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Trafiksäkerhet 
Som goda representanter för Vaggeryds kommun bär vi alla ansvaret för att skapa en så trafiksäker 
miljö som möjligt. Detta gäller oavsett om man som anställde kör kommunens fordon, om tjänsteresor 
sker med egen bil, om cykel används eller om man är fotgängare. 
 
Dagligen vistas minst 150 medarbetare i Vaggeryds kommun i tjänsten på vägarna i tjänstebilar, egna 
fordon, cykel eller som fotgängare.  
 
2008 års trafiksäkerhetsarbete kommer att ha två fokusområde 
• Innehav av körkort 
Mål: Att minimera risken att medarbetare färdas utan giltigt körkort.  
Åtgärd: Samtliga anställda som kör i tjänsten ska lämna en kopia på sitt körkort till sin arbetsledare. 
Kopian förvaras hos ansvarig chef. 
Uppföljning: 1ggr/år ska en namnlista stämmas av för att säkerställa att alla anställda lämnat in giltigt 
färdbevis. Ingå som en naturlig del i introduktionsmaterial/vid nyanställning.  
 
• Drog och alkoholattityder 
Utdrag från Vaggeryds kommuns alkohol och drogpolicy -”Narkotika, alkohol och tabletter – 
missbruksproblem finns i dag överallt i vårt samhälle. Vaggeryds kommun utgör inget undantag, men 
droger hör inte hemma på en arbetsplats.” 
Mål: Att alla arbetsplatser i Vaggeryds kommun är fria från alkohol och droger. 
Åtgärd: Ny alkohol och drogpolicy. Utbildning i alkohol och drogattityder. 
Uppföljning: Ständig uppföljning av arbetsmiljöarbetet 
 
Övriga område som Vaggeryds kommun aktivt arbetar med 
• I upphandling av nya kommunfordon ska kommunen efterfråga: 

- Alkolås 
- Miljökrav, bränslesort, bränsleförbrukning  
- Bältespåminnare, trepunktbälte, krockkuddar, luftkonditionering, ABS bromsar. 
- Mobilhållare 

 
• Vi ska ha ett trafiksäkert sätt att köra i tjänsten, vi ska  

- Alltid använda bilbälte 
- Respektera och följa hastighetsbestämmelser  
- Tar hänsyn till väglag, väderlek och övriga trafikomständigheter 
- Vid mobilanvändning ska handsfree av lämplig modell användas 
- Kommunens fordon ska genomgå service enligt servicebok, besiktning av fordon, betala 

fordonskatt, kommunens fordon ska ha en första hjälpen väska i fordonet, detta ansvar vilar på 
arbetsgivaren 

 
• Som cyklist använda 

- Cykelhjälm 
- Reflex/reflexväst 
- Cykelbelysning 

 
• Som fotgängare använda reflex/reflexväst 
 
• Både hyrbilar och egna fordon som körs i tjänsten ska vara trafiksäkra.  
 
 



 

 
• Våra transporter ska planeras så att de kan genomföras säkert, raster, mörkerkörning och 
trafikproblem är faktorer som vi måste ta hänsyn till. 
 
• Rutiner för skador och tillbud ska upprättas och central statistik ska göras. 
 
Resor – rekommendationer  
Vid val av färdmedel ska en sammanvägning av kostnader, miljöhänsyn, säkerhet och tidsåtgång 
företas. Med tidsaspekt avses att valet av färdmedel ska vägas mot kostnaden för arbetstid och/eller 
eventuell övernattning. 
Vid långväga resande (mer än 20 mil) gäller prioritetsordning; 1) Tåg 2) Buss 3) Bil 4) Flyg. Undantag 
för prioritetsordningen får ske då annat färdmedel än det valda innebär en väsentligt lägre totalkostnad 
eller en väsentligt förkortad tidsåtgång. 
 
Revidering och uppföljning av denna policy ska ske senast 2009-03 och därefter varannat år. 
 
Vi ser trafiksäkerhet som en långsiktig investering!  
 
 




