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Organisation och Processer 
 

Sanfridsson Åkeri AB är ett privatägt aktiebolag. Detta MAKTsystem omfattar hela AB. 
Ledningen vid Sanfridsson Åkeri AB ansvarar gentemot myndigheter, styrelse, kunder och 
intressenter för att verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda policys, aktuell miljölagstiftning, 
villkor från myndigheter och dokumenterat MAKTsystem. 
 
Vårt MAKT-system är uppbyggt enligt följande: 
 
Dessa standarder styr vårt ledningssystem: ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1, ISO 39001. 
 
Dokumentationen består av en MAKT-Mapp, en FörarHandbok och en LejdåkarHandbok, därtill är 
kopplat Redovisande dokumentation och Blanketter/Mallar. All dokumentation finns i pappersform 
och i dataform, där handböckerna i dataform är de officiellt gällande.  
 
Ledningen som består av Göran, Torbjörn och Mats Sanfridsson, Viktor Evertsson, Claes Johansson 
Per-Anders Larsson, Conny Andersson, Cathrine Rydsmo och Eva Carlson 
 

Företagsledningen har utsett Göran Sanfridsson som MAKT-ansvarig, med ansvar att 
säkerställa att bolagets MAKT-system uppfyller kraven. 
 
Företagsledningen är ytterst ansvarig för MAKT-systemet och därmed också för att det finns 
erforderliga resurser och personal, för att upprätthålla satta policys och mål. 
 

Inom Sanfridssons Åkeri AB är det de anställda som själva kontrollerar och ansvarar för 
miljön, arbetsmiljön, kvaliteten och trafiksäkerheten i sitt arbete. Utgångspunkten för detta 
arbete är bolagets miljö-, arbetsmiljö-, kvalitets- och trafiksäkerhetspolicy, övriga policys och 
gällande mål.  

 
Iakttagna avvikelser rapporteras via händelserapport, IA-appen eller direkt till närmaste chef 
eller MAKT-ansvarig. 
 
Personalens krav och befogenheter är: 
 
- Följa de bestämmelser och instruktioner som finns i MAKTsystemet 
- Rapportera avvikelser i MAKTsystemet via IA-appen eller till MA. 
- Vara uppmärksam på befintliga och tänkta orsaker till olyckstillbud, och rapportera dessa till MA 

eller via IA-appen. 
- Föreslå sätt och möjligheter på vilka olyckstillbud, avvikelser och miljöproblem kan reduceras 

eller förebyggas 
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- Använda material och utrustning som de är avsedda att användas och som man har fått 
utbildning eller erfarenhet av att använda.  

 
 
Processtyrning 
 
För att säkerställa processerna inom den verksamhet som Sanfridsson Åkeri AB bedriver, har 
företaget upprättat rutiner och instruktioner. Syftet är att instruktioner skall finnas för hela 
verksamheten.  
 
Rutin Transportplanering 
 

• Kunden ringer eller webbokar sina order in i Mobilast.  

• Ordern behandlas av transportplaneringen, en prislista läggs till och man beräknar sträckan, 
då får man fram ett transportpris.  

• Ordern förses med zoner för hämtningsadress samt leveransadress, om ordern inte web 
bokas så lägger transportplaneringen in ordern från grunden.  

•  Transportplaneraren gör ordern ej utlagd i mobilast. Den är då klar att planeras ut på en bil. 

• Transportplaneringen gör en sammanställning över vart bilarna befinner sig samt vilka 
chaufförer som är tillgänglig för att utföra jobbet. 

• Transportplaneringen gör en sammanställning av order som ligger inom samma område 
(zon) utifrån det så planeras order ut på bil.  

• När en rutt är planerad så ringer transportplaneraren till berörd chaufför för att informera 
vilken ordning rutten skall köras (chauffören kan själv gå in och se hur rutten är lagd och 
planerad i ett Excelark som finns tillgängligt via vår hemsida). 

• Transportplaneringen planerar ruttens färdväg utefter vart hemlass finns tillgängliga. 
 
 
Rutin Administration 
 
Postgången och PDF-fakturor 
 

• Posten hämtas in av någon på kontoret, sorteras, stämplas med dagens datum och fördelas 
ut enligt nedan 

• Fakturor som skrivs ut på PDF attesteras av Göran och Torbjörn 

• Göran & Torbjörn attesterar åkeriets leverantörsfakturor. 

• Mats attesterar fodrets leverantörsfakturor. 

• Leverantörsfakturor som tillhör Ljungs Foder och som kommer som PDF skrivs ÄVEN ut till 
Ljungs Foder för attest 
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Faktureringsgången i Åkeriet: 
 

• Kunden ringer eller webbokar sina order in i Mobilast. Transportplaneringen lägger ut och 
planerar dem på respektive bil. Bokningen skickas ut till planerad bil och chauffören 
bekräftar bokningen genom att acceptera den. Chauffören återrapporterar då lastning och 
lossning skett via fordonsdatorn. Då ordern är lossad och sedel kommit in är den klar att 
fakturera. 

• Faktureringsansvarig går in på respektive order och skannar in fraktsedelsnumret, granskar 
och ser så underlaget är överensstämmande med ordern. Prislista ligger redan på respektive 
kund. Man beräknar sträckan och beräknar pris. Ändrar status på ordern till klar att 
fakturera. 
Nu ligger ordern klar för att köras ut som faktura. Ett program används för att hämta upp de 
olika fakturorna beroende på faktureringsintervall. Fakturorna skickas antingen som post 
eller som bifogad PDF till kund.  
I de fall då transporten körs åt en speditör, avräknas dessa genom att priset sätts av kund. Till 
dess att priset kommit från speditör till åkeriet sätts dessa ordrar som enbart avräkning. När 
priset kommit åkeriet tillhanda sätts pris in på respektive order och görs klar att fakturera 
enligt ovan. 

• Löpande sker kontroll i Mobilast på ofakturerade ordrar 

• Mindre kunder faktureras en gång i veckan 

• Större kunder och avtalskunder faktureras antingen månadsvis eller för en del två gånger i 
månaden, i mitten och i slutet. Vid vilken tidpunkt under månaden respektive kund skall 
faktureras finns noterat på kundnivå i Mobilast.  

• Den som skriver ut fakturorna kontrollerar samtidigt priset. 
 
 
Faktureringsgången på Fodret: 
 

• Kundens köp skrivs upp på en följesedel. 

• Följesedeln är underlag för fakturan. 

• Fakturering sker månadsvis 

• Kontant försäljning slås in i kassan och kvitto lämnas som värdebevis till kunden. 

• I vissa fall skrivs faktura ut direkt till kund 

• Bulkfoderförsäljning faktureras när leverantörsfaktura kommer. 

• Bulkfoderkunder faktureras löpande 
 
Fraktsedelshantering 
 

• Chauffören sorterar fraktsedlarna i kvittenser och förstasidor, märker sedlarna med bilens 
nummer 

• Sedlarna läggs i respektive fack för kvittenser och förstasidor vid chaufförshörnan 
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• Så fort chauffören är tillbaka på åkeriet efter sin rutt ska sedlarna in till åkeriet 

• Sedlarna sorteras därefter av någon på kontoret. Kvittenser sätts in i respektive företags 
pärm. Förstasidor läggs i respektive företagsfack, där de sedan finns klara för fakturering. 

• I de fall förstasidorna hör till uppdrag från någon speditör skickas förstasidan till respektive 
företag via mejl. 

 
Ekonomi 
 

• Dagligen bevakas och hanteras samtliga in- och utbetalningar för hela företaget 

• Leverantörsfakturor hanteras, registreras och betalas löpande 

• Leverantörsfakturor sätts i löpnummerordning i leverantörsfakturapärm. En pärm för åkeriet 
och en pärm för fodret. 

• Balans och Resultaträkningen stäms av månadsvis 

• Kontanter från fodret sätts in löpande 

• Påminnelser och krav stäms av och skickas löpande 

• Journaler för inbetalningar & utbetalningar sker dagligen 

• Journaler för kundfakturor och leverantörsfakturor sker löpande och sparas i 
verifikationsnummer i Mobilast M under respektive journalflik. 

• Manuell bokföring av fodrets händelser sker löpande och sätts in i pärm i 
verifikationsordning 

• Verifikationer sparas digitalt i så stor utsträckning som det går. Under Mobilast M. 
 
 
Personaladministration och övrig administration 
 

• Löpande bekräftas chaufförernas tidsrapportering i MyTransPA (mytranspa.com) 

• Vid avvikelser kontrolleras tider med chaufför och transportplanering 

• Vid nyanställning görs en genomgång enligt ”Instruktion Nyanställd”  

• Vid sjukdom gör den anställde sjukanmälan till transportplaneringen, som i sin tur meddelar 
personaladministration 

• Det Systematiska Arbetsmiljöarbetet genomförs löpande 

• Allt personligt som rör den anställde hanteras konfidentiellt enligt GDPR. 

• Anställningsbevis förvaras i särskilda pärmar tillsammans med övrig personlig information 
som sjukskrivning, intyg m.m. 

• Avtal och övriga viktiga dokument finns förvarade i Avtalspärmar i kassaskåpet 

• Inloggningar och koder förvaras i kassaskåp samt i dator under Company Shared. 

• Telefonnummer finns samlade i Outlook under kontakter, delade. 

• Telefonnummer till anställda finns i programmet MyTranspa (mytranspa.com) 
under fliken personal. 
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• Personalens inloggning till fordonsdator och hemsidans personalflik finns på 
http://sanfridssonsakeri.se/wp-login.  

• Systematiskt se över och minimera personuppgifter 
 
 

Åkeriets Interna Lager 
 

• Att man plockar in varorna på sin plats och stämmer av mot följesedel. 

• Följesedeln stäms av mot faktura 

• Inventerar och städar i hyllor minst en gång om året. 
 

Åkeriets Externa lager. 
 

• Vid mottagandet av kunders varor, kontrolleras att det stämmer med frakt och följesedel 

• Kontrollerar att godset ej är skadat  

• Ställer in det i rätt förråd och på rätt avsedd plats 

• Mejlar frakt och följesedel till kund  
 
Fodret Lager 
 

• Mottagandet av varor sker genom kontroll av antal kolli som är levererade och antal kolli 
som det står på ordersedeln 

• Vid upplockning av varor stäms de levererade varorna av gentemot följesedeln 

• Följesedeln förvaras i respektive kunds pärm/flik  

• Avstämning sker mot faktura 

• Inventering sker i samband med bokslut per den siste december 

• De varor som finns registrerade som lagervara i VISMA förs in i samband med leverans 

• Lagersaldot stäms av i samband med inventering 
 

Process transport, lager, administration 
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