
 
 
Utfärdare            Datum 
Göran Sanfridsson 2015-03-24 

Sign 
Göran Sanfridsson 

Dokument namn 
MAKT Mål  

 

 

1(3) 

 

MAKT Mål 

Miljömål 

Övergripande mål 

 
Våra transporter ska ske på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Vi ska med stor omtanke 
om våra medarbetare och övriga trafikanter utföra säkra transporter. Alla i organisationen är 
ansvarig att värna om miljön i sin tjänstebefattning. 
 
Detaljerade mål 

 
− Minska förbrukningen av drivmedel/mil och bil 

− Minska företagets emissioner 
 
Handlingsplan 

 
För att nå målet ska företaget fortsätta med följande rutiner 

− Köpa in minst två nya bilar av senaste euroklass 

− Köra på Drivmedlet HVO på så många bilar som möjligt 

− Ha effektiv transportplanering 

− Ha som delmål att ligga på en förbrukning på 4,2lit/bil 

− Ta ut rapport från Vecho Dashboard varje vecka, chauffören får veckomejl med körresultat. 
Personal på kontoret ser hur man ligger till i Dashboard. 

− Kontrollera fordonens däcktryck. 

− Ha möten med chaufförsgruppen så att man kan få nya idéer på förbättringar samt få ut 
informationen på ett bra sätt. 

− Hålla chaufförerna motiverade samt utbildade i EcoDriving. 
 

Arbetsmiljömål 

 
Övergripande mål 
 
Företaget har som mål att samtliga anställda ska trivas med sitt arbete och sin arbetsmiljö samt att 
antalet tillbud, olyckor och skador ska minska.  
 
Detaljerade mål 
 

− Minska antalet tillbud, olyckor och skador på arbetsplatsen 

− Minska antalet sjukfrånvarotimmar på alla medarbetare 
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Handlingsplan 

 
Vi skall fortlöpande sammanställa anmälningar av olyckor, tillbud och sjukfrånvaro löpande. För att 
uppnå målen erbjuder vi förebyggande hälsoundersökning vartannat år. Möjlighet finns även att få 
akutsjukvård via företagshälsovården. 

 

Kvalitetsmål 

Övergripande mål 

 
Företaget har som mål att ha nöjda kunder samt upprätthålla sin höga kvalité på de tjänster som vi 
utför. 
 
Detaljerade mål  
 

− Minska antalet tidsförseningar som genererar en kostnad 

− Minska företagets antal skadade gods som genererar en kostnad som överstiger 4000kr 
 

Handlingsplan 

 
Vi skall jobba för att alla anställda skall skriva avvikelser, genom att prata om det i de dagliga 
kontakterna, påminna vid personalmöten samt genom återkommande information i infobrev 
och genom att ständigt påminna om att IA-appen skall användas. 
Vi skall sammanställa och kostnadsberäkna tidsförseningar samt leverans av skadat gods 
som generat en kostnad. 
Vi skall följa framtagen rutin för utvärdering och mätning av kundnytta. 
 

Trafiksäkerhetsmål 

 
Övergripande mål 
 
Företaget har som mål att inte orsaka några olyckor, inga allvarligt skadade eller dödsfall i trafiken.  
 
Detaljerade mål 
 

− Noll skadade i trafiken 

− Noll drog-alkoholpåverkade i trafiken 
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Handlingsplan 
Utrusta de nyinköpta fordonen med Volvos trafiksäkerhetspaket. 
Vid kommande nyinvesteringar skall fordonet vara utrustat med alkolås och det förarstöd avseende 
trafiksäkerhet, som är relevant för fordonets användningsområde. 
Analysera och ta ut rapporter från Idha för samtliga förares Förarkort, och dokumentera antalet 
överträdelser/orsak, och återkoppla till föraren. 
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