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trafiksäkerhet
Gäller anställda i Falkenbergs kommun, bolag och nämnder

Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-29 § 158
Reviderad 2015-09-29 § 153

Syftet med denna policy är att anställda och förtroendevalda vid tjänsteresor ska
 göra ett aktivt och förnuftsbaserat val med hänsyn till miljön,
 minimera riskerna för att drabbas av ohälsa och olycksfall även i den del av
arbetsmiljön som trafiken utgör, samt att
 skapa ett styrmedel och en fungerande kostnadskontroll över kommunens resor och
fordonspark.
Arbetsgivaren ska:
 Varje år, som en del av arbetsmiljöarbetet, i samband med skyddsronden, gå igenom
verksamheten för att inventera och identifiera de risker som våra anställda och
förtroendevalda utsätts för vid resor i tjänsten.
 Se till att samtliga har den kunskap, information och utbildning som krävs för att följa
policyn.
 Följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour om nya lagar och
förordningar.
Våra anställda och förtroendevalda ska:
 Inför varje resa ifrågasätta om resan kan ersättas med annat alternativ, såsom
gruppsamtal, videokonferens el dyl.
 Inför varje resa välja det miljövänligaste, säkraste och mest kostnadseffektiva
alternativet för resan
 Vid korta sträckor;
o Gå, cykla eller åk kollektivt i första hand.
o Bilpoolsbil i andra hand.
o I tredje hand privat bil
o I fjärde hand taxi eller korttidshyrd bil.
 Vid långa sträckor välja tåg och buss före flyg och båt.
 I möjligaste mån förlägga logi och konferenser vid porrfilmsfria anläggningar
 Vara en god förebild i trafiken, b. l. a
o Minska utsläpp genom att använda motorvärmare och köra sparsamt
(ecodriving)
o Undvika mobiltelefoni vid körning. Vid nödvändiga samtal ska handsfree
användas. Finns inte handsfree ska körningen avbrytas om man behöver
använda mobiltelefon.
o Använda cykelhjälm när man cyklar
o Använda reflexer när man går i mörker.
 Rapportera alla tillbud och olyckor i KIA.
Böter och avgifter
Kostnader, böter och avgifter, som uppkommer genom att den anställde eller den
förtroendevalda åsidosätter lagar och förordningar, ska betalas av den
anställde/förtroendevalda och inte av kommun eller bolag.

Fordonshantering
För Falkenbergs kommuns fordon finns en ansvarig anställd under Serviceförvaltningen (1).
Krav på alkolås ska ställas vid upphandling av tjänster, entreprenörer eller verksamhet där
transporter förekommer.
 Samtliga anskaffningar av fordon ska ske via den fordonsansvarige (1).
 Vid inköp av tjänstefordon ska biogasfordon prioriteras, därefter miljöfordon enligt
regeringens definition.
 Rekommenderad ålder och maxålder för kommunens fordon ska vara
o 3 respektive 5 för fordon i persontrafik och
o 5 respektive 7 år för arbetsfordon och pickupfordon.
Den rekommenderade åldern är den ålder då fordonen bör avvecklas, men i
särskilda fall kan verksamheten behålla dem till maxåldern. Fordonsansvarig (1)
kan bevilja avsteg för specialfordon.
 Fordonens utrustning bestäms vid upphandlingstillfället, dock ska följande
minimikrav gälla:
o Bilar ska
 Uppfylla kravet för minst 4 stjärnor i Euro NCAP krocktest
 Ha krockkudde på förarplats
 Ha trepunktsbälte och nackstöd på de sittplatser som används
 Vara utrustade med alkolås (2)
o Minibussar och lätta lastbilar ska
 Ha krockkudde på förarplats
 Ha trepunktsbälte och nackstöd på de sittplatser som används
 Vara utrustade med alkolås (2)
 Fordonsansvarige (1) ansvarar för att service och underhåll sker enligt
fordonsleverantörens instruktioner.
 Fordonsansvarige (1) ansvarar för att besiktning sker. I det fall som den som brukar
bilen själv ansvarar för att köra fordonet till besiktning, ska besiktningsprotokoll
omedelbart lämnas till fordonsansvarige.

________

(1) Med undantag för kultur och Fritidsförvaltningens maskiner samt kommunala
bolags fordon som de införskaffar, servar och underhåller själva.
(2) Alla fordon ska vara utrustade med alkolås senast 2018 med undantag för fordon
där snabba starter krävs för den personliga säkerheten (beslut krävs av
förvaltningschef).

