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HéyfirsKommun

Rese-och trafiksäkerhetspolicy
lngåri Hoforskommunsarbetsmiljöpolicy.

Mål och syfte
Målet är att samtligaanställdaochförtroendevaldai Hoforskommun vid resor skaväljaett
trañksäkert,kostnadseffektivtoch miljömedvetetfärdsätt.
Dennapolicysyftartill att resandetskallskepå ett sådantsätt såatt långsiktigamål uppnås.

o Ensäkerarbetsmiljö-tjänsteresor skallplanerasoch genomföraspå ett så
trafiksäkertsätt sommöjligt.Hänsynskatas till båderesenärenochmedtrafikanter.

o Ett miljöanpassatresande- tjänsteresorskaplanerasochgenomföraspå ett sådantsätt
att påverkanpåden yttre miljönminimeras.

o Ett kostnadseffektivtresande-tjänsteresor skagenomförassåkostnadseffektivtsom
sommöjligtmed hänsyntill förutsättningaroch behov.

Omfattning
Policynomfattar samtligamedarbetareochförtroendevaldainomHoforskommun
i sambandmed tjänsteresor.

Ansvarsfördelning
Organisation:Ledningenbör eftersträvaatt skapaförebyggandearbetssättför att minimerariskerna
där våra medarbetarekankommaatt drabbasav ohälsaeller olycksfalli trafiken.
Arbetsschemangranskasoch läggssåatt medarbetarnaär utviladedå de färdasi trafiken.

Anställda:Samtligaanställdaoch förtroendevaldasomberörsav dennapolicyhar ett ansvarför att
planerasinaresorså att de så långtsommöjligt leverupptill målen i reseochtrafikpolicyn.
Vid eventuellatillbudskallmedarbetarenrapporteratill sinchef, somi sintur rapporterartill
Arbetsmiljöverketenligt rutinernai arbetsmiljöpolicyn.

Chefer:Respektivechefansvararför att policynföljsav medarbetarnaochsäkerställeratt alla
medarbetarekännertill innehålletochsyftet i policyn.

Uppföljning
uppföljningarskagenomförasenligtrutinerför det systematiskaarbetsmiljöarbetet.
Arbetsgivarenföljer regelbundetuppverksamhetenoch identifierarde riskersomanställdautsättsför
vid resori tjänsten,samtatt gällandetrafikreglerföljs.
Utbildningi trafiksäkerhetochmiljökörningkanbli aktuellt för vissagrupperav anställda
som regelbundetanvänderbil i tjänsten.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Banksiro1254501
Postgiro 3 21 33-5

BI] 81 HOFORS Gmnvägen8 0290 - 290 00 0290 - 291 02 OTE111'2120004296 



HojfrrxKommun

Tjänsteresor - rutiner och riktlinjer
Resorskaplaneras,godkännas,bokasochgenomförasefter riktlinjernanedan:

Undersökaom det gåratt ersätta resandetmed annat sätt att mötasex.webb eller
telefonkonferenser.
Alla resorbör planerasi godtid för att möjliggöralågabiljettkostnader.
Samordnaoch planeraresorför att öka möjlighetenför samåkning.
Vid korta avstånd,gåeller cykla.
Reskollektivt,användHoforskommunsbusskort.Tåg/bussär oftast det bästaalternativet
avseendekostnader,säkerhetochmiljö.
Vid otillräckligaallmännakommunikationereller annat behovskalli första handkommunensegna
fordon användas.

Egnafordon som används i tjänsten
Egenbil i tjänstenbör undvikasi störstamöjligautsträckning.
Vid användningav privatbil i tjänstgällerförarensegen bilförsäkring.
Denegnabilenskallvara laglig:skattad, besiktadochförsäkrad.
Förareav cykelskallanvändahjälm i trafiken.
Moped och motorcykelskallej användasi tjänsten.

Reglerför användande av Hofors kommuns fordon

Varje chef/arbetsledareharansvarför att kontrolleraatt medarbetaresomanvänderbil i tjänsten
har körkort.
Körjournalerskallalltid föras.
Nycklarskallförvaraspå avseddplats.
Chefbeslutarom vilkasomfår ta med sigkommunensfordon hem.
Detta kaneventuelltbli aktuelltvid beredskapstjänstgöring.
Det är inte tillåtet att rökaeller ha med sigpälsdjuri kommunensfordon.
Vid skadaeller brott mot trafiksäkerhetsbestämmelsernastårföraren ansvarigför kostnader.
Det är inte tillåtet att användakommunensfordonför privatbruk.
Vid skadapå fordonskalldetta snarastanmälastill närmastechef.

Regler- förare i tjänst

Följade lagaroch reglersomgällersamtvisagott omdömei trafiken.
Förareskallfölja Hoforskommunsdrogpolicy.
Vara piggoch utviladbakomratten.
Haden behörighetoch hälsasomkrävsför att på ett trafiksäkertsätt köra i tjänsten.
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o Samtal med mobiltelefon får endast förekomma i samband med handsfree utrustning.

0 Till närmsta chef rapportera alla tillbud och olyckor snarast.
o Miljöanpassad mjuk och ekonomisk körning bör alltid tillämpas.

Inköp/ Ieasingav fordon
Följande krav ställs vid inköpoch leasing av fordon:

o Alla inköp/leasingbilar skall uppfylla dagensstandard gällande
säkerhetsutrustning/säkerhetsklassningsåsom:
krockkuddar, bältespåminnare, sidokrockkuddar, ABS, ESPetc.

Alla nya bilar vid inköp eller Ieasingskall vara försedda med alkohol lås.

Alla nya bilar skall vara klassadeenligt SFS2009:1 miljö- och trañksäkerhetskrav.

Alla nya bilar skall vara elbil eller Iaddhybrid.

Alla miljöbilar skall märkas med texten: Miljöbil
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