
HÅLLBARHETSPOLICY  

Dokumentägare: 
Styrelsen 

Operativt ansvarig: 
KMA-samordnare 

Dokumenttyp: 
Ledningsdokument 

Datum: 
2023-02-15 

DokID: 
LED 007 

 

  1 (2)  Utskrivet exemplar äger giltighet endast 2023-02-17 
 

Syfte 
Syftet med denna Hållbarhetspolicy är att ge samtliga medarbetare, delägare och underleverantörer 
en samlad dokumentation för hur hållbarhetsarbetet inom m4 gruppen ska bedrivas och vilka 
värderingar m4 står för. Denna policy inkluderar kvalitet- och miljö, samt trafiksäkerhet. Företagets 
värdeord finns uttryckt i LED 002 m4 Värderingar.  

Bakgrund 
m4 gruppen ska vara Mellansveriges främsta leverantör av logistik, transport och maskintjänster med 
fokus på hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Med det stora företagets resurser och det lilla 
företagets engagemang är vår bredd också vår styrka. Vi ska vara en naturlig samarbetspartner med 
stark lokal förankring samt resurser att möta framtidens krav från kunder och omvärld. Beslut som 
fattas ska bidra till en hållbar utveckling och ta ansvar för ekonomiska sociala och miljömässiga 
aspekter. m4 gruppen har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling 
genom att affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller m4 gruppens värderingar, 
visar respekt för människor, samhälle och miljö/naturresurser.  

Riktlinjer 
m4 gruppen har identifierat ett antal huvudprinciper inom hållbarhetsområdet enligt Globala Målen, där 
följande är centrala för verksamheten: 

• God hälsa och välbefinnande 
• Jämställdhet 
• Hållbar energi 
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt, affärsetik 

• Hållbara städer och samhällen 
• Hållbar konsumtion och produktion 
• Bekämpa klimatförändringarna 
 

m4 vill främja nätverksbyggande mellan aktörer i transport- och maskinbranschen och öka förståelsen 
för att vi genom att tänka globalt och agera lokalt, kan påverka den globala utvecklingen. 

Hållbara ansvarsområden 
Ekonomiskt ansvar 
För m4 gruppen är det en grundläggande princip att bedriva en ansvarsfull verksamhet med en sund 
och balanserad ekonomi. Företaget undviker ekonomiska beslut som innebär risker för företagets 
långsiktiga överlevnad. 

På marknaden verkar m4 gruppen för sund, ärlig och öppen konkurrens och iakttar god 
marknadsföringssed. Företagets information till marknaden ska alltid vara tydlig, transparent och aldrig 
medvetet vilseledande. Vi motarbetar aktivt alla former av mutor, bestickningar och korruption som 
kan påverka affärsrelationer. 

Miljöansvar 
m4 gruppen ska proaktivt sträva efter att minska miljö- och hälsorelaterade risker från verksamheten 
och de tjänster som företaget tillhandahåller. I första hand genom att förebygga uppkomst av 
föroreningar och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan. Faktorer såsom energiförbrukning, 
vattenförbrukning och avfallshantering ska vara centrala men m4 gruppens viktigaste fokus är 
reduktion av växthusgaser, vilken är den största miljöaspekten för m4 gruppen. Genom projektet 
Transportutmaningen 2024 arbetar företaget målmedvetet och strukturerat med reduktionsmålet. 

Trafiksäkerhetsansvar 
m4 ska bedriva en verksamhet där företagets agerande ska upplevas som tryggt och säkert för 
anställda, kunder, medtrafikanter, allmänhet och förare.  

Det är ett arbete med ständiga förbättringar där alla parter ska respektera varandra och följa gällande 
lagar och regler. Detta innebär att:  
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• Vi aldrig tar uppdrag som bryter mot lagar, våra värderingar eller policys 
• Vi alltid har den behörighet och utbildning som krävs 
• Alltid anpassa hastigheten efter väglag, väder och hastighetsbestämmelser  
• Att vi alltid är alkohol- och drogfria under arbetstid 
• Alla distraherande aktiviteter som t.ex. mobilanvändning ska undvikas under körning 
• Alla fordon, maskiner och utrustning ska vara trafiksäkra, besiktade och underhållna enligt 

gällande lagar och fordonsbestämmelser 
• Lasten ska vara rätt säkrad, kör- och vilotider ska följas samt bilbälte ska användas 
• Hänsyn alltid ska visas till medtrafikanter och vi ska vara ett föredöme i trafiken 

Samhällsansvar 
m4 gruppen ska vara en god samhällsaktör. Företaget ska respektera mänskliga rättigheter, ta 
avstånd från korruption och mutor och bestickning samt penningtvätt. Företaget ska även sträva efter 
att skapa god hälsa och välbefinnande oberoende om det är för anställda, kunder, ägare eller andra 
intressenter. Företaget ska inte lämna direkta eller indirekta bidrag till politiska partier eller politiska 
organisationer. 

Lagstiftningsansvar 
m4 gruppen ska följa gällande lagstiftning och internationella konventioner på de marknader företaget 
agerar på. Företaget ska efterfölja miljölagstiftning, avtal, säkerhetskrav och andra bindande krav och 
bestämmelser. 

Leverantörsansvar 
De miljö- och klimatmål, policydokument och riktlinjer som är beslutade gäller hela m4. De är 
förankrade och kommunicerade för att främja hållbar utveckling och nå uppsatta mål. 

Arbetsgivaransvar 
m4 gruppen ska inom ramen för arbetsgivaransvaret säkerställa en god organisatorisk och social 
arbetsmiljö och en trygg och säker arbetsplats. Tydliga och väl kommunicerade riktlinjer och policys 
gällande jämställdhet, mångfald och kränkande särbehandling finns. Tyngdpunkt ska läggas på 
främjandet av medarbetares hälsa och välbefinnande. Företaget ska avsätta resurser för 
medarbetares vidareutveckling och kompetensuppbyggnad. 

Kund- och kvalitetsansvar 
Kundrelationen och kunders behov ska alltid stå i centrum. En hög grad av transparens, dialog och 
tydlighet ska prägla m4 gruppens relationer med kunder. Klagomålshantering och kundsupport ska 
vara effektiv, grundlig och skötas med omsorg. Ett ständigt förbättringsarbete avseende 
kvalitetsarbetet är ett fokusområde som prioriteras. 

Uppföljning och rapportering 
Policyn är grund till affärsplan och budget. Styrelsen ska årligen ta upp policyn för översyn och beslut. 
Ledningen i m4 gruppen ska följa upp arbetet utifrån policyn årligen i samband med årsredovisningen 
samt genom internkontroll. I den dagliga verksamheten ingår att arbeta enligt det systematiska 
arbetssätt för uppföljning som är etablerat. Ledningen och styrelsen ska årligen rapportera kring 
ansvarsfullt företagande i m4 gruppens årsredovisning. 

Ansvar 
Hela m4 har ett ansvar i att denna policy finns förankrad och efterlevs för att tillsammans verka för att 
skapa och upprätthålla ett hållbart företagsklimat.  

Policyn antagen 2023-02-15 av styrelsen i m4 gruppen AB. 
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