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KS § 34/2007 Dnr 2006/274 009 
   
Avsiktsförklaring för Hultsfreds kommun gällande 
trafiksäkerhet 
 
Inköpssamordnare Michael Leijonhud har reviderat  
avsiktsförklaring för Hultsfreds kommun gällande begreppet 
trafiksäkerhet som tidigare redovisats i arbetsutskottet § 590/ 2006-
12-19. Det arbete som finns under punkt 13-16 är redan i gång 
sedan några år tillbaka. 
 
Beredning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 590/06, 108/07 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner revideringen av avsiktsförklaringen 
för trafiksäkerhet för Hultsfreds kommun enligt nedan.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att varje förvaltningschef ansvarar för 
att resepolicyn, trafiksäkerhetspolicyn och avsiktsförklaringen blir 
känd och accepterad av alla anställda. 

             Avsiktsförklaring för trafiksäkerhet 
 
Med det övergripande gemensamma samhällsmålet för trafiken, att 
minska antalet dödade och svårt skadade och medverka för att 
minimera negativ miljöpåverkan, vill Hultsfreds kommun avge 
följande avsiktsförklaring. 
 
Förklaringen är både ett arbetsinstrument och en ledstjärna i det 
dagliga arbetet. 
 
Hultsfreds kommun vill att avsiktsförklaringen blir känd och 
accepterad av alla anställda. 
 
Begreppet trafiksäkerhet innehåller mycket, men i grunden är det 
kunskaper och attityder som är avgörande, samma sak gäller för 
omsorgen för vår miljö.  
 
Att förändra attityder tar ofta lång tid, därför vill Hultsfreds 
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kommun redan under skolåren säkerställa utbildning och 
information kring trafiksäkerhetshöjande aktiviteter. 
 
Att enkla uppföljningssystem finns för målsättningar och regler är 
nödvändigt för att vinna framgång. 

Krav på egna transporter (tjänsteresor) 
1. År 2006 fanns en politiskt antagen resepolicy.  

2. År 2007 finns uppföljningssystem för resepolicy. 

3. År 2006 fanns en politiskt antagen trafiksäkerhetspolicy. 

4. År 2007 finns uppföljningssystem för trafiksäkerhetspolicy. 

Skolskjutsfordon 
5. I upphandlingar från och med 2007 ställs krav om att 

samtliga skolskjutsfordon är försedda med alkolås. 

6. I upphandlingar ställs krav om att samtliga skolskjutsfordon 
är försedda med bälte på alla platser. 

Entreprenader, transporttjänster och fordon 
7. I upphandlingar ställs krav på att föraren skall vara behörig, 

bältad och nykter, samt färdas i laglig hastighet. 

8. År 2007 utvecklas uppföljningssystem för ovanstående 
genom statistik från Kalmar Läns Trafik och STRADA (ett 
informationssystem som Vägverket tagit fram på 
regeringens uppdrag). 

9. I upphandlingar ställs krav på att de upphandlade fordonen 
har bältespåminnarsystem. 

10. År 2008 ska kommunen genomföra en inventering och ta 
fram förslag till åtgärder för att effektivisera distributionen 
av varor till kommunens anläggningar. 

11. I upphandlingar för kommunens egna fordon ställs krav på 
att personbilar har minst fyra stjärnor enligt EuroNcaps 
rankingsystem. 

Påverkansåtgärder 
 

12. Från och med år 2007 genomförs minst en 
aktivitet/informationsinsats kring trafiknykterhet, bilbälte 
och hastighet per år. LOTS-gruppen, den lokalt förankrade 
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grupp som tillsammans med Nationalföreningen för 
trafiksäkerhetens främjande (NTF) och polisen gör lokala 
insatser för trafiksäkerheten och tekniska kontoret planerar 
för och genomför aktiviteten. 

13. Från och med år 2007 genomförs minst en aktivitet/ 
informationsinsats kring cykelljus och reflexer per år. Barn- 
och utbildningsnämnden (BUN) planerar för och genomför 
aktiviteten. 

14. Från och med år 2007 genomförs minst en aktivitet/ 

15. informationsinsats kring cykelhjälm per år. Barn- och 
utbildningsnämnden planerar för och genomför aktiviteten. 

16. Från och med år 2007 genomför högstadieskolorna 
regelbundna, minst två, aktiviteter med trafiksäkerhet som 
tema per år. Förslagsvis ett tillfälle om mopedkörning och 
ett tillfälle om alkohol och droger. Barn- och 
utbildningsnämnden planerar för och genomför 
aktiviteterna. 

17. Från och med år 2007 genomför gymnasieskolan 
regelbundna, minst två aktiviteter med trafiksäkerhet som 
tema per år. Barn- och utbildningsnämnden planerar för och 
genomför aktiviteterna. 

18. Avsiktsförklaringen skall revideras och utvärderas en gång 
per år. 

 


