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INTRODUKTION

Vd har ordet
Året 2021 har till stor del
präglats av pandemin men trots
påverkan på verksamheten
har vi alltid levererat
utifrån kundernas krav och
förväntningar.
VI BESTÄMDE TIDIGT att göra mer

anpassningar på våra arbetsplatser än vad
regeringen och myndigheterna rekommenderade, för att värna om våra medarbetares,
kunders och leverantörers hälsa och säkerhet.
Vi ser att det har varit en lyckad strategi för att
minimera smittspridningen. Nu verkar det som
pandemin är på väg att ebba ut men vi kommer
att ha fortsatt fokus på utvecklingen så länge det
finns faktorer som kan påverka vår verksamhet
och våra medarbetare.
LTH HAR BESTÄMT SIG för att göra vad vi kan

och ta tillvara på de möjligheter som finns idag
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för att minska vårt fotavtryck. I väntan på att
maskin- och fordonsleverantörer kan erbjuda
bättre och miljövänligare alternativ har vi inlett
ett fördjupat samarbete med Skoogs Bränsle
om leverans av produkten HVO Diesel. Med
denna produkt säkerställer vi en minskning av
koldioxidutsläppen med minst 60 procent. Vi har
ställt om vår verksamhet för att på entreprenad
driva rivning, flytt och hållbarhetsarbete åt LKAB.

liv och samtidigt känna att samhället är inkluderande, jämlikt och tolerant. Vi bidrar till målet
dels genom att vara en hållbar och attraktiv
arbetsgivare och dels genom samverkan på
orten. Vi deltar aktivt i grupperingen Kiruna
Växer, som verkar för att utveckla Kiruna som
bostads- och arbetsort, och i KIRSAM, vars syfte
är samverkan inom rekryteringsområdet.

VI GLÄDER OSS ATT VI under året har fått fort-

vår verksamhet och vi gör det tillsammans
med vår viktigaste resurs – våra medarbetare –
med målsättningen att vara ett stabilt och starkt
företag för våra kunder med en säker, hållbar
och effektiv produktion.

satt förtroende av LKAB i våra uppdrag i Kiruna
och Svappavaara, och att vi ingått ett nytt avtal
med LKAB i Mertainen. Också i vårt uppdrag för
LKAB Berg & Betong i Konsulgruvan har vi fått
förnyat förtroende, liksom i vårt mark- och
anläggningsuppdrag för SSC Esrange. Vi har
även tecknat nya avtal med Nek AB respektive
LKAB för uppdrag med anknytning till stadsomvandlingen i Kiruna.

VI FORTSÄTTER VÅR RESA att ställa om

LTH VILL SKAPA BÄTTRE förutsättningar

för Kiruna att växa i takt med de industriella
satsningar som nu ska genomföras. Det är
viktigt att människor trivs och kan leva ett gott

PETER NIEMI

VD
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Det här är LTH – Ett familjeföretag i Norrbotten
LTH ägs av de tre bröderna Häggroth – Lennart
Häggroth, Ronny Häggroth och Tommy Häggroth.
Huvudkontoret finns i Kiruna och företaget arbetar
med maskinentreprenader, anläggning, transporter,
rivning, sanering och återvinningsarbeten.

LTH är ett familjeföretag som grundades 1984
som handelsbolag för att sedermera omvandlas
till aktiebolag 1989. Företaget har under 2021 den
huvudsakliga verksamheten inom gruvindustrin
i Kiruna och Svappavaara.
LTH är ett dotterbolag i koncernen Jukkasjärvi
Holdingbolag. I koncernen ingår även Kiruna Cargo,
Stenbergs Vilt och tio stycken fastighetsbolag.
Vi sysselsätter 301 medarbetare, varav 274 kollektivanställda och 27 tjänstemän. Maskinparken
består till största delen av självägda entreprenadmaskiner och lastbilar. Många av våra anställda är

fackligt anslutna. Vi har en god relation med fackförbunden IF Metall, SEKO, Unionen och Ledarna
och vi tillämpar kollektivavtal. Företaget har även
en fackklubb ansluten till IF Metall som bildades
2020.
LTH står idag inför intressanta utmaningar och
arbetsuppgifter och arbetar ständigt med ett fokus
på hållbarhet, arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Målet
är att behålla leveranssäkerheten och förtroendet
från våra kunder och att stärka vår konkurrensförmåga på den dynamiska marknad där vi verkar.
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Tjänstemän
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2021 i korthet
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Verksamhetsområden
Stabila leveranser trots
pandemin

646 718 tkr
Nettoomsättning
(645 969) tkr, nettoomsättning i nivå
med föregående år

301

Medelantal anställda*
Attraktiv arbetsgivare med
säkerhet i fokus

39%

Soliditet
Finansiellt står vi starka inför
kommande satsningar

388

Antal fordon**
Fortsatt satsning på HVO Diesel
i samarbete med Skoogs Bränsle

43 373 tkr
Rörelseresultat
(52 524) tkr, rörelseresultat i nivå
med föregående år
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Olycksfrekvens***
Vi tar krafttag för att bryta den
negativa trenden

* Medelantalet anställda ska beräknas på individnivå och utvisa
antalet heltidstjänster enligt de villkor som gäller på arbetsstället.
** Personbil, hjullastare, truck, dumper, lastbil, grävmaskin, väghyvel, vält
LTH Traktor AB | Hållbarhetsrapport 2021

*** Antal olyckor som leder till en dags sjukskrivning eller mer, inklusive inhyrd personal
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Verksamhetsområden
Företaget har fyra verksamhetsområden som är uppdelade
med hänsyn till kunder och geografisk placering: Entreprenad,
Gruvverksamhet under jord, Gruvverksamhet ovan jord samt
Rivning/Flytt /Hållbarhet.

Fastigheter,
strategiskt inköp
och försäljning

Inom entreprenadavdelningen utförs de flesta arbeten som är kopplade till
maskinentreprenad. Vi utför maskin-, gods- och materialtransporter samt
olika schakt-, mark- och anläggningsarbeten.

Gruvverksamhet under jord

Vi bistår LKAB med lastning, transport och skuthantering i Kirunas
underjordsgruva. Vi ansvarar även för underhåll av vägar och nivåer.
LTH bistår även LKAB Berg och betong med lastning, transport
och vägunderhåll i Konsulgruvan i Kiruna där projektet Sustainable
Underground Mining (SUM) pågår. Projektet innebär att ny teknik och nya
maskiner och arbetssätt testas i riktig gruvmiljö. LTH är delaktig i projektet
i rollen som entreprenör.

Gruvverksamhet ovan jord

LTH utför maskin- och åkeritjänster, hantering av rågods, tillsatser och
kringtjänster i Svappavaara och Mertainen på uppdrag av LKAB.
Vi ansvarar även för underhåll av vägar.
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VD

Ekonomi

HR och
Hållbarhet

Verksamhetsområden
Entreprenad

Entreprenad

Styrelse

KUJ

Svappavaara

Rivning /
Flytt / Hållbarhet

Rivning, flytt, hållbarhet

Inom verksamhetsområdet utför vi följande tjänster:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknisk konsultation
Miljöinventering
Sanering av farligt avfall
Marksanering
Selektiv rivning
Demontering och flyttning
Totalrivning och industriavveckling
Förädling och krossning
Markarbeten

Våra kunder delas in i gruventreprenader, stadsomvandling, rymd och
övriga entreprenader. Vi arbetar vanligtvis efter flerårskontrakt. Våra stora
leverantörer består av maskinleverantörer, bränslebolag samt leverantörer
av däck.
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Värdeskapande

Värdegrund

Vår verksamhet har ett långsiktigt och värdeskapande perspektiv. För att klara våra
uppdrag och fortsätta utvecklas behöver vi en hållbar fordonspark och ekonomi. Men
viktigast av allt är våra engagerade medarbetare som med sin erfarenhet och kunskap
skapar nöjda kunder, positiv uppmärksamhet i samhället, ekonomisk tillväxt samt
arbetstillfällen, vilket i sin tur genererar i nya uppdrag.
Vi skapar värde för våra medarbetare genom att vara en
stabil och trygg arbetsgivare. Vi skapar värde för våra kunder
genom att erbjuda kunskap, nytänk och flexibilitet i ett
välutfört arbete.
Vi skapar värde för lokalsamhället genom många arbetstillfällen och sponsring av föreningar och andra aktiviteter
som huvudsakligen gynnar kommunens barn och ungdomar.
Under 2021 har vi bidragit till inköp av klätterstenar till
Kiruna centrum. Ett initiativ av Stadsliv Kiruna med syftet
att verka för en levande och glad stad. Varje år stöttar vi
viktiga samhällsarrangemang som Kiruna Snöfestival och
Kirunafestivalen genom att bistå med maskinarbete.
För att stötta handeln i våra verksamhetsorter under
coronapandemin, valde vi även detta år att ge en extra gåva
och julklapp till våra medarbetare i form av presentkort
hos någon av de lokala butikerna. Gåvor som var mycket
uppskattade av både medarbetare och näringsliv.
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Vi har ett samarbete med kollegor i branschen och tar vid
behov hjälp av andra entreprenörer. Endast ett fåtal av våra
leverantörer levererar tjänster till den interna driften, så som
IT-konsulter och viss revisionstjänst.
Långsiktigt värdeskapande

Engagerade
medarbetare

Entreprenad
uppdrag

Maskiner &
vagnpark

Gruvverksamhet

Finansiella medel

Rivning / Flytt /
Hållbarhet

Erfarenhet

Utbildning

Nya Uppdrag

Nöjda
uppdragsgivare

LTH är ett familjeföretag med personligt engagemang
hos varje medarbetare och en ledande leverantör
vad gäller kvalitet på utförda arbeten. Vi tar snabba,
effektiva beslut och arbetar aktivt och förebyggande
mot vår nollvision gällande olyckor. Vi står för
ordning och reda. Hos oss känner alla i bolaget
en yrkesstolthet för det man bidrar med. Vi är de
anställdas förstaval och det självklara valet för
personer som söker anställning inom branschen.
Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats.
Vi sammanfattar detta i värdeorden ”kvalitet,
kompetens, engagemang”.
Under nästkommande år kommer vi att jobba vidare
med våra värdeord och reflektera över vad de
innebär för våra arbetsplatser. Syftet är att i slutändan
förankra värdegrunden hos varje medarbetare.

Positiv
uppmärksamhet
i samhället
Ekonomisk
tillväxt
Arbetstillfällen

Eva Stålnacke
HR- och hållbarhetschef
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Viktiga händelser 2021
Pågående och nya uppdrag

Svappavaara och Kiruna

Vi har fått fortsatt förtroende från LKAB
gällande våra uppdrag i Svappavaara och
Kiruna. I Svappavaara har vi fått förlängt med
2 år från och med 1 januari 2022 med option på
ytterligare 1 år. I KUJ har vi fått förlängt med 2 år
från och med 1 september 2021.

Konsulgruvan

I maj månad kom vi överens med LKAB Berg
& Betong om fortsatt uppdrag i Konsulgruvan.
Uppdraget sträcker sig fram till 31 december
2023 med option på ytterligare 2 år.

Rågodslager i Mertainen

Från och med 1 september 2021 bistår vi LKAB
med att bygga upp ett rågodslager i Mertainen.
Uppdraget sträcker sig fram till våren 2022 med
option på ytterligare 2 år. Organisatoriskt infaller
Mertainen under vår verksamhet i Svappavaara.
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SSC

Inom verksamhetsområdet entreprenad har vi
fått fortsatt förtroende att hjälpa SSC Esrange
med mark- och anläggningsarbeten.

Utmaningar under
året
Året har till stor del präglats av coronapandemin
som påverkat vår verksamhet med flertalet stora
utmaningar. Smittspridningen av covid-19 har
inneburit en hög sjukfrånvaro och därmed en
svårplanerad produktion. Detta år har pandemin även
medfört försenade leveranser av beställda fordon,
maskiner, komponenter och reservdelar.
Fortsatta störningar efter den seismiska händelsen
2020 i LKAB:s underjordsgruva har medfört
utmaningar för produktionskapaciteten. Under året
har produktionsflödet varit lågt och ojämnt.

Anläggning vid Kirunas nya stadskärna

Trots utmaningar som har påverkat vår verksamhet
har vi alltid levererat utifrån kundernas krav och
förväntningar.

Rivning i gamla Kiruna

En positiv utmaning som inleddes under året är
LTH:s omställning av delar av verksamheten till HVO
Diesel för att minska vårt koldioxidutsläpp – det är
viktigt för oss att göra vad vi kan, här och nu.

Vi har även tecknat ett avtal med Nek AB
om mark- och anläggningsarbeten för
uppbyggnaden av Kirunas nya centrumkärna.

På avdelningen för rivning, flytt, hållbarhet har vi
tecknat ett avtal med LKAB om 4+2 år för rivning
i Kiruna inom ramen för stadsomvandlingen.

Flytt av byggnader

Vi har även fått ett uppdrag från LKAB att
tillsammans med Veidekke och Berggren &
Bergman flytta 5 stycken byggnader under
sommaren/hösten 2022.
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"

En positiv utmaning som inleddes under året är LTH:s omställning av delar
av verksamheten till HVO Diesel för att minska vårt koldioxidutsläpp – det
är viktigt för oss att göra vad vi kan, här och nu.
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Pandemiåtgärder

Återöppningen av Viscariagruvan.

Under året har vi fortsatt att uppdatera oss gällande
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner och
gjort anpassningar i syfte att värna hälsa och säkerhet för våra
medarbetare, kunder och leverantörer.
Vi har riskbedömt läget kontinuerligt för att
säkerställa oss om nödvändiga åtgärder.
Utifrån våra förutsättningar har vi bland annat
möjliggjort för våra medarbetare att hålla
avstånd genom att begränsa antalet personer
som vistas i gemensamma personalutrymmen.
Vi har också anpassat tider på raster och pauser
samt anskaffat mobila personalutrymmen
för att minska risken för större folksamlingar.
Verksamheten har varit stängd för externa
besökare.
Vi har erbjudit snabbtest till medarbetare som
utsatts för konstaterad smitta på arbetsplatsen
och de som har möjlighet att arbeta hemifrån
har gjort det. Kontinuerligt har företaget
påmint och uppmanat medarbetare att följa
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och restriktioner.

Pandemin har varit en stående punkt på
varje ledningsgruppsmöte. Syftet har varit
att ha en effektiv omvärldsbevakning med
fokus på myndighetsbeslut, skapa trygghet
i organisationen samt diskutera och besluta
om åtgärder på företaget. Utöver det har
kontinuerliga möten genomförts av platschefer,
HR och VD för att stämma av läget och vidta
aktuella åtgärder i respektive verksamhet.
Företagets pandemiåtgärder har uppdaterats
kontinuerligt under året och kommunicerats ut
till medarbetare via intranät, anslag i fikarum och
via kommunikation på arbetsplatserna.
Vi kommer ha fortsatt fokus på pandemin
så länge det finns faktorer som kan påverka
LTH:s medarbetare, verksamhet, kunder
och leverantörer.

En del utbildningar har flyttats fram men flertalet
utbildningar och möten har utförts digitalt vilket
visat sig vara både uppskattat och effektivt.
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Hållbarhetsstyrning
Vi strävar efter att ha stolta och välmående medarbetare,
nöjda kunder och en stabil ekonomi. Vi arbetar alltid med
fokus på ständiga förbättringar med syfte att utveckla
företaget och medarbetarna så att våra projekt kan
genomföras och följas upp till kundernas fulla belåtenhet
och enligt vår omgivnings förväntan.

LTH har ett ledningssystem för kvalitet, miljö
och arbetsmiljö vilket innebär att projektstyrning, genomgångar och kontroll samt
dokumenthantering sker enligt fastställda
rutiner. Vid genomförande av projekt värderar
vi miljöhänsyn och hushållning med resurser.
Systemet följer kraven i kvalitetsstandarden
ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001
samt Arbetsmiljöverkets krav på systematiskt
arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.
Utöver vårt ledningssystem har vi policyer som
ska verka för att styra företaget i rätt riktning
och vägleda våra medarbetare att dagligen
ta ansvarsfulla beslut. Vår hållbarhetspolicy
behandlar ekonomiskt, socialt och miljömässigt
ansvarstagande. Där ingår ställningstaganden
gällande affärsetik, korruption, mänskliga
rättigheter, diskriminering, kränkande
särbehandling m.m.

Efterlevnad på våra policyer följs upp och
analyseras via avvikelserapportering och
visselblåsarfunktion. Baserat på årets utfall
kommer vi under nästkommande år göra en
översyn av våra policyer för att skapa än mer
tydlighet och enkelhet i vad som gäller i företaget.
Under första delen av 2022 kommer företaget
att tillsätta en ny styrelseordförande vilket ska
resultera i ett än mer aktivt styrelsearbete. Fokus
kommer att ligga på strategiska frågor och planer.
Styrelsen ansvarar för hållbarhetsrapporten.
HR- och hållbarhetschef har det övergripande
ansvaret för samordning och styrning av
hållbarhetsfrågorna och driver dessa frågor
i ledningsgruppen. Det yttersta ansvaret för
hållbarhetsfrågorna har företagets VD.

Våra övriga policyer är:
• Arbetsmiljöpolicy

• Lönepolicy

• Alkohol- och drogpolicy

• Miljöpolicy

• Bilpolicy

• Trafiksäkerhetspolicy

• Integritetspolicy

• Policy mot kränkande

• Kvalitetspolicy
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särbehandling
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Sociala förhållanden och
mänskliga rättigheter
LTH accepterar inte barnarbete i någon form, ej heller
tvångsarbete eller annat ofrivilligt arbete. Diskriminering
på grund av ras, religion, politisk uppfattning, kön, ålder,
nationalitet, sexuell läggning eller funktionshinder får inte
förekomma. Medarbetarna har full rätt att organisera sig, gå
med i eller avstå från att gå med i fackliga organisationer.
LTH verkar ständigt för att förbättra sociala förhållanden och
mänskliga rättigheter inom de områden där vi verkar, främst
genom värdegrundsinsatser riktade mot vår personal.

Antikorruption
LTH bedömer att risken för att medarbetarna ska utsättas för
korruption eller korruptionsliknande situationer är liten. LTH:s
värdegrundsarbete samt en kontinuerlig dialog för särskilt
exponerade grupper gör att risken minskar ytterligare.

Visselblåsarfunktion
Vår feedbackfunktion (visselblåsarfunktion) är till för att alla
medarbetare ska ha möjlighet att delge önskemål och förslag
men även framföra klagomål och informera om allvarligare
missförhållanden. På vårt intranät finns rutin tillgänglig för hur
företaget hanterar inkomna ärenden. Under 2022 kommer
vi att göra en översyn av vårt visselblåsarsystem för att
säkerställa att det är förenligt med de nya lagkraven.
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Väsentlighetsanalys

Vi träffar flera av våra intressenter dagligen och
för en dialog som i huvudsak är muntlig. Genom
dialog med intressenter, intern riskinventering
och omvärldsbevakning har vi under året haft
möjlighet att genomföra en väsentlighetsanalys
där vi identifierat vilka frågor som är väsentliga
för oss.
De interna risker vi identifierat är bemanningsfrågan till våra uppdrag, då kompetensen vi
söker är en brist i norra Sverige. Bemanningsfrågan påverkas också av att personalomsättningen
har ökat som en effekt av att efterfrågan på
arbetskraft är hög i samtliga branscher i vår del
av landet. Ytterligare en risk är boendefrågan
för de medarbetare som bor på annan ort och
därmed arbetspendlar till arbetet. I dagsläget är
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Väsentliga hållbarhetsfrågor

Alla hållbarhetsfrågor är viktiga, men för att
kunna göra skillnad är det viktigt att identifiera de
områden där vi har störst social, ekonomisk och
miljömässig påverkan.
I följande avsnitt redogör vi för varför dessa
områden är väsentliga för oss och hur vi hanterar
dem i vår verksamhet. I denna hållbarhetsrapport har vi lagt mest fokus på våra mest
väsentliga områden: hållbar arbetsplats, attraktiv
arbetsgivare, boende för personal, kvalitet på
utförda arbeten samt klimatpåverkan.

Kundfokus

Hållbar arbetsplats
Attraktiv arbetsgivare
Boende för personal
Kvalitet på utförda uppdrag
Klimatpåverkan

Bidrag till lokalsamhälle
Hållbar samhällsutveckling
God affärsetik

Ekonomisk stabilitet
Resurseffektivisering

Betydelse för våra intressenter

För att få en förståelse för vilka aktörer i samhället vi påverkar med vår verksamhet, och som
påverkar oss med sitt inflytande har vi identifierat
vilka våra intressenter är. Våra medarbetare betraktas som vår viktigaste intressentgrupp. Utan
dem kan vi inte genomföra våra uppdrag. Vid
sidan om våra anställda finns våra kunder, leverantörer, samarbetspartners, myndigheter och
inte minst vårt lokalsamhälle.

boende en brist i vår kommun. Förutom dessa
risker ser vi även pågående pandemi som en
risk, både vad gäller ökad produktionsstörning
och sjukfrånvaro och försenade fordons- och
reservdelsleveranser.

Hög

Våra intressenter

Mycket hög

Omvärld och fokus

Hög

Betydelse för LTH

Mycket hög
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Social hållbarhet
LTH:s medarbetare är företagets
viktigaste resurs. Utan våra
medarbetare kan vi inte utföra
våra uppdrag. Vi strävar alltid efter
en arbetsplats där var och en ska
trivas, må bra och arbeta med
ansvar och säkerhet i fokus.
Hållbar arbetsplats

För oss är en hållbar arbetsplats ett arbete där
du trivs och mår bra. Företagskulturen är sådan
att vi arbetar med säkerhet i fokus i en god arbetsmiljö. Vi erbjuder alla medarbetare samma
förutsättningar och villkor, rätt kompetens för
arbetsuppgifterna och ett gott ledarskap. Nedan
beskriver vi områden som är viktiga för oss och
som vi arbetar kontinuerligt med.

Arbetsmiljö och säkerhet

Vår målsättning är att skapa en säker och trygg
arbetsmiljö där vi genom systematiskt arbetsmiljöarbete undersöker, riskbedömer, åtgärdar,
kontrollerar och förebygger risker, tillbud och
olyckor. Vi arbetar även med avvikelsehantering
där våra medarbetare rapporterar in risker, tillbud
och olyckor som sedan hanteras främst av
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KMA-samordnare men även av ansvarig platschef och/ eller arbetsledare. Uppföljning sker
systematiskt.
Vi strävar efter att våra medarbetare ska känna
delaktighet och uppmuntrar en öppen dialog
på arbetsplatsen där arbetsledningen finns på
plats för att fånga upp eventuella avvikelser och
utmaningar. Våra skyddsombud finns tillgängliga
för medarbetare att samverka i det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Vår skyddskommitté består
av samtliga skyddsombud, VD, platschefer, HR
och KMA-samordnare och träffas fyra gånger
per år för ett strukturerat arbete. Utöver det
kommunicerar skyddskommittén digitalt eller
muntligen vid behov.
Vi har en utarbetad plan gällande krishantering med en definierad krisgrupp. Denna vägleder
oss att agera på rätt sätt om krissituation uppstår.
Våra medarbetare ska i enlighet med företagets
riktlinjer utföra arbete enligt gällande lagar, föreskrifter och rutiner och säkerställa att maskiner,
verktyg, utrustning och hjälpmedel används på
rätt sätt. Tillbud, avvikelser och olyckor ska
rapporteras. Alla på LTH har ett gemensamt
ansvar för att handleda och introducera nya
medarbetare.
Utöver det arbete som utförs av företagets
skyddsombud och KMA-samordnare säkerställer vi att vår arbetsplats är hållbar genom vår

arbetspolicy, friskvårdssatsning samt värderingar som främjar en öppen företagskultur. Friskvård och rehabilitering är en del av vårt hållbarhetsarbete. Genom avtal med flertalet friskvårdsanläggningar har vi under året haft möjlighet att
erbjuda varje medarbetare förmånlig friskvård

med syfte att bibehålla eller skapa en god hälsa.
Genom friskvård förebygger vi arbetsrelaterade
skador och minskar alternativt bibehåller vår
låga sjukfrånvaro. Genom satsningen ökar vi
också trivseln hos våra medarbetare och stärker
oss som arbetsgivare.
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Sjukfrånvaro (%)

Antal olyckor
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Under 2021 har vi haft 11
olyckor med frånvaro, vilket
ger nyckeltalet 2,28 räknat per
hundratusen arbetade timmar.
Vårt långsiktiga mål är noll
olyckor med frånvaro medan
vårt delmål är 0,35 per hundratusen arbetade timmar.
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Som en följd av coronapandemin ökade vår
sjukfrånvaro under 2021. I enlighet med
Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer har flertalet medarbetare valt att inte nyttja
friskvårdsförmånen på träningsanläggningarna.
Därmed har vi valt att inte göra en utvärdering
huruvida friskvårdssatsningen bidrog till att
minska eller bibehålla nivån på sjukfrånvaro.
Vid rehabilitering av långtidssjukskrivna arbetar
vi för att hitta ett sätt att anpassa arbetet för den
anställda att komma tillbaka till verksamheten så
fort som möjligt.
Under året har vi omformulerat vårt arbetsmiljömål. Vårt långsiktiga mål är en arbetsplats
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med noll olyckor med en dags frånvaro eller mer,
inklusive inhyrd personal. Vi ser dock behovet av
ett realistiskt delmål i vår strävan och har därför
upprättat ett delmål på 0,35 olyckor med frånvaro per hundratusen arbetade timmar. Antalet
olyckor som leder till frånvaro har olyckligtvis
ökat kraftigt under 2021, vilket innebär att vi
behöver ta ett krafttag och se över våra åtgärder
för att förebygga olyckor.
Under 2021 var ett av våra prioriterade områden i arbetet med att skapa en säker och trygg
arbetsmiljö att förankra vår värdegrund. Detta
arbete pausades på grund av pandemin men
är åter ett prioriterat område under 2022.
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2021

Tillbud

23

12 3

2020

Risk

Olycka utan frånvaro

23

8

7

2019

Olycka med frånvaro

Tillbud: Händelser som skapar problem i produktion och/eller som kunnat leda till personskada.
Risker: Om föraren ser något som kan leda till ett tillbud som kan åtgärdas proaktivt.
Olycka utan frånvaro: Händelse som orsakat mindre personskada men ingen frånvaro från arbetet.
Olycka med frånvaro: Olycka som lett till sjukfrånvaro en eller flera dagar.
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Jämställdhet och
diskriminering
LTH ska verka för att varje medarbetare ska känna
gemenskap och tillhörighet på arbetsplatsen. Alla
på LTH har ett lika värde och ska inneha samma
förutsättningar att utföra sitt arbete. Allas insats i
arbetet är betydelsefull och varje medarbetare har
ett ansvar att medverka till ett öppet och vänligt
klimat och en vardaglig hövlighet på arbetsplatsen.
Vi uppskattar blandade arbetsgrupper eftersom
mångfald främjar en god stämning på företaget.
Vid rekrytering baseras våra urvalsprocesser
på kompetens och personlighet och ej på andra
aspekter. Under året har andelen kvinnor i företaget
ökat med fyra procentenheter.
Vi erbjuder både män och kvinnor arbetsuppgifter
som gör att de kan anställas på lika villkor. Det
förekommer inte könsrelaterade löneskillnader då
vi följer lönesättning enligt kollektivavtal. Utöver det
har vi lönekriterier och lönepolicy.
Vi har en policy mot kränkande särbehandling
med en tillhörande handlingsplan som beskriver
hur dessa ärenden handläggs och utreds.
Denna policy finns på vårt intranät och i vår
personalhandbok där våra övriga policyer finns
att hitta. Varje medarbetare har tillgång till dessa
och de ingår även i introduktionen av våra nya
medarbetare. År 2021 hade vi ett ärende med
kränkande särbehandling i form av sexuella
trakasserier. Detta hanterades i enlighet med
vår handlingsplan.
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Andel kvinnor och män i ledningsgrupp (%)
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Kompetensutveckling
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför strävar vi efter
att vår personal har rätt utbildning för de arbetsuppgifter de utför.
På så vis är vi en attraktiv arbetsgivare och konkurrensmässiga på
marknaden. Det är viktigt för oss att ständigt vidareutveckla våra
medarbetare och chefer.
Vi har genomfört arbetsmiljöutbildningar för
chefer och ledare. För den som är mer erfaren i
sin roll är utbildningen en relevant uppdatering
och för den med mindre erfarenhet bidrar
utbildningen med värdefulla kunskaper för att
kunna agera och hantera sin roll i företaget på
rätt sätt.
Ett gott ledarskap är prioriterat hos oss eftersom det är en viktig pusselbit i den hållbara
arbetsplatsen. Varje chef och ledare ska genomföra vår ledarskapsutbildning. Vi kommer
framöver även erbjuda samma utbildning till
potentiella ledare i företaget. Under året fanns på
grund av pandemin inte möjlighet att genomföra
ledarskapsutbildning. Vår ambition under nästkommande år är att minst 90 procent av chefer
och ledare ska genomföra utbildningen.
Företagets VD kallar kontinuerligt till chef- och
ledardagar där ett återkommande moment är
omvärldsbevakning. För oss är det viktigt att vi
höjer blicken och framtidsspanar på vår omvärld
för att upptäcka både möjligheter och risker.
Våra förare och reparatörer utbildas kontinuerligt
med relevanta branschutbildningar.
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Trafiksäkerhet

Vår huvudsakliga verksamhet består av att
framföra fordon och maskiner. Därför är det
av största vikt att göra detta ansvarsfullt och
trafiksäkert. Genom vår trafiksäkerhetspolicy
kommunicerar vi våra värderingar och rutiner
i trafiken till våra medarbetare.
Våra medarbetare ska alltid kunna vara stolta
när de framför företagets fordon och maskiner.
Vi utför arbete på ett säkert sätt och vi tar alltid
ansvar för avvikelser.
Under 2021 har vi upprättat en ny trafiksäkerhetspolicy med tillhörande mål som
kommer bli aktuell i början av nästa år.
Under året har vi anlitat en säkerhetsrådgivare
som guidar och hjälper våra förare att ta rätt
beslut vid transport av farligt gods.
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Kiruna Växer anordnade tillsammans
med Stadsliv Kiruna ett sprakande
nyårsfirande i Ferrumparken.

Attraktiv arbetsgivare
Vi vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare
och arbetar därför ständigt med säkerhet i fokus.
Genom vår KMA-samordnare säkerställer vi
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar
med att utveckla ledarskapet genom relevanta
utbildningar samt ger möjlighet till utveckling
inom företaget då vi ser utbildning och intern
rekrytering som en fördel.
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Utveckling av verksamhetsorten

Det finns många jobb att söka i norra Sverige
och rekryteringarna kommer att öka ännu mer
de närmsta åren. Det är en glädjande och positiv
utveckling för regionen men innebär också att
vår verksamhetsort behöver utvecklas för att
kunna konkurrera om arbetskraft.
LTH har valt att ingå i Kiruna Växer som

drivs av en referensgrupp med representanter
från näringsliv, besöksnäring och kommun.
Målsättningen är att referensgruppen ska vara
ett långsiktigt, öppet och levande forum för
fortsatt utveckling av Kiruna som bostads- och
arbetsort. Kampanjnamnet Kiruna Växer är
inte ett konstaterande, det är ett löfte och en
utmaning som signalerar att vi tillsammans har

en ambition, vilja och förmåga att växa och att vi
som bor och verkar i Kiruna kommer att leverera
de förutsättningar som krävs.
LTH ingår även i KIRSAM som är en grupp där
Kirunas största arbetsgivare deltar med syfte att
samverka inom rekryteringsområdet.
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Risker och riskhantering
Arbetskraft inom vår bransch har de senaste
åren varit en bristvara vilket visat sig än
tydligare under 2021. Norra Sverige erbjuder
många arbetstillfällen vilket bidrar till ökad
personalomsättning och svårigheter att
rekrytera personal. Arbetslösheten är låg i
vår kommun och vi behöver därför rekrytera
från andra delar av Sverige och även från
våra grannländer i första hand. Detta medför
utmaningar gällande boendefrågan.
Vi arbetar ständigt med att hitta hållbara och
bra boenden till vår pendlande personal. För
att kunna erbjuda prisvärt boende har vi behov

att inom koncernen äga egna fastigheter, vilket
kräver en bra dialog med kommunen och
privata aktörer. Vi har även varit i dialog med
vår kommun gällande utbildning av maskinförare på gymnasienivå, vilket resulterat i
en planerad maskininriktning på bygg- och
anläggningsprogrammet.
De risker som LTH har identifierat som mest
väsentliga inom området mänskliga rättigheter
är de som är arbetsrelaterade och berör säkerhet och hälsa. Pågående pandemi orsakar
hög sjukfrånvaro och därmed en svårplanerad
produktion.

Prioriterade aktiviteter
Gällande säkerhet och hälsa kommer vi under
nästa år se över våra rutiner och introduktioner
och utifrån det skapa aktiviteter som ska
hjälpa oss att stärka säkerhetskulturen och
minska antalet olyckor med frånvaro. Vi arbetar
aktivt med att hålla oss uppdaterade om
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
och genomför åtgärder för att hålla nere
sjukfrånvaro så gott det går.

Redovisning 2021
Ledarskapsprogram genomfört av
minst 90 % av företagets chefer
och ledare
Hälsofrämjande insatser
Uppdaterat trafiksäkerhetspolicy
och mål
Omformulerat vårt arbetsmiljömål
gällande olyckor med frånvaro
Värdegrundsarbete
Arbetat proaktivt gällande
coronapandemin

Ambition 2022
Ledarskapsprogram genomförs
av minst 90 % av företagets chefer
och ledare
Värdegrundsarbete
Stärka säkerhetskulturen och
minska antal olyckor
Verka för att LTH är en attraktiv
arbetsplats
Insatser i syfte att minska
personalomsättning
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Ekonomisk hållbarhet

Prioriterade aktiviteter
Redovisning 2021
Översyn av fordonspark

Vi sätter stort värde i långsiktiga kundrelationer där god kvalitet på
utförda arbeten är i fokus. Det upprätthåller vi genom god affärsetik,
ekonomisk stabilitet och hög kundnöjdhet.
Pandemin fortgår vilket har utmanat oss på
många sätt och självklart även ekonomiskt.
Ökad sjukfrånvaro och svängningar i produktionen har skapat större kostnader och lägre
intäkter. Vi har trots detta alltid kunnat leverera
utifrån kundernas krav och förväntningar.
Vi strävar alltid efter att utföra de uppdrag vi
lovat på det sätt vi kommit överens om. Vi är ett
lokalt företag med ett långsiktigt tänkande och
vi har inte råd att uppföra oss på något annat
sätt än affärsetiskt. Under året har inga fall av
korruptionsincidenter eller rättsliga ärenden
förekommit i företaget. Vår hållbarhetspolicy
vägleder oss hur vi ska agera i frågor som rör
affärsetik och anti-korruption.
För att upprätthålla en hållbar ekonomi arbetar
vi ständigt med översyn av företaget och våra
strategiska beslut. Pandemin har påskyndat
våra digitaliseringsprocesser vilket är positivt.
På relativt kort tid har vi digitaliserat flera delar
i verksamheterna. Digitaliseringen har inneburit en hel del effektiviseringar och förbättringar
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Påbörjat översyn av
leverantörskedja

genom att vi lättare och snabbare kan träffas
digitalt. Ekonomi, lön och dokumenthantering
har förenklats och vi arbetar med att skapa bättre struktur i alla led.

betydelse för vår långsiktiga utveckling. Vi har
påbörjat en kartläggning av våra leverantörer
som vi arbetar vidare med under nästkommande år.

Kvalitet på utförda uppdrag

Risker och riskhantering

Vi vill lämna ifrån oss utförda jobb som vi är
stolta över. Vi ska leverera rätt tjänster, i rätt
tid och rätt utfört. Kunden ska känna sig nöjd.
Kvalitet för oss är att anpassa oss efter våra
kunders behov. Det är viktigt för att vi ska kunna
vara konkurrenskraftiga. Våra största kunder
ställer inte bara krav på leveransen utan även
på att vi respekterar mänskliga rättigheter
genom att vi skriver under deras uppförandekoder, vilket är en självklarhet för oss. Våra leverantörer måste uppfylla samma krav som våra
kunder ställer på oss.

Hållbara inköp

Ambition 2022
Fortsatt översyn av fordonspark
Slutföra översyn av
leverantörskedja

Att vara beroende av ett få antal kunder medför
en risk för fortsatt hållbart företagande. Fokus
ligger på att arbeta brett med större variation på
kunder och spridning av avtalstider.
Pågående pandemi utmanar oss även genom försenade leveranser av fordon, maskiner
och reservdelar. Detta medför svårigheter i
att upprätthålla leveranser mot kund. En stor
framgångsfaktor för oss är kunskapen och styrkan vi har i våra verkstäder som möjliggör att
vi kan hålla vårt löfte till kund. Utöver det är det
viktigt att ständigt omvärldsbevaka och var
i framkant gällande beställningar.

Vi förväntar oss ansvarsfulla leverantörer och
en hållbar leverantörsbas är av avgörande
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Miljömässig hållbarhet
Vi ska ta ansvar för den miljö vi
verkar i och arbeta med ständiga
förbättringar för att minska vår
negativa miljöpåverkan. Vårt
arbetssätt ska möjliggöra att vi
kan lämna över en hållbar miljö
till våra barn och barnbarn.
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Vi verkar i en bransch där vi är beroende av drivmedel och kemikalier. Utsläpp från våra fordon
och maskiner påverkar vår miljö negativt. Därför är
det viktigt för oss att ta ansvar för att minska våra
utsläpp så mycket som vi kan, här och nu. Vi kan
göra störst skillnad genom att ha en fordonspark
med hög miljöklass och genom att se över vilka
drivmedelsalternativ som finns inom ramen för
våra förutsättningar. Vi uppdaterar regelbundet vår
kunskap om framtida alternativ som till exempel
eldrift. I dagsläget är detta inte ett alternativ då
marknaden ännu inte kan erbjuda maskiner och
fordon som passar våra behov, men det kan vara
ett alternativ framöver.
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Miljöklass
Miljöklass
entreprenadmaskiner

Miljöklass på våra fordon och maskiner

Vår ambition är en fordons- och maskinpark med
hög miljöklass, vilket innebär motorer med krav
på lägre utsläpp av en rad olika luftföroreningar.
De utmaningar som präglat 2021 har bidragit till
att vi inte uppnått våra uppsatta mål gällande
ökad andel högsta miljöklass på vår park.
Vad gäller entreprenadmaskiner (hjullastare,
grävmaskiner, truckar och dumpers) har vi ökat
andelen steg 4 och 5-motorer till 36 procent. Vårt
uppsatta mål var 38 procent.
Miljöklasserna på lastbilssidan är i princip
oförändrade i jämförelse med föregående år. Vårt
uppsatta mål för 2021 var 75 procent.

Drivmedel

Under sommaren 2021 växlade LTH upp
hållbarhetsarbetet och driver idag delar av vår
dieselburna verksamhet med HVO Diesel.
Vårt mål är att växla över hela vår maskin- och
fordonspark till denna bränsleform för att minska
vår negativa påverkan på omgivning och miljö.
HVO Diesel tillverkas av förnybara råvaror
som vegetabiliska oljor och animaliska fetter
som processats för att bli drivmedel för
dieselmotorer. Fördelarna för vår miljö är stora
då koldioxidutsläpp reduceras med minst 60
procent i jämförelse med vanlig diesel.
Våra stora partners som CAT, Volvo och Scania
har alla gett grönt ljus till att köra deras maskiner
på detta bränsle. Om bränslet i framtiden blir
en bristvara för oss finns möjligheten att tanka
vanlig diesel. Denna omställning låser oss inte
vid det ena eller det andra bränslet.
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Alternativa motorer

I slutet av 2020 levererades två elhybrider i
form av 50 tons lastmaskiner som har varit i
produktion under 2021. Detta var ett bra och
hållbart inköp eftersom maskinerna har 20
procent lägre bränsleförbrukning och cirka
15 procent högre lastkapacitet än dieseldrivna
maskiner i samma storlek.
Företaget har under året även införskaffat en
eldriven personbil. Vintrarna är långa och kalla
i vår del av landet vilket gör det nödvändigt att
undersöka och utvärdera hur denna alternativa
motor fungerar i vår verksamhet.

Kemikaliehantering

Vi påverkar till viss del vår miljö genom
kemikaliehantering. Vi använder oss av ett
digitalt system för att upprätthålla en aktuell
kemikalielista och göra riskbedömningar av de
kemikalier som används i våra verksamheter.
Översyn av kemikalier görs minst en gång
per år. Detta görs för att säkerställa: att vår
kemikalielista är aktuell, att vi ligger i fas med
riskbedömningar, att vi inte lagrar mer kemikalier
än vi förbrukar och för att byta ut hälsoskadliga
kemikalier förutsatt att alternativ finns. Vi strävar
kontinuerligt efter att minska antal specifika
kemikalier. Detta gör vi främst genom att inte
köpa in kemikalier av flera olika märken som har
likvärdig funktion.
Läckage eller spill av bränsle, olja och kemiska
produkter omhändertages snarast möjligt.
Absorberingsmedel ska finnas tillgängligt i alla
våra verkstäder och i varje fordon.

Energi och avfall

Vårt avfall hanterar vi med fokus på
kretsloppstänkande. Vi återvinner och sorterar
avfall i märkta kärl som finns placerade i våra
verksamheter. Det är en fördel om avfall som
exempelvis fordonsdelar kan återvinnas i den
egna verksamheten. Vissa produkter hämtas
upp av leverantören, ett exempel är däck som
samlas upp av däckleverantörer.
Under året har en energikartläggning
påbörjats vilket innebär en översyn av energi
som tillförs och förbrukas i verksamheten.
Syftet är att kartlägga vilka kostnadseffektiva
åtgärder som företaget kan vidta för att minska
energianvändning, öka energieffektiviteten och
därmed minska kostnaderna. För vår del innebär
denna kartläggning en översyn av de fastigheter

Risker och riskhantering

Betydande kostnader kommer att uppstå när
det blir aktuellt med investering i alternativa
motorer. En god riskhantering förutsätter
omvärldsbevakning och välgrundade
strategiska beslut.
I vår omställning, att göra det vi kan – här
och nu, finns en risk att brist på HVO Diesel
uppstår. För att säkerställa vårt kundlöfte har vi
möjlighet att växla över till ordinarie bränsle.

Antal kemikaliersorter
Antal kemikaliesorter
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Prioriterade aktiviteter
Redovisning 2021
Påbörjat energikartläggning
Uppnått vårt miljömål gällande
miljöklasser lastbilar och
entreprenadmaskiner
• Lastbilar: 75 % består av Euro
6-motorer
• Entreprenadmaskiner: 38 %
består av Steg 4-motorer och
Steg 5-motorer
Minskat vårt koldioxidutsläpp
genom att växla över till HVO Diesel
fossilfri i delar av vår verksamhet
Definierat ett mål för minskat
koldioxidutsläpp

Ambition 2022
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Slutföra energikartläggning

289

200

150

193

Definiera mål kopplat till miljö
Öka andelen maskiner och fordon
med högsta miljöklass

204

100
2021
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vi nyttjar men även en översyn av maskinoch fordonsparken. Under nästkommande
år beräknas kartläggningen vara färdigställd,
inklusive tillhörande förbättrande och energieffektiviserande aktiviteter.
All el som LTH köper är 100 procent förnybar.

2020

2019
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LTH och de globala målen
Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för en
hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193
medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17
mål och 169 delmål som i Sverige kallas de globala
målen. LTH hänvisar till följande globala mål:

LTH Traktor AB | Hållbarhetsrapport 2021

SOCIALT

Vi bidrar till minskad risk för sjukdomsfall genom att begränsa
vår användning av kemikalier och byter ut de kemikalier som är
hälsoskadliga.
Vi motverkar missbruk genom vår alkohol- och drogpolicy.
Vi bidrar till säkerhet i trafiken genom vår trafiksäkerhetspolicy.
Vi investerar i friskvård och i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

SOCIALT

Vi erbjuder relevanta utbildningar till samtliga medarbetare.

SOCIALT

Vi erbjuder jämställda anställningsvillkor och uppmuntrar såväl
män som kvinnor att ta ut föräldraledighet.
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Vi uppdaterar kontinuerligt vår fordons- och maskinpark mot bättre miljöprestanda och lägre bränsleförbrukning. Vi investerar i maskiner
och fordon med alternativa motorer när det är möjligt och ekonomiskt försvarbart.

MILJÖ

Vi minskar vårt avtryck gällande växthusgaser med 60 % i berörda verksamheter genom vår satsning på HVO Diesel.
Vi köper endast 100 % förnyelsebar el.
Vi bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser genom digitala möten och utbildningar.

SOCIALT
EKONOMISKT

EKONOMISKT

MILJÖ
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Vi har kollektivavtal, jämställda arbetsvillkor och uppmuntrar såväl kvinnor som män att ta ut föräldraledighet.
Vi erbjuder arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor och bidrar till levande samhällen och ekonomiskt välstånd.

Vi minskar våra bränslekostnader genom en kontinuerligt uppdaterad fordonspark med bättre miljöprestanda.
Vi arbetar med ett digitalt arbetsordersystem som ger oss bra kontroll på våra flöden och möjliggör effektiviseringar.

Vi minskar vår negativa påverkan på
luftkvaliteten genom att investera i fordon
av högsta miljöklass och elhybrider.

MILJÖ

Vi återanvänder och renoverar det vi
kan så länge det är ekonomiskt rimligt.
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Produktion: Heedmark AB

