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Åmåls kommuns trafiksäkerhetspolicy
Åmåls kommun strävar efter att minimera risken för att någon av våra anställda
skall drabbas av ohälsa eller olycksfall. Det innefattar även trafiksäkerheten.
Vi har därför fastställt följande trafiksäkerhetspolicy. Policyn gäller samtliga
anställda i Åmåls kommun.
Våra anställda skall:
- Följa de lagar och regler som gäller samt visa gott omdöme i trafiken
- Leva upp till vår alkohol- och drogpolicy
- Vara pigga och utvilade när de kör i tjänsten
- Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra
i tjänsten
- Uppmanas att alltid använda cykelhjälm när man cyklar i tjänsten
- Undvika att prata i mobiltelefon när man kör bil alternativt använda hands free
Kommunens personbilar och lätta lastbilar som används i tjänsten skall ha:
- Trepunktsbälte och nackstöd på samtliga platser
- Krockkudde och bältessträckare på förarplatsen
- ABS-bromsar
- Lastförankringsskydd
Utöver detta bör kommunens personbilar och lätta lastbilar ha:
- Krockkudde och bältessträckare på passagerarplatsen
- Bältespåminnare
- Luftkonditionering
- Sidokrockkuddar
- Alkohollås
Planering
Vid användning av fordon i tjänst skall resor och transporter planeras så att vi inte
bryter mot gällande lagstiftning. Vid schemaläggning skall vi också ta hänsyn till
andra faktorer som kan påverka tidsplaneringen t ex olika väderleksförhållanden.
Resor i tjänsten
Kommunens bilar skall användas i första hand.
Hyrbil
De bilar vi hyr skall uppfylla de säkerhetskrav som vi ställer på kommunens
personbilar och lätta lastbilar enligt ovan.
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Arbetsgivaren följer regelbundet upp:
- Verksamheten och identifierar de risker som våra anställda utsätts för vid
resor i tjänsten
- Trafiksäkerhetspolicyn och uppdaterar den efter behov
- Att våra anställda följer de lagar och regler som gäller i trafiken
- Att våra anställda är pigga, utvilade och har den behörighet och hälsa som
krävs
- Att privata bilar uppfyller samma säkerhetskrav som vi ställer på leasade
fordon
Uppföljningen sker genom:
- Medarbetarsamtal
- Enkäter
- Riskanalyser

