
      

  

 

 

 

 

ARBETSMILJÖ OCH TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 

 

Vår policy är att skaffa kunskap och goda förutsättningar för arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Policyn 

ska klargöra vårt arbete och struktur samt kunskap för att underlätta Företagets rutiner och 

anställdas förmågor att arbeta kring dessa två viktiga ämnen. Företaget skapar en gemenskap och 

ansvarar för att leva efter våra förskrifter. Vi sätter trafiksäkerheten högt och anställda ska erbjudas 

god arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Våra anställda har sin arbetsmiljö i fordonet ute i trafiken, därför 

viktigt med gemenskap och policy. 

Syfte:  

• Planera och organisera vårt arbete kring arbetsmiljö och trafiksäkerhet 

• Medarbetarna ska ha kunskap, motivation  

• Och information och utbildning kontinuerligt. 

• Klara göra medarbetarens ansvar  

Vi arbetar ständigt med att förbättra och säkerställa frågor och förändringar. Vi arbetar dagligen med 

att förbättra arbetsmiljö oh trafiksäkerheten. God arbetsmiljö är viktigt för företaget, vi vill att våra 

anställda inte ska utsättas för fara, olycksfall eller ohälsa. Vi är väldigt måna om miljön och visar 

hänsyn kring material vi använder i arbetet för att skona miljöpåverkan. Våra medarbetare ska må 

bra, få timmar som utlovas och god sömn och vila. Vi arbetar med god dialog mellan Arbetsgivare 

och anställda. Arbetar för att anställda ska få kontinuerlig kunskap kring trafiksäkerhet och miljö. Vi 

erbjuder kurser och utbildningar. Arbetsgivare och medarbetare kartlägger underlag och 

bedömningar av risker och olyckor tillsammans för att få en bättre arbetsmiljö. 

Mål: 

• Välmående personal 

• Utbildningar 

• Rätt fordon 

• Planera schema och aktiviteter 

• Företagets anda och vision ska vara tillfredställande för anställda och gentemot kund. 

Företaget följer regelbundet upp vår policy. Vi är måna om medarbetarnas hälsa, vi kräver att de är 

drogfria, kör nyktra, använder bälte och är utvilade. Jobben planeras alltid så kör och vilotider följs. Vi 

följer lagstiftningen. Medarbetarna ska få vara delaktiga om förändringar och ha rätt förutsättningar 

kring vår policy.  

Företagets ansvar: 

• Undersöka 



• Bedöma 

• Åtgärda 

• Följa upp risker 

Den anställde har eget ansvar att följa vår policy. Den anställde ska arbeta för god arbetsmiljö och 

trafiksäkerhet. De ska följa lagar, hastigheter, vara nyktra och utvilade. Hälsokontroller ska erbjudas 

samt kurser som till exempel YKB, öka kunskap kring trafik och miljöfrågor.  

Arbetstagarens ansvar:  

• Ha utbildning 

• Hålla regler och arbeta efter vår policy 

• Hålla hastighetsgränser och följa trafikregler 

• Respektera gällande viktbestämmelser  

• Ta hänsyn till väglag och trafiksituationer 

• Säkra massan eller godset. 

Vi arbetar varje dag med trafiksäkerhet detta är en stor del i vår arbetsmiljö och vardag. 

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska veta lagar, regler och ha kunskap av vår policy som skapats 

gemensamt. Alla medarbetare ska ständigt sträva efter att köra på de sätt som är mest kostnads 

effektivt, säkert och miljöanpassat. Även ha bra rutiner kring förbrukningsmedel och drivmedel som 

är bäst för naturen.  

Trafiksäkerhet: 

• Ha åtgärder ifall policy och lagar bryts  

• Klara regler av säkerhet, fordon, vila och hastighet  

• Säkerhetsutrustning, använda bälte 

• Omgående rapportera skador/ felaktigheter på fordon eller markarbeten  

• Visa hänsyn till medtrafikanter som cyklister och gångtrafikanter 

Vår vardag bygger på trafiksäkerhet och är naturligt att följa, vilket innebär att varje arbetare som är i 

arbete ska föregå med gott omdöme.  

I konsekvens med denna policy kan arbetsgivaren komma att på förfrågan från polisen att lämna ut 

namn på medarbetare som bryter mot hastighetsbegränsningar och fotograferas av Trafikverkets 

hastighetskameror. 


