
                                

 

TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 

 

Inom koncernen Widéns Åkeri i Kalmar AB ska vi genom vår moderna och kvalitativa 

fordonsflotta samt vårt beteende i trafiken betraktas som goda föredömen och därmed 

bidra till nollvisionen. 

 

Som arbetsgivare skapar vi förutsättningar genom att: 

 

• Vi gör kontinuerliga inköp av nya fordon för att flottan skall hålla hög kvalitét 

och standard. 

• Vi har genom vår egen verkstad ”WFV” säkerställt en hög kvalitet och 

serviceintervall av alla enheter.  

• Vi tillser genom trafikplanering att chaufförerna klarar sina uppdrag. 

• Vi har alkolås i alla fordon & genomför slumpmässiga drogkontroller. 

• Vi utbildar, förbättrar, följer månatligen upp alla chaufförers körbeteende via 

Add Secure. 

• BKY (behörighetskontroll), säkerställer att alla har rätt behörighet. 

• Vi utbildar, förbättrar och följer månatligen upp alla chaufförers kör- och 

vilotider, överträdelser genom IDHA. 

• Vi har en egen utbildningsansvarig som arbetar med kontinuerliga 

förbättringar i vårt dagliga trafikarbete, samt att lagar och regler efterlevs. 

• Vi informerar alla chaufförer att säkerhetsbälte alltid ska användas. 

• Vi informerar alla chaufförer att hytten alltid ska var låst vid lossning och 

lastning för att undvika att otillbörlig person får tillgång till fordonet. 

• Vid körning används endast handsfree, (TF1998:1276). 

 

 

Tillägg ”allmänna riktlinjer för säkerhet vid tillgreppssituationer”: 

Varje situation är unik, därför behöver du som förare själv fatta beslut om hur du skall 

agera. Du skall dock i alla lägen undvika att konfrontera personerna som försöker stjäla 

last eller göra åverkan på fordonet.  

 



Chaufförens säkerhet går före allt annat. 

 

Riktlinjer vid tillgreppsförsök av drivmedel eller last: 

 

1.  Larma 112, använd gärna 112 ”appen” eftersom SOS alarm då får upp din 

position på karta. 

 

2. Stanna i hytten, och håll en så låg profil som möjligt, invänta Polis. Vid inbrotts 

försök i hytten försök att lämna platsen med hjälp av fordonet, gå inte ut. 

 

3. Anmäl till Polisen och orientera jouren på Widens. Vid anmälan, ombed Polisen 

skicka kopia till bokning@widensakeri.se 

 

Vid uppställning för natten kan följande beaktas: 

- Undvik uppställningsplatser som saknar närvaro av allmänhet, då rörelse i 

området gör att allmänheten kan larma när de observerar en stöld från din bil. 

Kan du stå på upplyst och eller bevakat område, gör det. 

 

- Kan du stå vid byggnad med övervakningskamera är det bra. 

 

 

 

 

 

Jag som anställd har tagit del av företagets policy enligt ovan och godkänner den i sin helhet: 
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