
 

  
 

 

 

Fastställd av: Kommunfullmäktige 

Datum: 2012-06-13 (formalia reviderad 2014-10-14) 
Ansvarig för revidering: kommunstyrelsen 
Ansvarig tjänsteman: Personalchef 
Diarienummer: 12KS68 

>Policy 
Program 

Plan 
Riktlinje 

Regler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafiksäkerhetspolicy för 

Lekebergs kommun 



 

Policy 2 (2) 
 

 

Lekebergs styrdokument 

Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning 
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål 
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras 
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera  
Regler – Absolut gräns och ska-krav   

 

1 Trafiksäkerhetspolicy för Lekebergs kommun  
Lekebergs kommun strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av 
våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall. Detta innefattar även 
trafiksäkerheten. Lekebergs kommun har därför fastställt följande policy gällande 
trafiksäkerhet i tjänsten.  

1.1 Lekebergs kommun ska 
 Varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom 

verksamheten och inventera och identifiera de risker som våra medarbetare 
utsätts för vid resor i tjänsten.  

 Varje år gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna.  

 Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information 
och utbildning som krävs för att följa policyn.  

 Följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss uppdaterade 
på nya lagar och förordningar.  

 Utföra alkohol- och drogtester på personalen i den utsträckning som behövs 
för att förvissa oss om att de är fria från alkohol och droger på arbetsplatsen.  

1.2 Anställda i Lekebergs kommun ska 
 Alltid följa gällande trafiklagstiftning  

 Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt 
köra i tjänsten.  

 Vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning.  

 Alltid använda handsfreeutrustning vid mobiltelefoni.  

 Genomgå utbildning för att få framföra minibuss i tjänsten.  

 Vid arbete på eller vid väg alltid bära varselväst.  

 Utföra daglig tillsyn av fordonet enligt erhållen checklista.  

 Genomgå lastsäkringsutbildning vartannat år om man framför tunga fordon 
(>3,5 tons totalvikt) i tjänsten.  

 Vid nyttjande av cykel i tjänsten skall skyddsutrustning användas.  

 Alltid använda reflex/reflexväst vid promenad i mörker.  

 Vid tillbud eller olyckor alltid rapportera till närmsta chef.  

 


