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Välkommen till Bellmans!  

Vi hoppas att du ska trivas bra hos oss som uppdragsgivare. För att du ska få så goda 

förutsättningar som möjligt, är det viktigt att du läser igenom och tar del av denna 

handbok. Självklart är du alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring 

innehållet i denna handbok eller övriga frågor. UE-handboken är uppställd i 

bokstavsordning för att du lätt ska hitta de uppgifter du behöver.  

Allmänt om Bellmans 

Bellmans Åkeri & Entreprenad AB startades 1972 av Ulf Bellman. Bellmans, som vi 

kallar oss, har främst Storstockholm som arbetsområde, men kan även arbeta i andra 

delar av landet om behovet finns. Kontoret och vår verkstad finns i Saltsjö Boo, söder 

om Stockholm. 

2017 blev Bellmans Åkeri & Entreprenad AB en del av Bellman Group. 

Bellman Group är moderbolag i en anläggningskoncern som verkar inom 

bergsprängning, schakt, transport och hantering av massor i Sverige, i första hand i 

Stockholms- och Göteborgsregionen. Koncernen består av Bellmans som är ett 

transportföretag, Uppländska som utför sprängarbeten, VSM som utför schaktarbeten 

med större maskiner och Samgräv som är verksamt inom transport, masshantering och 

deponier. 

Under 2019 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Bellman Group, med huvudkontor 

i Solna, har cirka 400 anställda och 900 underentreprenörer. Moderbolagets 

företagsobligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Bellman Group är en koncern i 

stark tillväxt med en uttalad förvärvsstrategi. 

Kärnvärden 

Kvalitet. Kompetens. Säkerhet. 

Vi hoppas att du kommer trivas med oss på Bellmans, välkommen! 

 

 

_______________ 

Dick Örn, VD  
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ALKOHOL- OCH DROGPOLICY  

Alkohol, droger och arbete hör inte ihop, det är Bellmans bestämda uppfattning. På 

Bellmans har vi som övergripande mål att erbjuda en god arbetsmiljö, och alla våra 

projekt och kontor ska vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Se Bellmans bifogade 

Alkohol- och drogpolicy för mer information 

ANHÖRIGLISTA  

Det är viktigt att du lämnar kontaktuppgifter till dina närmast anhöriga till Bellmans i 

händelse av plötslig sjukdom, olycka eller annan kritisk situation. Tänk på att 

regelbundet uppdatera dessa uppgifter till vår Kvalitets- miljö och arbetsmiljöansvariga 

(KMA) via blanketten ”Register förare”. 

ANVÄNDNING AV MOBILTELEFON 

Vi på Bellmans anser det vara av största vikt att framföra våra maskiner och fordon på 

säkrast möjliga sätt. Därför har vi utarbetat riktlinjer för hur man tillåts använda 

mobiltelefon på arbetstid. Detta gör vi genom att: 

• Vi använder headset vid samtal då vi framför ett fordon eller en maskin 

• Vi stannar till för att ringa upp 

• Vi stannar till för att skicka meddelanden 

• Vi surfar endast på fritiden 

BRAND OCH UTRYMMNINGSPLAN 

Se varje arbetsplats beredskapsplan. 

UPPFÖRANDEPOLICY (CODE OF CONDUCT) 

Bellmans Uppförandepolicy (Code of conduct) är ett dokument över den etiska 

standard och de principer som alla inom företaget förväntas följa, såväl anställda som 

inhyrda. 

Uppförandepolicyn syftar till att Bellmans ska ses som ett företag som tar sitt 

samhällsansvar på största allvar, där stort fokus ligger på människor, relationer och 

miljö. Vidare ska Bellmans vara ett företag som står för integritet och tillförlitlighet. 

Läs hela koncernens Uppförandepolicy (Code of conduct) i bilagorna till denna 

handbok.  

DAGLIG TILLSYN 

En av de kanske viktigaste punkterna på hela dagen. Att genomföra daglig tillsyn av sin 

enhet är något som tillhör alla yrkesförares arbetsuppgifter och, som namnet säger, 

skall ske varje dag. Här uppdagas allt från säkerhetsbrister till eventuella läckage innan 

dessa blir allvarliga. Så för allas säkerhet ska alltid daglig tillsyn genomföras. 
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DISKRIMINERING, KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER 

Det skall finnas ett arbetsklimat hos oss som präglas av en positiv människosyn, 

ömsesidig respekt samt arbetsglädje, trivsel och gemenskap. Vi accepterar inte någon 

form av diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier.  

Trakasserier kallas beteenden som förlöjligar eller nedvärderar medarbetare med 

koppling till de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning och ålder. 

Kränkande särbehandling innefattar handlingar som riktas mot en eller flera 

medarbetare på ett kränkande sätt, och som kan leda till ohälsa eller att 

medarbetaren/arna ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Dessa handlingar behöver 

inte ha koppling till diskrimineringsgrunderna.  

Tillfälliga meningsskiljaktigheter, samarbetsproblem eller olika uppfattningar om en 

frågeställning betyder inte att det är fråga om kränkande särbehandling, utan är helt 

normala företeelser inom en verksamhet. Att ha olika uppfattningar bör accepteras och 

respekteras. 

Att medvetet kränka eller trakassera en kollega är en handling som bryter mot vårt 

avtal och som är förbjuden enligt lag. Resultatet av detta kan bli disciplinära åtgärder 

som i sin yttersta form kan innebära att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. 

Om du själv, eller om du misstänker att någon annan på arbetsplatsen, utsätts för 

diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling ska det omgående 

meddelas närmaste chef, KMA, skyddsombud, koncernens HR eller annan person du 

har förtroende för. Du kan också använda koncernens whistleblow-funktion på 

hemsidan, så att en utredning snabbt kan komma till stånd. 

ENSAMARBETE 

På Bellmans är det ytterst sällan vi arbetar helt ensamma. Oberoende av frekvensen av 

ensamarbete så måste man följa Bellmans riktlinjer kring ensamarbete.  

• På de anläggningar där man är fler, se till att aldrig utföra reparationer, byta 
tunga arbetsredskap eller tvinga igen lemmar när du är ensam utan endast när 
det finns fler som kan närvara. Om du måste skruva ensam, ha en dialog med 
arbetsledaren, det räcker med ett sms/kort samtal när man börjar respektive 
avslutar jobbet. 

• Är man alltid ensam på anläggningen måste man se till att ha god kontakt med 
sin arbetsledare så fort man beslutar sig för att utföra arbete med risk för 
skador. Ett av de vanligaste momenten där vi skadar oss är till exempel när 
lemmen på lastbilen inte går igen av sig själv, montering/demontering av 
höglucka eller diverse arbete på maskin där man befinner sig utanför hytten. 

• Se alltid till att ha en fungerande mobiltelefon på dig. 

• Kommer verkstaden ut på arbetsplatsen så gäller självklart samma regler för 
denne. 
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Detta handlar om, att OM olyckan är framme ska man inte ligga skadad i timmar 

innan någon märker att man saknas. 

FRÅNVARO  

Chaufförer ansvarar för att kontakta trafikledningen snarast vid frånvaro. Detta är 

viktigt för att kunna hitta en ersättare. Glöm inte att även sjukanmäla dig till din 

arbetsgivare. 

Under kontorstid: 08-15 00 90 

Övrig tid: 070-618 22 06 för lastbil och 070-618 22 05 för maskin och kranbil 

FÖLJESEDEL/APP – HUR SKALL DE FYLLAS I? 

På Bellmans har vi främst en digital app att rapportera vårt utförda arbete i, som 

genererar en digital följesedel när arbetet är slutfört. Vi har även två manuella 

följesedlar, en för lastbilar och en för maskiner, för de som av olika anledningar inte 

använder appen. De manuella/digitala följesedlarna är underlaget/grunden till att vi 

får betalt. Kopia på era manuella/digitala följesedlar följer oftast med fakturan till 

kunden, så om dessa blir fel, riskerar vi inte bara att missa timmar, utan även att i 

värsta fall inte få betalt.  

Varje ruta i både appen och på de manuella följesedlarna har en funktion, och varje 

ruta har en rubrik som förklarar vad som skall stå i rutan.  

För att börja använda vår digitala app ringer ni kontoret och pratar med 

transportledningen, så guidar de er vidare. För att använda appen behöver du ha en 

smartphone samt en aktuell mailadress. 

Manuella följesedlar finns att hämta på Bellmans kontor i Saltsjö Boo. Behöver ni 

påfyllnad på följesedlar och inte själva har vägarna förbi, ring in till kontoret och be 

dem posta eller prata med er arbetsledare. 

När man ska fota in sina vågsedlar i appen, eller om man inte kan få in den manuella 

följesedeln på annat vis än via fotografering, måste bildkvalitén vara god samt att 

bilden ej får innehålla någon skuggning då underlaget blir oläsligt. 

På följande exempel kan du se hur man fyller i de manuella följesedlarna. Önskas 

utförligare manualer så finns dessa på www.bellmans.se under fliken Dokumentarkiv. 

Där hittar ni även instruktioner om hur man fyller i appen. 

http://www.bellmans.se/
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LASTBIL 

 

MASKIN 

 

GDPR 

Syftet med lagen är att skydda fysiska personers integritet och reglera hanteringen av 

personuppgifter. I samband med kontraktsskrivning hos Bellmans erhåller vi 

personuppgifter såsom namn, personnummer och andra uppgifter som kan hänföras 

till dig som medarbetare. Dessa uppgifter registreras i våra system, bland annat 

lönesystemet. För att få behandla personuppgifter fordras antingen samtycke från 

medarbetaren, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal eller för fullgörande 

av rättsskyldigheter. Bellmans behandling av personuppgifter är nödvändig för att 

fullgöra sin del av uppdragsavtal. Om du har frågor kring hur dina personuppgifter 

behandlas kan du kontakta KMA. 
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HYTTVÅRD, BÅDE INVÄNDIGT OCH UTVÄNDIGT 

Man vårdar sin maskin och lastbil som om den skulle vara ens egen. Att våt-torka 

maskinen/lastbilen invändigt, samt dammsuga, är ett lagkrav för de som utsätts för 

höga halter av kvarts, men även en rekommendation för er andra. Med tanke på hur 

många timmar vi spenderar i hytterna borde detta ligga i varje förares intresse. 

Bellmans använder även sina profilerade fordon som reklam, varför det är av yttersta 

vikt att dessa alltid är rena och hela på utsidan med korrekt profilering. Saknar ditt 

fordon profilering, eller om denne är bristfällig, kontaktar du Bellmans Driftchef. 

KRAVDOKUMENTATION  

För varje åkare, enhet och förare har vi specifika blanketter för inskrivning i 

förmedlingen, Registerblanketter. På dessa blanketter anges tydligt vilka 

kravdokument som behöver inkomma till oss innan arbete kan påbörjas. Dessa 

kravdokument skall kontinuerligt uppdateras till Bellmans åkeriservice. 

Det är du som UE som ansvarar för att vi har korrekta dokument hos oss, samt att ni 

aldrig använder er av förare/maskiner/fordon som inte finns med i våra register.  

Vid ny/byte av maskin/fordon och/eller ny förare skall alltid korrekt Registerblankett 

med tillhörande kravdokument skickas in innan arbete påbörjas.  

Glöm inte att ett Personuppgiftsbiträdesavtal med tillhörande tilläggsavtal, alltid 

måste upprättas innan vi kan lagra något i våra register. 

Aktuella Registerblanketter finns på vår hemsida www.bellmans.se/registrera 

 

Bellmans Åkeriservice 

Mail: dokument@bellmans.se 

Post: Bellmans Åkeri, Box 84, 132 23 Saltsjö-Boo 

Fax: 08-715 10 40 

KVARTS 

Kvarts ingår i stendamm och kan förorsaka silikos, även kallad stendammslunga, eller 

cancer. Om man arbetar vid en stenkross eller annan arbetsplats där Kvartshalten är 

hög, är det lagkrav att ni läser och förstår kraven som ställs på er som förare, men 

också på vad vi har gjort för att förebygga stendammet och vad mätningar har visat. 

Detta område är reglerat i svensk lag och är inte endast någon rekommendation. Har 

du frågor eller funderingar på detta område kan du alltid ta kontakt med KMA eller 

koncernens HR. 

MEDIA 

All kontakt med media skall hänvisas till VD eller koncernens kommunikationschef. 

Skulle man själv bli kontaktad så ta namn och telefonnummer och be att få 

återkomma. Lämna sedan uppgifterna till din VD. 

http://www.bellmans.se/registrera
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NYHETSBREV 

Vårt nyhetsblad heter Nyhetsbrev, vilket vi försöker skicka ut så många gånger som 

möjligt per år. Här informerar vi om våra inköp, vad som händer och vilka 

organisatoriska förändringar som kanske är genomförda. 

ODETONERAT SPRÄNGÄMNE  

Finner man odetonerat sprängämne oberoende av form, så skall Bellmans checklista 

för odetonerat sprängämne följas.  

Checklista odetonerat sprängämne 

• Information med riskbedömning från sprängbasen efter varje salva till berörd 
personal 

• Var alltid uppmärksam för att finna odetonerat sprängämne under lastning, 
skutknackning etc. 

• Då misstänkt odetonerat sprängämne påträffas, avbryt arbetsmomentet och 
tillkalla sprängbasen. Om denne ej finns på arbetsplatsen kontaktas 
arbetsledare för diskussion om åtgärd, det vill säga en riskbedömning för 
fortsatt arbete.  

• Observera att det inte är Vår/Er uppgift som maskinförare att samla / plocka 
odetonerat sprängämne, utan detta skall skötas av personal med utbildning för 
detta. Om sprängare eller arbetsledning ber Er utföra den uppgiften, vägra! 

• Påträffade sprängmedelsrester skall snarast låsas in i godkänt 
förvaringsutrymme av sprängbasen. 

• Sker en ofrivillig detonation skall detta alltid rapporteras till Arbetsmiljöverket 
av kontoret. 

• Analys skall alltid ske av sprängarbasen vad som var orsaken till att 
sprängämnet ej detonerat i salvan och resultatet av denna analys skall också 
föreläggas kunden. 

PERSONALLIGGARE  

Alla arbetsplatser som inte är en bergtäkt regleras av skatteverkets regler kring 

personalliggare. Detta betyder att du som anställd/inhyrd, enligt lag, måste logga in 

och ut dig i liggaren varje dag du är på arbetsplatsen. Kontrollavgift från Skatteverket 

som vid misskötsel ställs mot bolaget som du är anställd hos, Bellmans kommer aldrig 

betala denna avgift.  

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 

Som chaufför skall du använda all skyddsutrustning du behöver, och som både 

Bellmans och våra kunder kräver, för att kunna genomföra ditt arbete. Lagen säger att 

din arbetsgivare är skyldig att tillgodose alla sina arbetstagare med skyddsutrustning, 

men arbetstagaren är sedan skyldig att använda denna. Bryter man mot kundens eller 

Bellmans krav på skyddsutrustning kan detta leda till en skriftlig avvikelserapport och 

sin allvarligaste form, även avskrivning från arbetsplatsen.  
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POLICYER 

Policyer bifogas till denna handbok är; 

• Alkohol och drogpolicy 

• Arbetsmiljöpolicy 

• Miljö- och Kvalitetspolicy 

• IT-policy 

• Likabehandlingspolicy 

• Kommunikationspolicy 

• Insiderpolicy 

• Policy för sociala medier 

• Uppförandepolicy/Code of conduct 

Alla policyer upprättade av Bellmans skall efterföljas. 

RIKTLINJER FÖR TRAFIKSÄKERHET 

Det är viktigt för oss på Bellmans att våra anställda/inhyrda har en sådan attityd och 

värdering till trafik och medtrafikanter att vi betraktas som ett föredöme i trafiken, 

oavsett om vi befinner oss på allmän väg, inom projektområdet eller i bergtäkter. 

Detta ska vi implementera i vår dagliga verksamhet genom att: 

• Uppfylla alla trafiklagar som är tillämpliga i vår verksamhet 

• Vi ska följa angivna hastighetsbegränsningar samt kör- & vilotider 

• Våra maskiner och fordon ska alltid vara i trafikdugligt skick 

• Våra maskiner och fordon ska besiktigas och uppfölja de miljö- & säkerhetskrav 

som bransch, beställare och tillverkare tagit fram 

• Första förband och spillberedskap ska finnas i varje maskin & fordon 

• Alltid använda säkerhetsbälte 

• Dagligen kontrollera våra maskiner och fordon innan arbete påbörjas 

• Aldrig framföra maskiner och fordon utan korrekt behörighet och 

yrkeskompetensbevis 

• Respektera gällande längd-, vikt- och breddbestämmelser 

• Hålla avstånd till framförvarande fordon 

• Ta hänsyn till väglag och trafiksituation vid transportplanering och körning 

• Vara alkohol och drogfria 

• Sträva efter att inte ta uppdrag som innebär att risk finns att vi måste bryta mot 

dessa riktlinjer 

• Tillse att samtliga medarbetare är informerade och motiverade att följa dessa 

riktlinjer 

RÖKNING 

Rökning är förbjudet i alla våra enheter och i alla gemensamma lokaler och bodar. Blir 

man påkommen att röka i någon av våra enheter, så kan man bli ersättningsskyldig de 

belopp det kostar att sanera hytten från röken.  
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SOCIALA MEDIER 

Sociala medier är något många tycker om. Bellmans riktlinjer här, är att aldrig lägga 

upp någon bild eller text som är negativ mot oss som företag eller mot någon av våra 

samarbetspartners eller kunder. Se till att personer som figurerar på ett foto har 

godkänt att du publicerar detta. 

Bellmans själva är mycket aktiva på sociala medier, speciellt Facebook och tycker det 

är en bra och rolig plats för oss att visa vilket bra bolag vi är. Får man bra bilder från 

sin vardag på arbetet så får man mer än gärna maila den till KMA. Policy över detta 

finns som bifogande fil. 

TILLBUD OCH AVVIKELSEHANTERING 

Alla tillbud och avvikelser ska rapporteras i första hand genom att informera KMA 

direkt, antingen via telefon eller mail. 

När en olycka/skadegörelse/stöld med personskador sker ska du; 

1. Alltid kontakt sjukvården vid behov 
2. Kontakta närmaste chef eller säljare och KMA 
3. KMA kontaktar sedan berörda personer och myndigheter 
4. KMA tar kontakt efter behov med försäkringsbolag, arbetsmiljöverket samt 

skriver avvikelserapport till kund. 
 

Är det en olycka/skadegörelse/stöld utan personskador ska du;  

1. Se till att någon snarast fotograferar skadorna och kontaktar polis om 
händelsen så kräver 

2. Kontakta närmaste chef eller säljare 
3. Närmaste chef/säljare kontaktar KMA 
4. KMA tar kontakt med kund och försäkringsbolag vid behov. 
5. Arbetsledare ser över behovet av sanering, provtagning 
6. KMA fastställer en tillbudsrapport till kund vid behov 

UE/LEVERANTÖRS-AVTAL 

Bellmans tecknar avtal med sina UE där vi klargör vilka åtagande respektive part 

förbinder sig till.  
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BILAGOR  

ALKOHOL OCH DROGPOLICY 

Alkohol, droger och arbete hör inte ihop. Det är Bellman Groups bestämda 
uppfattning. På Bellman Group har vi som övergripande mål att erbjuda en god 
arbetsmiljö och alla våra projekt och kontor vara en alkohol- och drogfri arbetsplats.  

Det är inte tillåtet vare sig för anställda inom företaget eller andra verksamma inom 

företaget att bruka eller vara påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid 

eller på arbetsplatsen. 

Den som uppträder påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid eller på 

arbetsplatsen ska omedelbart, på ett betryggande sätt, sändas hem. 

Vid misstanke eller kännedom om att någon inom företaget brukar alkohol eller andra 
droger under arbetstid ska vederbörandes närmaste arbetsledare alternativt HR 
avdelning kontaktas för vidare åtgärder. 

Narkotika 

Befattning med narkotika utgör ett brott enligt svensk lag och accepteras inte av 

företaget. Företaget kräver av medarbetare, samt övriga verksamma inom företaget, att 

avstå från all befattning med narkotikaklassade preparat (gäller ej av läkare föreskriven 

medicin) såväl under arbetstid som på fritiden. 

Läkemedel 

Arbetstagaren är skyldig att informera arbetsgivaren om medicinering som kan 

påverka arbetsmiljön negativt. 

Vid representation och personalfester 

I de fall där det serveras alkohol vid representation eller personalfester skall nyttjandet 

vara restriktivt. 

Det är också viktigt att bra alkoholfria alternativ finns lättillgängliga. Visa respekt för 

den som väljer att avstå från alkohol. Ingen ska känna sig tvingad att dricka alkohol 

eller ange skäl till varför man väljer att avstå från det. 

Rehabilitering 

Arbetsgivaren är skyldig att utreda behovet av rehabilitering för den som behöver hjälp 

att komma ur ett missbruk av alkohol eller andra droger. En person som erbjudits 

rehabilitering men ej deltar i denna riskerar att förlora sin anställning. 

Ansvar 

Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med 

företagets alkohol- och drogpolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. 

Att bryta mot företagets alkohol- och drogpolicy kan komma att leda till disciplinära 

påföljder. 

Riktlinjer 

Företaget ska genom utbildning, information och diskussioner verka för att motverka 

eventuella missbruksproblem inom företaget. 
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ARBETSMILJÖPOLICY 

Övergripande mål 

Arbetsmiljön i Bellman Group ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas 

av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas 

både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut 

som fattas och alla aktiviteter som genomförs. 

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår 

arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och 

med respekt. 

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter 

att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. 

Ansvar 

Som arbetsgivare har Bellman Group huvudansvaret för arbetsmiljön och är skyldiga 

att vidta alla åtgärder som krävs för att skapa en god arbetsmiljö och förebygga risker 

för ohälsa och olycksfall. 

Verkställande direktören har det övergripande ansvaret och ska se till att 

arbetsmiljöarbetet bedrivs effektivt genom att fördela ansvar och befogenheter ut i 

organisationen. 

Samtliga chefer har ansvar för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs i den dagliga 

verksamheten och för detta behöver chefen bl.a. kompetens, resurser och 

befogenheter. 

Alla medarbetare har ett ansvar att vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och t.ex. följa 

skyddsföreskrifter och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön. 

Riktlinjer 

På Bellman Group innebär det att; 

• Den gemensamma arbetsmiljön och framtiden är en angelägenhet för alla – vi 

delar ansvaret för hur frågorna hanteras. Medarbetarnas delaktighet är därför 

en förutsättning för ett fungerande arbetsmiljöarbete även om cheferna har 

ledningsansvaret. 

• Alla nyanställda och andra som byter arbete/arbetsplats ska få en erforderlig 

introduktion. 

• Snabba och tidiga åtgärder ska vidtas vid brister/problem, till exempel i 

samband med rehabiliteringsbehov och krissituationer. 

• Jämställdhetsfrågor ska lyftas fram och medvetandegöras. 
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• Ingen medarbetare ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. 

mobbning, psykiskt våld eller trakasserier. 

• Arbetsmiljösynpunkter ska beaktas vid inköp av diverse kontorsmateriel och 

övrig utrustning.  

• Medarbetare ska kunna kombinera arbetslivet med familjeliv och fritid. 

• Medarbetare ska ges möjlighet att medverka vid utformningen av sin 

arbetssituation och i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes arbete. 

• Medarbetare ska ges möjlighet till variation i arbetet, social kontakt och 

samarbete med andra medarbetare. 

• Vid behov ska expertkunskap anlitas. 

Förverkligande av arbetsmiljöpolicy 

• Bellman Group AB ska årligen, efter en utarbetad plan, ta fram åtgärder för att 

förverkliga policyn/planen. Dessa åtgärder ska vara möjliga att följa upp. 

Arbetsmiljöåtgärder arbetas in i varje årsbudget. Uppföljning och utvärdering 

sker genom rapportering till ledningsgruppen. 

• Vår arbetsmiljöpolicy ska ses över årligen och revideras vid behov. 

• Arbetsmiljöpolicyn ska dokumenteras och finnas tillgänglig via intranätet. 

LIKABEHANDLINGSPOLICY 

Inledning och bakgrund  

Det övergripande målet för Bellman Groups likabehandlingsarbete är att samtliga 

medarbetare inom företaget ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.  

Likabehandlingspolicy beskriver hur företaget arbetar för att motverka diskriminering 

och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Inom ramen för 

Likabehandlingsplanen undersöks och kartläggs årligen vilka risker för diskriminering 

och hinder för lika möjligheter och rättigheter som eventuellt finns på arbetsplatsen.  

Undersökningen görs inom områdena; arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis 

om löner och andra anställningsvillkor, möjligheter att förena arbete och föräldraskap, 

rekrytering och befordran samt kompetensutveckling. Undersökningen görs utifrån 

samtliga sju diskrimineringsgrunder. 

Vi accepterar inte att medarbetare utsätts för någon form av diskriminering, 

trakasserier eller sexuella trakasserier. För mer information läs i personalhandbok 

avsnitt Diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier. 

Likabehandlingsplan 
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Nedan bild beskriver Bellman Groups systematiska arbete för att främja likabehandling 

och motverka diskriminering. Fem områden kartläggs, och därutöver arbetar vi 

förebyggande för att motverka trakasserier och för en jämn könsfördelning. Varje år 

genomförs dessutom en lönekartläggning som syftar till mer jämställda löner.  Arbete 

sker i samverkan med arbetstagarrepresentanter. Långsiktiga mål och aktiviteter 

dokumenteras årligen i denna plan. Diskrimineringslagens krav på ett strukturerat, 

systematiskt och dokumenterat arbete för att förebygga och främja likabehandling 

väljer vi att sammanställa i en likabehandlingsplan. 

 
 

Ansvar  

Vd och ledning är ytterst ansvarig för att planen upprättas och uppdateras, och att 

innehållet motsvarar lagstiftningens krav och verksamhetens egna ambitioner. 

Ledningen ansvarar också för verksamhetens olika delar bedrivs i enlighet med de mål 

och beslut som fattats. 

Chefen ansvarar för att integrera arbetet för likabehandling i verksamheten, genom att 

agera för att uppnå uppsatta mål och följa de riktlinjer som beslutats om. Chefen 

ansvarar även för att kommunicera planen och dess innehåll till sina medarbetare.  

Alla medarbetare ansvarar för att främja likabehandling och motverka alla former av 

diskriminering. Det görs genom att aktivt välkomna och inkludera alla kollegor i 

gemenskapen och genom att agera enligt handlingsplanen om det finns misstanke om 

diskriminering, trakasserier eller kränkning. Samtliga anställda har också ansvar för att 

ta del av verksamhetens likabehandlingsarbete och agera på ett sätt som stöttar 

verksamhetens planer och ambitioner.  

  

Arbetet omfattar samtliga  

diskrimineringsgrunder  
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UPPFÖRANDEPOLICY/CODE OF CONDUCT 

Bakgrund 

Bellman Groups Uppförandepolicy (Code of conduct) är framtagen på uppdrag av 

företagets styrelse och är ett dokument över den etiska standard och de principer som 

alla inom företaget förväntas följa, såväl anställda som styrelsemedlemmar. 

Syfte 

Uppförandepolicyn syftar till att Bellman Group ska ses som ett företag som tar sitt 

samhällsansvar på största allvar där stort fokus ligger på människor, relationer och 

miljö. Vidare ska Bellman Group vara ett företag som står för integritet och 

tillförlitlighet. 

Riktlinjer 

Alla inom företaget har ett ansvar att följa lagar, regler och interna policyer. Om något 

i denna policy skulle strida mot lagen så är det rådande lag som gäller framför 

principerna som beskrivs i Bellman Groups Uppförandepolicy. 

Interna relationer 

Bellman Group uppmuntrar till mångfald på alla nivåer inom koncernen. Ingen ska 

diskrimineras på grund av kön, ålder, nationalitet, ras, religion, socialt eller etniskt 

ursprung, funktionshinder, sexuell läggning, politisk åsikt eller fackanslutning. Denna 

princip gäller såväl för hur vi behandlar våra medarbetare som förfarandet i 

anställningsprocessen. 

Bellman Group ser varje medarbetare som en viktig resurs och är mån om att behålla 

sitt humankapital inom företaget. Förtaget strävar efter att höja nivån på kompetensen 

inom företaget och dra nytta av individens fulla potential. Därför månar företaget om 

individens personliga utveckling genom att erbjuda vidareutbildningsmöjligheter och 

möjlighet till att utvecklas inom företaget. 

Bellman Group värnar om medarbetarnas hälsa genom att tillhandahålla en bra och 

säker arbetsmiljö. 

Externa relationer 

När det gäller Bellman Groups leverantörer är det viktigt att vi ställer krav på dem så 

att de uppfyller vår standard. Vi förväntar oss att de ska följa rådande lagar och att de 

ska kunna möta våra miljökrav, kort sagt vill vi att våra leverantörer ska kunna leva 

upp till Bellman Groups Uppförandepolicy. Samtidigt som vi ställer krav på våra 

leverantörer strävar vi efter att bevara bra relationer som främjar goda samarbeten i 

framtiden. 

Alla inom Bellman Group förväntas uppträda på ett korrekt sätt i kontakten med våra 

affärspartners. Således accepteras varken mutor eller korruption av företaget. Bellman 

Groups anställda och styrelsemedlemmar får inte acceptera gåvor, betalning eller 

andra förmåner som kan påverka affärsbeslut, strider mot lag eller mot affärspraxis. 
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Likaså ska inte någon inom Bellman Group uppträda på sådant sätt som beskrivs i 

stycket ovan så att kunder, potentiella kunder, beslutsfattare eller representanter för 

dessa i sin tur riskerar att påverkas i sina beslut. 

Bellman Group strävar efter att ha nöjda kunder. Ett sätt att uppnå det är att tillgodose 

kundens behov. Det görs genom god kommunikation och varje individ ansvarar för att 

vara tillmötesgående mot kunderna och hantera kundärenden på ett korrekt sätt. Tänk 

på att du är företagets ansikte utåt och ditt beteende speglar företaget. 

Bellman Group har ett samhällsansvar och värnar om såväl sina kunder som 

allmänheten genom att använda sig av och tillhandahålla transport- och 

maskintjänster med minsta möjliga miljöpåverkan. 

Miljö 

Bellman Group strävar efter att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi skall 

begränsa miljöpåverkan av vår verksamhet så långt det är praktiskt möjligt och 

ekonomiskt rimligt. I möjligaste mån används material och metoder som inte utgör 

miljö- och hälsorisker, vare sig för de anställda eller allmänheten. 

Miljöarbetet skall inriktas på ständiga miljöförbättringar, minimering av materiell 

förbrukning och förebyggande av föroreningar. Bellman Group skall arbeta med 

konkreta mätbara miljömål. 

Miljöarbetet skall inriktas på ständiga miljöförbättringar, minimering av materiell 

förbrukning och förebyggande av föroreningar 

Det innebär att transport- och maskintjänsterna ska vara effektiva och energisnåla, 

med minsta möjliga utfall av restprodukter. Framförallt gäller det att miljöfarligt avfall 

och påverkan på miljön så som miljöfarliga utsläpp minimeras så mycket som 

möjlighet och att det hanteras i enlighet med lagar och regler.  

All personal i företaget skall visa ett personligt ansvar för kvalitén och miljön i det 

dagliga arbetet samt vara involverad i förbättringsarbetet. (egenkontroll) 

Ansvar 

Bellman Groups chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med 

företagets Uppförandepolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. Att 

bryta mot företagets Uppförandepolicyn kan leda till disciplinära påföljder. 

SAMMANFATTANDE POLICYER 

Ett antal policyer är i sin helhet för stora och detaljerade att vi har valt att i denna 

handbok endast presentera dem i en sammanfattande text.  

INSIDERPOLICY  

Insiderpolicyns syfte är att hjälpa personer i ledande ställning, anställda och andra 

personer som kan komma i kontakt med insiderinformation avseende Bolaget.   

Den som handlar med finansiella instrument, som exempelvis obligationer eller aktier, 

utgivna av Bolaget måste följa tillämpliga lagar och förordningar samt Nasdaqs 
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regelverk. Dessa olika bestämmelser styr hur och när man får köpa eller sälja aktier, på 

vilka villkor man får dela med sig av insiderinformation samt hur insiderinformation 

ska offentliggöras.  

Insiderinformation är icke-offentliggjord information som sannolikt skulle ha en 

väsentlig inverkan på priset på bolagets finansiella instrument. Det är koncernens VD, 

CFO och kommunikationschef som beslutar om vad som är insiderinformation.  

För att hålla koll på vilka som tagit del av insiderinformationen upprättas en digital 

loggbok i ett system som heter Insiderlog. Alla som fått del av insiderinformationen får 

ett mail med information som de måste bekräfta att de tagit emot. Om någon med 

insiderinformation för informationen vidare måste hen omedelbart informera 

kommunikationschefen till vem och när informationen delats.  

När man har tillgång till insiderinformation får man inte handla i bolagets finansiella 

instrument. Detta gäller oavsett om man står med i loggboken eller inte. Om man har 

information som gör att man anar att man borde stå med i en loggbok ska man 

kontakta kommunikationschefen.  

Medlemmarna i Bellman Groups styrelse, VD, CFO samt VD.ar i dotterbolag utgör 

”personer i ledande ställning”. För dessa gäller ytterligare regler, bl.a. att handel i 

bolagets finansiella instrument som ackumulerat överstiger € 5000 måste rapporteras 

till Finansinspektionen samt att man inte får handla i det finansiella instrumentet 

under 30 dagar före delårsrapport. Dessa regler gäller även närstående till personer i 

ledande ställning.   

KOMMUNIKATIONSPOLICY  

Syftet med kommunikationspolicyn är att fastställa riktlinjer för hur Bolaget ska 

kommunicera internt och externt. I policyn framgår dels vad Bolaget ska kommunicera 

till följd av att Bolagets finansiella instrument är upptagna till handel på Nasdaq 

Stockholm, dels vad Bolaget vill kommunicera. All kommunikation ska stödja Bolagets 

affärsmål och värderingar samt baseras på Bolagets affärsidé och strategi. 

Kommunikationen ska vara samordnad, proaktiv och präglas av öppenhet, 

trovärdighet och tydlighet.   

Kommunikationspolicyn omfattar alla medarbetare i koncernen och avser såväl 

skriftlig som muntlig information, exempelvis mail, handskrivna noteringar, öppna 

dokument på skärm, kommentarer i sociala medier, handlingar i skrivare och 

telefonkonversationer.  

Talespersoner  

Endast bolagets beslutade talespersoner får uttala sig å koncernens vägnar. En 

förteckning över Bellman Groups talespersoner samt de ämnen de har rätt att uttala 

sig om finns nedan:  

Styrelsens ordförande uttalar sig om bolagsstyrningsfrågor såsom ägarfrågor, 

styrelsenomineringar, styrelsemöten och ersättningar.  
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Koncernens VD är Bolagets talesman i koncernövergripande frågor, såsom finansiell 

ställning, strategi samt marknads- och konkurrensbedömningar.   

Koncernens CFO är huvudansvarig för den finansiella rapporteringen och den 

externa finansiella information som distribueras till media och kapitalmarknaden.  

Koncernens IR- och kommunikationschef ansvarar för samordning och kontakt 

med kapitalmarknad, media, opinionsbildare och övriga målgrupper. 

Kommunikationschefen har rätt att uttala sig å Bolagets vägnar avseende redan 

offentliggjord information.   

VD i dotterbolag ansvarar för kommunikation med kunder samt intern 

informationsgivning inom respektive dotterbolag. Verkställande direktör i dotterbolag 

äger rätt att delegera kommunikationsansvar inom respektive dotterbolag. Anställda i 

dotterbolag äger inte rätt att uttala sig å koncernens vägnar.  

Offentliggörande av information  

Bolaget offentliggör dels s.k. regulatorisk information som exempelvis 

insiderinformation och annan lag- och regelstyrd information som kallelse till 

bolagsstämma. Dels offentliggörs information som främst har ett 

marknadsföringssyfte.   

Offentliggörandet av insiderinformation ska ske genom pressmeddelande och på ett 

sätt som ger allmänheten snabb tillgång till informationen och möjlighet till en 

fullständig och korrekt bedömning av informationen. Bolaget ska inte kombinera 

offentliggörande av insiderinformation till allmänheten med marknadsföring.   

Offentliggörande av information som har marknadsföringssyfte kan göras som 

pressmeddelande, som nyhet på webbsidan eller i bolagets andra kanaler, exempelvis 

sociala medier.   

All finansiell rapportering till marknaden sker uteslutande genom Bolagets 

årsredovisning, bokslutskommuniké samt delårsrapportering. Bolaget ska avge 

delårsrapporter fyra gånger om året.  

Interninformation  

Medarbetarna i koncernen ska få betydelsefull information i anslutning till att sådan 

information offentliggjorts. Målsättningen är att internkommunikationen ska ge 

medarbetarna en grundläggande förståelse för Bolagets mål och affärsstrategi samt 

marknaden Bolaget verkar på.   

Ledningen på alla nivåer har en skyldighet att informera de anställda inom sitt 

ansvarsområde. Medarbetarna i koncernen har också ansvar att hålla sig informerade.   

Verkställande direktör eller ekonomichef i dotterbolag får delge icke-offentliggjord 

information om respektive dotterbolags mål, finansiella ställning, affärsbeslut eller 

liknande till de personer som behöver ha informationen som normalt led i fullgörande 

av tjänst. I det fall informationen bedömts som insiderinformation ska delning av 

sådan information ske i enlighet med Bolagets insiderpolicy.   
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Förfrågningar från media, investerare m.fl.  

Alla förfrågningar från media, investerare eller analytiker ska hänvisas till relevant 

talesperson. Vid osäkerhet kan samtal alltid hänvisas till kommunikationschefen.  

Vid förfrågningar från media ska journalistens namn, från vilket media han/hon ringer, 

vad frågan handlar om och när journalisten önskar informationen alltid noteras.   

Ingen anställd ska agera så att eventuella rykten förstärks vid frågor från media, 

finansanalytiker med flera. Det ska noteras att Bolagets hållning är att Bolaget inte 

kommenterar rykten eller spekulationer på marknaden.  

Alla medarbetare ska meddela närmaste chef och kommunikationschefen om media 

kontaktar dem eller om det inträffar något som kan vara av intresse för media.   

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER  

Syftet med denna policy är att i stort beskriva hur företagets strategi ser ut när det 

gäller sociala medier samt dra upp regler och riktlinjer för de 

anställdas onlineaktiviteter som kan kopplas till bolaget.  

Privat användande av sociala medier under arbetstid är inte tillåtet utan ska begränsas 

till fritid/raster. När företagets datorer används ska självklart stor försiktighet iakttagas 

med tanke på de säkerhetsrisker som finns i form av virus med mera, oavsett om det är 

privat bruk eller i tjänsten.  

Som ett led i anställningsavtalet ingår implicit det som kallas lojalitetsplikten vilket 

innebär att den anställde förpliktigar sig att förhålla sig lojalt emot företaget och inte 

läcka information eller på annat sätt agera på ett sätt som kan vara skadligt för 

företaget. Lojalitetsplikten gäller oavsett om du agerar på arbetstid eller på fritiden.   

Oavsett om du agerar privat eller å bolagets vägnar så ska du aldrig avhandla bolagets 

anställda, ägare, kunder, leverantörer eller andra partners i det du skriver på internet 

där andra kan ta del av det du skriver.   

För att skapa en tydlig uppdelning mellan dina onlineaktiviteter i tjänsten och de 

privata så kan det vara bra att du använder en så kallad disclaimer i stil med: ”Detta är 

en personlig blogg/webbsida och den information som framförs här representerar 

endast mina privata åsikter.” Använd alltid din privata e-postadress, aldrig bolagets, 

när du registrerar eller på annat sätt identifierar dig som privatperson på Internet.  

Bolagets talespersoner kan delegera till en medarbetare att administrera och vara 

redaktör för bolagets sociala medier. Endast dessa personer får agera i bolagets namn 

på internet inom de ramar som satts av talespersonen.  

Om du agerar å bolagets vägnar så ska du verka för en konstruktiv dialog och bygga 

relationer som präglas av ömsesidig respekt. Skriv bara sådant som du vet är sant och 

håll alltid en vänlig ton i dina inlägg. Kontrollera alltid fakta och språk, samt 

korrigera eventuella felaktigheter så fort som möjligt.  
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Regler inom upphovsrätt ska alltid respekteras såväl som publicistiska och 

utgivningsmässiga regler.  

Du är skyldiga att i alla lägen iaktta diskretion avseende din och andras verksamhet 

inom företaget.   

IT-POLICY 

Vad den innehåller och varför vi har den.  

Vi har en IT-policy för att beskriva regler och riktlinjer för användning av datorer, 

mobila enheter och tjänster som används för att kommunicera och lagra information.  

Ofta räcker det med sunt förnuft men ibland måste man förtydliga vissa riktlinjer för 

att skydda koncernens IT-miljö mot angrepp utifrån.  

Vi lägger stort individuellt ansvar att du ska arbeta på ett säkert sätt. Om du känner 

dig minsta osäker, chansa inte.   

För att nå koncernens olika IT-system ska du ha ett komplext lösenord som bör bytas 

minst fyra gånger per år och skyddas så att ingen annan än du känner till ditt 

lösenord.  

Ibland behöver man dela ett dokument med sin kollega. Tänk efter innan du delar en 

fil så att det inte är konfidentiell information som riskerar att hamna i fel händer.   

Dela bara information till personer med likvärdiga eller högre behörigheter än dig 

själv.  

Policyn tar även upp hur vi ska använda Internet, mobiltelefoner och privat 

användning av koncernens resurser. Generellt gäller det att vara försiktig och en 

tumregel är att: om du är säker på vad som händer när du klickar på en länk, 

installerar ett program eller loggar in på en specifik sida är det ok. Vid minsta 

tveksamhet bör du istället kontakta IT-ansvarig för vägledning.   

Om någon av dina IT-resurser går sönder eller försvinner bör du anmäla detta så fort 

som möjligt i de fall enheten behöver spärras.  Vi är även tacksamma om du anmäler 

fel, buggar eller annat som kan vara av betydelse.   

Policyn förtydligar även påföljder vid överträdelser. Användare som misstänks för brott 

kan bli föremål för polisanmälan.  


