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Trafiksäkerhetspolicy  
Denna policy gäller för samtliga verksamheter inom Lotus-koncernen. 

Anställda på Lotus Maskin & Transport AB skall uppvisa ett agerande och en attityd som präglas 

av säkerhetstänkande och omtanke om våra medtrafikanter. Lotus personal ska upplevas som ett 

gott föredöme i trafiken. 

Riktlinjer: 

 

Vi på Lotus Maskin & Transport ska 

- Följa gällande lagar och föreskrifter i trafiken 

- Respektera och följa kör- & vilotidsbestämmelser 

- Aldrig framföra våra tunga fordon utan giltigt förarkort i färdskrivaren 

- Hålla oss inom gällande hastighetsbegränsning 

- Anpassa vår hastighet efter trafiksituation, väder och trafikmiljön i övrig 

- Hålla våra fordon i ett trafiksäkert och representativt skick 

- Alltid lastsäkra vårt gods på ett trafiksäkert sätt 

- Respektera viktbestämmelser och ej köra med överlast 

- Anpassa vår körstil för att minimera bränsleförbrukningen 

- Hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon 

- Vara alkohol och drogfria 

- Använda kommunikationsutrustning på ett trafiksäkert sätt 

Policy gällande fordonsanvändande inom Lotuskoncernen 
 

Att genom sin arbetsgivare tillhandahållas ett fordon anses enligt Skatteverket som en förmån. All 

privat körning skall beskattas och därför behöver körjournal föras av samtliga anställda som 

nyttjar företagets fordon. Som privat körning anses exempelvis vägen till och från jobbet, 

hämtning på skola och förskola, privata ärenden som tex. bank, affär och träningsanläggning. 

 

Lastbilar 

Samtliga koncernens lastbilars utgår från verkstan. Den anställdes arbetsdag påbörjas och 

avslutas i verkstan om inget annat framgår i den anställdes anställningsavtal eller förhandlas fram 

vid särskilda projekt. I det fall den anställde väljer att ta med bilen hem skall den anställde föra 

körjournal och beskattas för kostnaden mellan hemmet och arbetsplatsen. 

 

Arbetsfordon 

Fordon som är avsedda att användas inom arbetet utgår från arbetsplatsen. Det är förbjudet att 

använda arbetsfordonet till privata ärenden om inget annat avtalats med arbetsgivaren.  

 

Till koncernens maskiner tillhandahålls en servicebil. Denne är avsedd att användas för inköp av 

servicematerial eller för att utföra arbetsrelaterade ärenden. Det är förbjudet att nyttja servicebilen 

i privata syften om inget annat avtalats.  

 

Eventuella privata ärenden beskattas enligt Skatteverkets regler. 
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Privata resor med arbetsfordon innebär förmånsbeskattning samt beskattning på de privata 

resorna. 

 

Tjänstebilar 

De anställda som erbjuds tjänstebil skall förmånsbeskattas för denne enligt skatteverkets regler. 

Beloppet beräknas utefter: 

• Bilens nypris 

• Extrautrustning 

• Om bilen är en miljöbil 

• Om den anställde kör minst 3000 mil i tjänsten 

• Fordonsskatten  

De anställda som nyttjar ett av företagets fordon i tjänsten är ålagda att föra körjournal på 

samtliga resor och beskattas för den del av resorna som är av privat karaktär. 

 


