
Personalhandbok 

Välkommen till LTH  

Personalhandboken innehåller 
viktig information som gäller din 
anställning. Läs och begrunda 
innehållet eftersom det är en del 
av din introduktion i vårt 
företag! 
 

VD Lennart (Lelle) Häggroth 
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Företagspresentation 

 Historik 
 Startade som ett handelsbolag 1984 
 Skogsnäring 

 

 Entreprenad 
 Aktiebolag bildades 1989 
 Maskinentreprenader, anläggning och transporter 

 

 Nutid 
 Ägare: Lennart (Lelle), Ronny, Tommy Häggroth 
 Anställda: ca 250 personer, både kvinnor och män  
 Huvudkontor 

 Ställverksvägen 29 
 981 38 Kiruna 
 Växel:0980-824 07 

3 2017-05-11 



Uppdrag mot kunder 

Maskin- och transportarbeten inom gruvdrift, mark- och 
anläggningsentreprenader mot byggföretag , privata kunder 
 

 LKAB lastning och transport KUJ 

 LKAB Underhåll av vägar och nivåer KUJ 

 LKAB Skutknackning KUJ 

 Diverse projekt NCC, Bergteamet, Kiruna Kommun, Skanska, 

  Vattenfall 

 LKAB Konsuln- lastning och transporter 

 Rivningsentreprenad 
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Värdegrund 
 Personalpolitik: 

 Det är viktigt att Du som anställd bidrar aktivt till trivsel bland arbetskamrater och har ett korrekt uppträdande mot 
företagets kunder 

 LTH tycker att det är viktigt att Du har möjlighet att utvecklas hos oss och därför genomför vi kontinuerligt 
vidareutbildningar som är yrkesrelaterat 

 Vårt mål är också att genomföra årliga medarbetarsamtal. Samtalet sker tillsammans med dig och din närmaste arbetsledare 

 Vi vill ha en öppen kommunikation och dialog tillsammans med dig som anställd, arbetsledning och administration. Har du 
frågor, funderingar eller är bekymrad över något, kontakta din närmaste arbetsledare eller platschef 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alla anställda ansvarar för att: 
 Arbete utförs enligt gällande lagar, föreskrifter och rutiner 

 Att maskiner, verktyg och utrustning/hjälpmedel används på rätt sätt 

 Varselkläder och skyddsutrustning används enligt gällande lagar, föreskrifter 

 Rapportera tillbud, avvikelser och olyckor till företaget via avvikelseblankett eller hemsida: www.lthtraktor.se 

 Frånvaro rapporteras via telefonsamtal till tjänstgörande arbetsledare 

 Handleda och introducera nya medarbetare i företaget 

 Aktivt delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 Informera tjänstgörande arbetsledare om du ser en medarbetare som är påverkad av droger eller alkohol  
på arbetsplatsen 

 Missbruk av alkohol och droger accepteras inte från företaget 
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Policy 

Arbetsmiljöpolicy  

Trafiksäkerhetspolicy 

Kvalitetspolicy 

Miljöpolicy 

Jämställdhetspolicy 

Diskrimineringspolicy 

Alkohol- och drogpolicy 
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Arbetsmiljöpolicy 

Vi skall ha en hög säkerhet för oss och vår omgivning 

Riskinventering 

Utbildning och kompetens 

Rapportering av arbetsmiljöavvikelser 

Personlig skyddsutrustning 

Friskvård och rehabilitering 
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Trafiksäkerhetspolicy 

Vi skall följa trafikregler och köra med gott omdöme 

Nolltolerans mot droger och alkohol 

Utbildning och kompetens 

Säkerhetsbälte 

Besiktade fordon och utrustningar 

Underhåll och egenkontroll 
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Kvalitetspolicy 

Vi ska ge våra kunder en hög kvalité på våra maskin- 
och transporttjänster 

Totalkvalitet rakt igenom 

Utbildning och kompetens 

Leveranssäkerhet 

Kundkrav 

Egenkontroll 

Utveckling och ständig förbättring 
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Miljöpolicy 

Vi skall ta vårt ansvar för vår gemensamma miljö 

Bästa miljöklass på maskinparken 

Utbildning och kompetens 

Transport- och logistikplanering 

Kretsloppstänkande 

Miljölagar 
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Jämställdhetspolicy 

 Vi ska erbjuda både män och kvinnor arbetsuppgifter som gör 
att de kan anställas på lika villkor 

 Föräldraskap på lika villkor 

 Gravida kvinnor skall inte utsättas för  
helkroppsvibrationer 

 Könsrelaterade löneskillnader får ej förekomma 

 Alla anställda inom företaget skall ha möjlighet till personlig 
utveckling 
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Diskrimineringspolicy 

 Vi skall ha ett sådant arbetssätt som förhindrar  
diskriminering av medarbetare 

 Kränkande särbehandling får aldrig accepteras  
på arbetsplatsen 

 Samtliga medarbetare skall förebygga diskriminering 
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Alkohol- och Drogpolicy 

 Nolltolerans mot alkohol och droger 

 Slumpmässiga drogtester   

 Rökförbud i lokaler och fordon 

 Alkoholhaltiga drycker och droger får ej hanteras på 
arbetsplatsen 
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Företagshälsovård 

 

Vi använder oss av                               
för återkommande hälsoundersökningar vart femte år 

Företagssköterskan kontaktar dig som har en 
tillsvidareanställning för bokning 

Övriga konsultationer med företagshälsovården bekostar 
du själv om inte annat är överenskommet med företaget 
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Första hjälpen och Krishantering 

 Första hjälpen utrustning finns i alla 
verkstäder och fikarum 

 Handlingsplan för krishantering finns 
uppsatta på varje arbetsplats 

 

15 2017-05-11 



Skyddsombud 

Vi har skyddsombud som samverkar för  
en säker arbetsmiljö 
 

 Skyddsombudets uppdrag är att 

följa utvecklingen och bevaka arbetsmiljön inom arbetet 
med avseende på både trivsel och risker, och sträva efter 
ett förtroendefullt samarbete mellan arbetsledare och 
medarbetare för att på så sätt ge arbetsmiljöfrågorna en 
framträdande plats inom företaget 

Skyddsombudet utses av den fackliga organisationen 

16 2017-05-11 



Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Företagets målsättning är att skapa en säker och trygg 
arbetsmiljö samt förebygga risker, tillbud och olyckor 

 Du som anställd bör aktivt medverka 
 till att arbetsmiljön förbättras 

 Vårt mål är att skapa delaktighet bland alla 
anställda i det systematiska arbetsmiljöarbetet 
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Miljöpåverkan 

 LTH bedriver ett aktivt miljöarbete med syfte att förbättra 
verksamhetens negativa påverkan på miljön 

 Vi påverkar vår miljö på ett positivt sätt genom  

Källsortering  

Avfallshantering  

Sparsam körning  

Energibesparande åtgärder 
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Anställningsvillkor 

Vi tillämpar Gruventreprenad- & Maskinföraravtalet 

 Tidsbegränsad anställning 

 Provanställning 

 Tillsvidareanställning   
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Lojalitetsplikt 

 Alla arbetstagare är bundna av lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare 
under anställningen 

 Lojalitetsplikten innebär att man som anställd inte får vidta åtgärder som 
är ägnade att skada eller på annat sätt försvåra  
arbetsgivarens verksamhet 

 Arbetstagaren är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse  
framför sitt eget samt att undvika lägen där han kan  
komma i pliktkollision 

 Om en arbetstagare konkurrerar med arbetsgivaren och  
verksamheten kan antas påtagligt skada  
arbetsgivaren eller på annat sätt vara illojal kan  
arbetstagaren sägas upp eller till och med avskedas 
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Ordningsregler 
 Gällande arbetstider ska hållas. Det är inte tillåtet att utan giltigt skäl 

vara frånvarande eller avlägsna sig från arbetet 

 Ansökan om ledighet ska göras i så god tid som möjligt till arbetsgivaren som snarast ska 
lämna besked 

 Utrustning, material och annan företagets egendom ska handhas med 
omsorg och aktsamhet. Skada, fel eller förlust ska genast anmälas till arbetsgivaren 

 Arbetstagare som genom uppsåt eller grov vårdslöshet orsakar skada 
eller förlust för företaget, kan åläggas ersättningsskyldighet 

 Allt arbete ska utföras yrkesmässigt och enligt givna föreskrifter 

 Arbetsgivaren har rätt att under arbetets gång kontrollera utförandet och 
påkalla rättelse, där sådan erfordras 

 Arbetstagare ska under arbetstid följa de instruktioner och  
säkerhetsföreskrifter som arbetsgivare utfärdar gällande användande 
av dator, mobiltelefon och liknande 

 Föreskrifter som på arbetsplats meddelats till förekommande av 
olycksfall eller eldsvåda ska följas 

 Arbetstagare ska respektera att alkohol och/eller droger inte får 
förekomma på arbetsplatser 
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Konkurrerande verksamhet och bisyssla 

 

 Medarbetare får ej utföra arbete eller bedriva ekonomisk verksamhet 
som direkt, eller indirekt, konkurrerar med arbetsgivaren 

 Medarbetare får ej heller åta sig bisyssla eller bedriva verksamhet som kan 
inverka menligt på hans arbete i tjänsten. Ett riktvärde för vad som kan inverka 
menligt på arbete i tjänsten är när dygns- och veckovila inte kan erhållas 

 Om en medarbetare avser att åta sig bisyssla av mer omfattande slag ska 
denne först samråda med arbetsgivaren 

 Om en arbetstagare konkurrerar med arbetsgivaren och verksamheten  
kan antas påtagligt skada arbetsgivaren eller på annat sätt vara  
illojal kan arbetstagaren sägas upp eller till och med avskedas 
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Anställningsvillkor 

Försäkringar via kollektivavtalet 

Grupplivsförsäkring (TGL)  

Avgångsbidragsförsäkring (AGB) 

Avtalsgruppförsäkring (AGS) 

Avtalspension (SAF-LO) 

Trygghetsförsäkring (TFA) 
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Anställningsvillkor, Kollektivanställda 

När du avslutar din anställning 

Egen uppsägning = Skriftlig begäran till arbetsgivare (ange 
från vilken dag uppsägning sker) en månads 
uppsägningstid eller enligt överenskommelse med 
arbetsgivaren 

När anställningen avslutas av arbetsgivaren 

Tidsbegränsad anställning = En månads uppsägningstid 

Provanställning = 14 dagars uppsägningstid 

Tillsvidareanställning = beroende på anställningstid 
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Anställningsvillkor, Tjänstemän 

När du avslutar din anställning 
På egen begäran = Skriftlig begäran till arbetsgivaren (ange 

från vilken dag uppsägning sker) en månads 
uppsägningstid eller enligt överenskommelse med 
arbetsgivaren 

När anställningen avslutas av arbetsgivaren 
Tidsbegränsad anställning = En månads uppsägningstid 

Provanställning = 14 dagars uppsägningstid 

Tillsvidareanställning = beroende på anställningstid 
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Anställningsvillkor 

Förmåner 
 Friskvårdsbidrag 1000 kr/anställd/år och under 
 anställningens tid. Ex. är du anställd i 3 månader, 
får du 3/12 delar. 
 Kan kan ej tas ut retroaktivt föregående år 
 Kvitto ska lämnas till lönekontoret 
 Aktiviteter enligt Skatteverket: 
 gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som 

bordtennis, tennis, badminton eller squash, lagsporter som volleyboll, 
fotboll, handboll och bandy 

 Även andra aktiviteter av liknande slag, t.ex. enklare former av 
motionsdans som bugg, folkdans, squaredance och jazzdans etc. kan 
således godtas om övriga förutsättningar för skattefrihet för 
personalvårdsförmåner är uppfyllda 

 Andra former för utövande av motion och annan friskvård är t.ex. tai chi, 
quigong, kostrådgivning, information om stresshantering, profylaxkurser 
för blivande föräldrar och s.k. kontorsmassage 
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Anställningsvillkor 

När anställningen avslutas har du rätt att begära från 
arbetsgivaren 

Arbetsgivarintyg  

Tjänstgöringsintyg  

Tjänstgöringsbetyg vid anställning längre än sex månader 
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Sanktionssystem 
Att tillämpas till följd av oaktsamhet eller brott gentemot arbetsmiljöregel 

 Med arbetsmiljöregel menas av LTH, beställare och myndigheter gällande regelverk som påverkar 
arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen 

 Exempel på sådana regelverk kan vara: Arbetsmiljölagen (AML), AFS-föreskrifter, Brandskyddsregler, 
Trafikregler, Lokala arbetsplatsregler och rutiner etc 

 Brist på systematiskt arbetsmiljöarbete eller systematiska överträdelser av regelverk skall särskilt 
beaktas. Gäller både anställda på LTH traktor AB, inlejda resurser (UE) samt leverantörer som jobbar på 
uppdrag av LTH  

 Samtliga medarbetare, UE samt leverantörer är själva skyldiga att inhämta och förstå dom 
arbetsmiljöregler och risker som finns på arbetsplatsen 

 Samtliga medarbetare, UE samt leverantörer har både rättighet och skyldighet att direkt utan dröjsmål 
påpeka brister i och efterlevnad av arbetsmiljöregler till såväl berörd person som till LTH  
 

Överträdelser mot arbetsmiljöregel på arbetsplatsen bestraffas med avstängning från arbetsområde eller 
annan sanktion t.ex. suspension, vite uppsägning av avtal etc,: 
 

 Första överträdelsen Erinran (muntlig tillrättavisning) 
 Andra överträdelsen Anmärkning (skriftlig tillrättavisning) 
 Tredje överträdelsen Avstängning eller annan sanktion 

 
Vid allvarlig överträdelse kan beslut om graden av åtgärd avvika från ovanstående turordning 
 

 En bedömning görs där allvaret i överträdelsen vägs in tillsammans med en  
tidsfaktor från tidigare överträdelser 

 Överträdelser kan åberopas upp till två månader bakåt i tiden 
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Arbetskläder 
Arbetskläder 

 Arbetskläderna ska användas på arbetet och inte privat eftersom det  
blir underlag för förmånsbeskattning  

 Som anställd får du hämta ut en omgång sommar respektive vinterkläder 
därefter efter överenskommet behov. Om du väljer bort vinter byxor får du 
istället två par sommar byxor. Du får också en fleece jacka eller en tunn-jacka 
per år 

 Skyddsskor får hämtas med rekvision  
 Ett par sommar respektive vinterskor vartannat år 
 Kontakta din tjänstgörande arbetsledare för att få utskrivet en rekvision för skyddskor 

 Efter avslutad anställning återlämnas varselkläder och skor 
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Arbetstider 

Arbetstiderna påverkas av skiftformer enligt Gruventreprenadavtalet  
 
 OB-em måndag – fredag 18.00 till 00.00 
 OB-natt måndag – lördag 00.00 till 06.00 
 OB-helg lördag morgon 06.00 - måndag morgon 06.00  

 
 OB-storhelg 

 Från nyårsafton kl. 06.00 till en 2 januari kl. 06.00 
 Från skärtorsdag kl. 19.00 till påföljande vardag kl. 06.00 
 Från pingstafton kl. 00.00 till påföljande måndag kl. 06.00 
 Från midsommarafton kl. 06.00 till påföljande måndag kl. 06.00 
 Från julafton kl. 06.00 till den 27 december kl. 06.00 

 
 

 Vid övertidsarbete får du ett övertidstillägg enligt kollektivavtalet 
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Arbetstider 

• Arbetstiderna påverkas av skiftformer enligt Maskinföraravtalet 
 OB-A måndag – fredag 05.00-06.00mån.-tors. 17.30- 23.00 fre 17.30-19.00 
 OB-B måndag – tors. 23.00 till 05.00 
 OB-C fre. 19.00- mån 05.00 och  Storhelg 

 
 OB-storhelg 

 Dagen före nyårsafton kl. 19.00 till en 2 januari kl.05.00 
 Från skärtorsdag kl. 19.00 till påföljande vardag kl. 05.00 
 Dagen före pingstafton kl. 19.00 till påföljande måndag kl. 05.00 
 Dagen före midsommarafton kl. 19.00 till påföljande måndag kl. 05.00 
 Dagen före julafton kl. 19.00 till den 27 december kl. 05.00 

 
 

 Ersättning för övertid, obekväm arbetstid och skift kan inte utgå samtidigt. 
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Arbetstider 

 
 
Beredskap och Utryckning kan förekomma 
 
Vi tillämpar Gruventreprenadavtalet samt 

Maskinföraravtalet. 
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Arbetstider 
Veckovila 
 Skiftgång och arbetsberedskap ska arrangeras på sådant sätt att möjlighet 

ges till veckovila enligt arbetstidslagen 
 Om arbetet inte kan organiseras så att arbetaren vid 

beredskapstjänstgöring får veckovila i enlighet med arbetstidslagen, ska 
han i anslutning till fullgjort beredskapsarbete erhålla ledighet på 
ordinarie arbetsdag utan löneavdrag 

 Arbetar du elva dagar i sträck ska den tolfte dagen vara en ledig dag 
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Arbetstidsförkortning 
Arbetstidsförkortning/Gruventreprenadavtalet 

 Intjänande året för arbetstidsförkortning är perioden 
1 jan – 31 dec året innan 

 Kollektiva 38, 8 tim.  

 Tjänstemän 5 dagar (avtalsåret) 

Arbetstidsförkortning/Maskinföraravtalet 
 Intjänande året för arbetstidsförkortning är perioden 

1 jan– 31 dec året innan 

 Kollektiva 34 tim. 

Som kollektivanställd har du följande val när  
det gäller arbetstidsförkortning 
 Välj mellan ledig dag, pension eller utbetalning 

 Valet ska göras senast 31 November, innevarande år. 

 Arbetstidsförkortning ska sökas minst 2 veckor innan ledighet 
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Tidrapportering 

Tidrapportering 
 Tidrapportering ska göras i AGDA Webb senast  

den andra nästkommande månad 
 Personliga inloggningsuppgifter får du i samband med introduktion av 

administrationen 
 Vid sent inlämnad eller utebliven tidrapport betalas endast grundlön ut 

Löneutbetalning 
 Den 25:e varje månad 
 Om den 25:e inträffar under en helgdag sker utbetalning vardagen närmast 

före 

Fackföreningsavgift 
 Arbetsgivaren kan göra avdrag från din lön och betala in fackavgiften för 

anställda som är medlemmar i IF Metall 
 Är du medlem i IF Metall ska du kontakta din avdelning för att  

lönekontoret ska erhålla fullmakt att dra fackavgiften från din lön 
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Semester 

Semester 
 Semesterrätten är 25 dagar enligt semesterlagen 

 

Betalda dagar 
 18 dagar (7/7-skift) 

 22 dagar (K5 skift) 

 20 dagar (K3 skift) 

 25 dagar (dagtid) 
 

Semesterperioder 
 Semesterperioden är under perioden juni-augusti 

 Intjänad semesterperiod 1/4 - 31/3 föregående år 
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Semester 

Semesterledighet 
 Sommarsemester ska sökas senast den 31 mars varje år 

 Övrig semester fyra veckor före ledighet eller  
så snart som möjligt 

 Semesteransökan ska göras på uppsatt semesterlista  
och i AGDA Webb 

 

Semesterersättning 
 Utbetalning av semestertillägget sker i juni och det  

rörliga semestertillägget i november 
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Sjukdom 

 Sjukdom ska anmälas till tjänstgörande arbetsledare via telefonsamtal 

 Arbetstagare har inte rätt till sjuklön för tid innan anmälan om  
sjukdomsfallet gjorts till arbetsgivaren 

 Sjukdomsfall relaterade till arbete (tillbud, olyckor, personskada) ska anmälas  
till företaget som skickar anmälan till berörd myndighet, försäkringsbolag 

 Läkarintyg lämnas in from den 8:e kalenderdagen (arbetsgivaren har rätt om han 
så önskar att begära intyg från första dagen, arbetsgivaren betalar då läkarbesöket) 
Uteblivet läkarintyg innebär olovlig frånvaro  

 Efter 14 kalenderdagars sjukskrivning kan du anmäla till AFA Försäkring där du har 
möjlighet att söka ytterligare ersättning via afaforsakring.se  

 Efter 14 kalenderdagars sjukskrivning anmäler arbetsgivaren till Försäkringskassan  

 Vård av sjukt barn anmäls till respektive arbetsledare via telefonsamtal 
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Rehabilitering 

 Arbetsgivaren skall organisera och bedriva verksamhet med 
arbetsanpassning och rehabilitering för arbetstagarna. Arbetsgivaren skall 
fortlöpande ta reda på vilka behov av åtgärder för arbetsanpassning och 
rehabilitering som finns bland arbetstagarna 

 Åtgärder skall sättas igång så fort som möjligt efter  
en skada eller en sjukdom som upptäcks 

 Rehabilitering ska inriktas på återgång till aktivt arbete 

 Den anställde är skyldig att delta aktivt i rehabiliteringen 
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Föräldraledighet 
 Anställning ska ha pågått minst sex månader i följd när ledigheten påbörjas eller 

att arbetstagaren varit anställd vid företaget minst tolv månader under de två 
senaste åren 

 För all föräldraledighet, utom ledighet med tillfällig föräldrapenning, gäller att den 
anställde måste anmäla ledigheten till arbetsgivaren minst två månader före 
ledigheten, eller så snart det går. Den anställde ska även tala om hur länge 
han/hon vill vara ledig. När den anställde vill komma tillbaka till arbetet ska 
han/hon anmäla detta till arbetsgivaren minst en månad i förväg 

 Pappaledighet (10 dagar) 
 Ledigheten skall anmälas minst en vecka före ledighetens början. Naturligtvis går det inte att ange 

exakt datum för ledigheten, men man kan anmäla vilken månad barnet beräknas ankomma 

 Anmäl föräldraledighet/graviditetspenning via AFA försäkring afaforsakring.se där 
du har möjlighet att ansöka om extra ersättning 

 Intyget som skickas om föräldraledighet från försäkringskassan, ska lämnas till 
huvudkontorets administrationspersonal, årligen. 
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Övrig ledighet 

 Kompledighet ska sökas minst  två veckor innan ledigheten 

 Tjänstledigt ska sökas minst en månad innan ledigheten 

 Övrig ledighet ska sökas minst två veckor innan ledighet 
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Företagsbilar och mobiler 

Användning av företagsbilar och mobiler 
 Företagsbilar får inte användas till privat körning eftersom de då blir en skattepliktig förmån 

 Se utdrag från skatteverket nedan  
 En skattepliktig förmån uppkommer om du för privat bruk utnyttjar bil som du får disponera på grund av anställning eller uppdrag. Om 

arbetsgivaren dessutom tillhandahåller drivmedlet för den privata körningen ska även det beskattas.  

 Värderingen av bilförmån bygger på schabloner. Hur beräkningen görs framgår av Skatteverkets meddelande om värdering av bilförmån. 
Förmånsvärdet ska motsvara den inbesparing en genomsnittlig förmånstagare gör genom bilförmånen jämfört med att äga bilen själv.  

 När en anställd eller uppdragstagare för privat bruk, i ringa omfattning, använder bil som han får disponera på grund av anställning eller 
uppdrag så uppkommer ingen skattepliktig bilförmån. Med ringa omfattning avses att bilen används vid högst 10 tillfällen per år med en 
sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För skattefrihet krävs att båda dessa förutsättningar är uppfyllda. I annat fall uppkommer det en 
skattepliktig bilförmån.  

 Observera att resor till och från arbetet normalt räknas som privata resor. 

 Körjournal ska användas i alla bilar, uppgifter som bör finnas med i körjournalen är 
 Mätarställning vid årets början och slut. 

 Mätarställning vid varje tjänsteresas början och slut. 

 Datum, färdväg och antalet kilometer för varje tjänsteresa 

 Besökt företag/person eller syftet med resan i övrigt 

 Källa: www.skatteverket.se 

 

 P-Böter är personliga och får inte kopplas till arbetsgivaren 

 Användning av företagets mobiltelefoner 
 Företagets mobiltelefoner får ej användas till privata samtal annat än i nödfall 

 Alla privata samtal ska betalas av användaren 

 Vid transport med fordon över 3, 5 ton ska handsfree  
användas när du talar i telefon under körning 
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http://www.skatteverket.se/


Internet 

Datoranvändning 

På de arbetsplatser där det finns tillgång till 
datorer är det förbjudet att surfa på olämpliga 
hemsidor 
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Kollektivavtal 

  

Våran arbetsgivarorganisation är 
Maskinentreprenörerna -ME. 

Genom våran organisation tillämpas 
Gruventreprenadavtalet - IF Metall och 
Maskinföraravtalet. 
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