje år uppdaterar vi vår
successionsplanering. Då identifierar vi nyckelpersoner och High
potentials och planerar för framtiden.
Då vi anställer ny personal jobbar vi för en genomtänkt introduktion
som gör att nya medarbetare snabbt kommer in i arbetet.
Årligen erbjuder vi praktik för 2–4 bygg- och anläggningsstudenter på
JVAB som ett sätt att vara delaktig att utveckla framtidens
medarbetare.
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FOKUS PLANERING
Detta 3-åriga fokusprojekt är nu genomgånget och går nu in ett skede där det
ska fortsätta vara en naturlig del av JVAB:s dagliga arbete. Tillsammans med
alla platschefer har arbetssätt och verktygslådor arbetats fram för att vara ett
stöd för arbetet inom planering.
De strategiska målen som ökat NKI och NMI har uppfyllts tillsammans med en
fortsatt god lönsamhet i projekten. De operativa målen ökad delaktighet,
engagemang och transparens har också uppfyllts. Medarbetarna är tryggare
med hur projekten planeras.

FORTSATTA MÅL MED FOKUS PLANERING
Fortsätta arbetet med att förbättra NKI och NMI i våra projekt genom att ha god
planering i våra projekt. Stärka kopplingen mellan planering, lönsamhet och
hållbarhet. Fortsätta att stärka engagemangen i våra projekt genom att arbeta
med delaktighet, öppenhet och ta tillvara medarbetarnas engagemang .
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HÄLSA OCH SÄKERHET – VARJE DAG LITE SÄKRARE
Vårt fokus ligger på att varje dag bli lite säkrare. Vårt ständiga
förbättringsarbete gällande arbetsmiljö och säkerhet drivs
tillsammans med vår skyddskommitté. JVAB är bland annat
arbetsmiljöcertifierat sedan 2018. Syftet med certifieringen är att
höja nivån ytterligare och få tredje part att utvärdera vårt
arbetsmiljöarbete. För oss är arbetsmiljön en mycket viktig fråga –
alla ska komma hem efter en arbetsdag utan skador .
Arbetsmiljöarbetet bedrivs långsiktigt och systematiskt och i
samverkan vilket är nyckeln för ett bra resultat. Årligen genomförs
arbetsmiljödag för alla JVABs medarbetare som innefattar bland

annat nödlägesövningar och valda tema för året . 2021 var:
- Arbete med och nära maskiner.
Genom vårt medlemskap i BI öppnas fantastiska möjligheter att lära
av varandra inom branschen.
Under 2020 infördes AFA försäkrings olycks- och tillbudssystem IA.
Det är ett webbaserat system som ger stöd i det systematiska
arbetsmiljö- och förbättringsarbetet. Det skapar en snabb överblick
och ger möjlighet till trendanalys. IA app och system är tillgängliga
för samtliga medarbetare.

Grunda - ledningssystem
JVABs ledningssystem, Grunda, primära mål är att underlätta det
dagliga arbetet med tydliga rutiner för att säkra leveransen till
kund, utveckla företaget samt medarbetare. Vi arbetar med
ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt. Grunda, är
processorienterat ledningssystem som avser att uppfylla kraven
från kund och övriga intressenter,

Grunda, JVABs ledningssystem

Grunda är certifierat mot kvalité, miljö
och arbetsmiljö. Certifieringen är en del
av JVAB förbättringsarbete.
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Prioriterade

Strategiska mål

hållbarhetsaspekter
Utbildning, kompetensförsörjning och
jämställdhet

Erbjuda bästa kompetens för
projektet

Verksamhetsmål

Resultat

och nyckeltal

2019

Nöjdmedarbetarindex (NMI)

2020

2021

4,4

**

4,51

14 %

6%

10,1 %

JVABs yrkesarbetare är kompetenta och skickliga* (NKI)

4,44

4,50

4,32

Jag är stolt över att arbeta på JVAB * (NMI)

4,39

**

4,47

92,1 %

87 %

85 %

3,71

**

3,88

18,2

8,7

4

3,61 %

3,3 %

3,8 %

3

1

1

10,0

8,0

9,0

1

3

1

Personalomsättning

Andel genomförda utvecklingssamtal
Kvalitet på utvecklingssamtalen* (NMI)
Antal utbildningstimmar:
• timmar/anställd (2021 påverkas av Pandemin)
Hälsa och säkerhet

Mål i projekt för delaktighet

Låg sjukfrånvaro <3,5

Gemensam struktur för
riskhantering

Olyckor med sjukfrånvaro (mätt för egna medarbetare)
Antal olyckor per miljon arbetade timmar
Antal arbetssjukdomar anmälda till Försäkringskassan

* Resultat av Nöjdkundundersökning (NKI) eller Nöjdmedarbetarundersökning (NMI) , resultat av 5 möjliga.
** Ingen mätning genomförd

Nyckeltal
Totalt antal anställda
Andel tjänstemän / varav män (%)
Andel yrkesarbetare / varav män (%)

2019

2020

2021

151

153

188

52 / 92

56 /84

55 /84

48 / 100

44 / 100

44 / 100
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KVALITET FÖR HÅLLBARA OCH RESURSEFFEKTIV PRODUKTION
Vi ska leverera produkten så att kunden upplever att den erhåller
den kvalitet som efterfrågas och med de hållbarhetskrav som ställs.
Hållbara produkter leder till lägre underhåll hos kunden med
minskade kostnader och med minskad miljöpåverkan som följd.

redovisningen ännu effektivare och snabbare jobbar JVAB med att
digitalisera löneredovisning med veckovis rapportering. Vårt
strategiska arbete med att samarbete och styrning av kritiska
underentreprenörer har fortsatt under året.

Kvalitet i själva byggprocessen handlar för oss om att effektivisera
vår resursanvändning och därmed minska vår miljöpåverkan. Det
bygger bland annat på en effektiv kommunikation och samverkan
med våra kunder. Kommunikation i form av tydliga underrättelser
och bra ekonomiska redovisningar har varit fokus i några år och där
ser vi förbättring i form av att kunden ger oss bättre betyg och att vi
internt har ordning och reda. För att göra den ekonomiska

Ny best practice tas fram av våra medarbetare. Ett mycket lyckat
utvecklingsprojekt är nya mallar för inköp som kopplas tydligt till
den kalkyl som görs i anbud. Vi jobbar också tillsammans med
några av våra leverantörer för att minska transporterna och öka
planeringseffektiviteten i projekt genom planeringsrabatter och
uppföljning av statistik på inköpsbeteenden.

TORG VID LILJEVALCHS
JVAB har fått i uppdrag av Stockholms Stad Trafikkontoret att anlägga ett torg i anslutning
till Liljevalchs konsthall.
Projektet omfattar förutom finplaneringen av torgytan även dag - och spillvattenhantering

”Det känns spännande att få arbeta på en plats i

på ytan med bland annat en pumpstation. Höjdnivåer på torget kommer avskiljas med

blickfånget, Liljevalchs Konsthall+ är ju verkligen

bågformade murar och där varje etage smyckas med smågat sten och planteringsytor där

något som det pratas om. Platsen har ett

perenner och träd delar på växtbäddarna.

kulturhistoriskt värde som vi och övriga stockholmare

Entreprenaden planeras färdigställd

värnar om, det ska bli fantastiskt att se den nya

till sommaren 2022.

tillbyggnaden när den är inramad av torget.”
-säger Mikael Lidén Arbetschef VAB
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Prioriterade

Strategiska mål

hållbarhetsaspekter
Kvalitet för resurs-effektiv
produktion och hållbara produkter

Verksamhetsmål

Resultat

och nyckeltal

2019

2021

Leverans med hög kvalitet

Nöjdaste kunderna (NKI)

4,36

4,43

4,47

Proaktiv planering för leverans i tid

Levererar rätt kvalitet* (NKI)

4,36

4,50

4,37

JVAB håller uppgjorda tidplaner*
(NKI)

3,75

4,14

4,05

0,04 %

0,08 %

0,1 %

Rätt miljöarbete och beteende

Låga garantikostnader i förhållande
till omsättning
Minskade utsläpp av
växthusgaser från transporter och
masshantering

2020

Rätt miljöarbete och beteende

Andel hybrid och elbilar ***

Bränsleförbrukning /fordon ***
Andel bodar med klass AA, ***
Energiboden drar ca 34% mindre
energi
Andel förnyelsebar diesel i
företagets egna maskiner
( Diesel BIO+42 ) ***

31 %

1229 l.
90 %

100 %

* Resultat av Nöjdkundundersökning (NKI) eller Nöjdmedarbetarundersökning (NMI) , resultat av 5 möjliga.
** Ingen mätning genomförd

:

*** nytt mätetal från 2021
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MINSKADE UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Vi ska minimera våra egna utsläpp av fossil koldioxid och samverka
med våra beställare och UE för att minska utsläppen vid produktion.
I projekt är de viktigaste faktorerna att optimera och minimera
transporterna, framförallt masshanteringen samt återvinna och
återanvända massor i större utsträckning.
Områden där JVAB bidrar med utsläpp av växthusgaser är egna
maskiner och persontransporter i samt till och från jobbet och
utsläpp som kopplar till vår konsumtion av exempelvis kontor och
bodar, kontorsmöbler och arbetskläder. Detta är områden där vi
minskar vår miljöpåverkan genom att samverka med
ramavtalsleverantörer och genom val av produkter med bättre
miljöprestanda bland annat genom att ökad andel HVO i våra
drivmedelsinköp samt byta till el /hybridbilar.

JVAB laddar för framtiden
Vi håller på att byta ut bilflottan mot hybrid
eller elbilar. Vi har laddstationer för el på
huvudkontoret och på arbetsplatser för att
möjliggöra en hållbarare framtid. Laddning
sker med 100 % förnyelsebar el.

JVAB Hållbarhetsredovisning 2021
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STOCKHOLMS GRUNDARE
Du möter alltid proffs när du anlitar JVAB för mark -, väg-, VA- eller
anläggningsarbeten. Eftersom våra anläggningar är nödvändiga för att
samhället ska fungera så kallar vi oss för Stockholms grundare.

Skarprättarvägen 14 – 176 77 Järfälla – jvab.se – info@jvab.se

JVAB Hållbarhetsredovisning 2021

