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Alla som kör truck på Perstorp Oxo, skall ha den utbildning som krävs samt giltligt körtillstånd.  
 

Truckkort , av branchen godkända utbildningar ex. TLP 2  eller yrkesbevis, körkort med minst 

traktorbehörighet skall uppvisas för Perstorps Oxo:s truckansvarige, för att kunna få ut ett körtillstånd. 
 

Entreprenör skall uppvisa skriftligt tillstånd från sin arbetsgivare, för att få använda truck inom Perstorp Oxo:s 
område. Tillståndet skall uppvisas för Perstorp Oxo:s truckansvarig. 

 

Körtillståndet är giltligt i fem (5) år, sedan skall detta förnyas. 
 

 Truckansvarig inom Perstorp Oxo AB är mekchef eller vid dennes frånvaro, svetschef. 

 
 Truckansvarig ansvarar för  

  

o Leasingavtalen för truckar och skyliftar för Perstorp Oxo 

o Perstorp Oxo:s truckar får service enl truckavtal 
o Skriver ut körtillstånd, samt har aktuell dokumentation över vilka som har giltligt körtillstånd 

o Initierar truckutbildning, ihop med utbildningsansvarig. 
o Har aktuell dokumentation för truckar / hjullastare som entreprenörer har inom Perstorp 

Oxo:s område i avseende på service intyg. 
 

 Fabrikschef area 28 ansvarar för 

 

o Leasingavtal för hjullastare på area 28 
o Leasingavtal för truckar area 28 

o Dokumentation för truckar och hjullastare area 28 
o Kontrollerar körtillstånd för egen personal / entreprenörer 

o Att truckar / får rätt service och försäkring 

 
 Skeppningschef ansvarar för  

 

o Leasingavtalet för skeppningens teleskoplastare 
 

 Driftingenjör area 24 ansvarar för  

 
o Leasingavtalen för Ledstaplare i area 24 kallförråd. 

 

 
 Truckansvarig skall ha utbildning så att dessa kan utbilda för 

 

o A - 2  Ledstaplare 
o A - 4  Låglyftare 

 

 Truckansvarig ansvarar själv för att han har den utbildning som krävs. 

 Truckansvarig har rätt att återkalla körtillståndet med omedelbar verkan. 

 
 Daglig/veckotillsyn av truck handhas av respektive areapersonal.  

 Underhålls truckar som är stationerade i förråd och brukas gemensamt av alla, ansvaras den dagliga 

skötseln av växelvis mek-grupp resp.förråd. Tvättning, dammsugning och visuell kontroll är sådant 

som skall utföra regelbundet. 
Mek-grupp ansvarar kvartal 1 och 3 

Förrådet ansvarar kvartal 2 och 4  
 

 


