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Riktlinjer för trafksäkerhet och resor;
Kommunstyrelsen beslutade 1 den 28 november 2006 om följande riktlinjer.

Resandet är en del av arbetsmiljön och har också påverkan på den yttre miljön. Av
omsorg om både personal och miljö ska resorna därför göras så trafiksäkert och
miljövänligt som möjligt. Heby kommun strävar efter att skapa goda
förutsättningar för trafiksäkerheten och miljön. Kommunen har därför fastställt
följande riktlinjer för trafiksäkerhet och resor. Riktlinjerna gäller anställda, inhyrd
personal och förtroendevalda i kommunen och avser resor i tjänsten och inom
ramen för kommunala förtroendeuppdrag. Syftet med riktlinjerna är att alla inom
kommunen ska bidra till att ta ett gemensamt ansvar för att möten och resor sker
på ett planerat, kostnadseffektivt, miljövänligt och trafiksäkert sätt.
Medarbetare/förtroendevalda ska som kommunens företrädare, vara goda
föredömen i trafiken. Alla ska följa trafikreglerna och köra med hänsyn, omdöme
och ansvar. Medarbetare/förtroendevalda ska vara pigga och utvilade samt ha den
behörighet som krävs för att framföra fordon på ett trafiksäkert sätt. Viktigt att
tänka på är att anpassa hastigheten efter väg- och trafikförhållanden.
Miljöanpassad körning innebär att hålla en jämn hastighet och en hög växel.
Arbetet ska planeras så att färdsträckorna blir så korta och så få som möjligt. Inför
möten ska ifrågasättas om resan är nödvändig. När det är lämpligt och möjligt bör
möten ske via telefonkonferenser eller med andra tekniska lösningar som finns
eller som kan utvecklas. Om flera personer ska till och från samma plats vid
samma tillfälle ska samåkning ske.
Den allmänna kollektivtrafiken bör användas när sådan finns. Promenad eller
cykling bör väljas när det är möjligt. Den mertid detta kan innebära är en god
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investering för hälsan. Hänsyn till trafiksäkerhet och miljö är nära förknippat med
folkhälsan.
Vid nyanskaffning av bilar som köps eller leasas av kommunen ska alkolås
installeras.
Tobaksrökning, transport av sällskapsdjur och användning av parfym bör ej ske i
av kommunen ägda, leasade eller hyrda bilar.
Mobiltelefoni utan handsfree är inte tillåtet under körning i kommunens ägda,
leasade och hyrda bilar eller i egna bilar med bilavtal. I det fall mobiltelefonen
måste användas ska man parkera på ett säkert ställe och därefter fullfölja samtalet.
Respektive enhetschef/kundmottagningen är ansvarig för att de medarbetare som
använder kommunens ägda, leasade eller hyrda bilar får en genomgång av
bilarnas instrumentfunktioner.
Dessa riktlinjer ska i den mån de är aktuella även gälla vid framförande av egen
bil under arbetstid.
Varje enhet ska regelbundet följa upp verksamheten och kartlägga de risker som
finns när det gäller resor i tjänsten samt se till att riktlinjerna för trafiksäkerhet
och resor efterlevs. Arbetsgivaren ska regelbundet följa upp riktlinjerna för
trafiksäkerhet och resor och uppdatera dessa efter behov. Uppföljningen sker
genom medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, samverkansgrupper, skyddsronder,
enkäter och riskanalyser.

Dessa anvisningar träder i kraft den 1 december 2006.

Carl-Ove Ernlund
Kommunstyrelsens ordförande
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