
Inledning
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland är en ideell idéburen organisation som arbetar med trafik-
säkerhet för alla i samhället och utifrån Nollvisionsperspektiv.

Omfattning
Denna policy och tillhörande bilagor gäller alla resor som företas i tjänsten eller i NTF Sörmland-Örebro 
län-Östergötlands namn.

Syfte
Syftet med resepolicyn är att:
- skapa en trygg och säker arbetsmiljö för våra medarbetare vid tjänsteresor
- minimera risken för att andra trafikanter ska komma till skada
- minimera våra resors miljöpåverkan
- skapa förutsättningar för ett kostnadseffektivt resande

Ansvar
Var och en tar ansvar för att det egna resandet i tjänsten sker på ett trafiksäkert, ekonomiskt och miljö-
anpassat sätt.

Effektivitet
- Vi ska använda så trafiksäkra och miljövänliga färdmedel som är möjligt för resan.
- Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn tagen till medarbetarens   
 individiuella förutsättningar och behov. Det ställer krav på att resandet planeras så att    
 verksamheten och individens behov kan samordnas och tillgodose kraven på ett effektivt resande.
- Samåkning ska ske i möjligaste mån.
- Möjlighet att genomföra ett möte som distansmöte ska övervägas innan beslut fattas om resa.

Kunskap och vägledning
Alla medarbetare ska ha god kunskap om trafiksäkra och miljöanpassade transporter. Lika viktigt är att 
förstå innebörden av det goda exemplets makt som gör att vi genom vårt handlade kan bidra till större 
trafiksäkerhet och bättre miljöanpassning.

Handling
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland är i grunden en trafiksäkerhetsorganisation och i de fall de före-
ligger konflikt mellan trafiksäkerhet och miljö väljer vi trafiksäkerheten. I konflikter mellan olika andra 
mål måste avvägning ske utifrån lokala förutsättningar. Trafiksäkerhet kan kräva uppoffringar på effek-
tivitetens bekostnad.

Framtiden
Denna policy ska revideras årligen av verksamhetsansvarig och personal under januari månad och delges 
styrelsen.
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Till denna policy finns följande handlingar som fastställs av Verksamhetschef: tillämpningsregler..
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