Västerviks Taxi AB, Västervik, Avsiktsförklaring
En avsiktsförklaring bör ses som ett levande dokument. Arbetet med att ständig revidera
avsiktsförklaringen är en fortlöpande process vid Västervik Taxi AB. Avsiktsförklaringen
kom att behandlads av VD och ägarna till Västerviks Taxi AB i augusti 2006, då en första
avsikts togs efter att Västerviks Taxi AB under våren 2006 genomfört en kvalificerad
Trafiksäkerhetsutbildning där samtliga delägare och fast anställda chaufförer deltog. Arbetet
kommer att följas upp och ständigt revideras och kompletteras efter beslut om fortsatt arbete
med att, för Västervik Taxi AB, bidra med sina trafiksäkerhetskunskaper. Fortsatt
dokumentation kommer även att ske kontinuerligt.
Begreppet trafiksäkerhet kan innehålla mycket men i grunden är det kunskaper och attityder
hos dem som framför sitt fordon. Det innefattar också att arbetsgivaren tillhandahåller fordon
som är så förskaffade att de betecknas som trafiksäkra. För den anställde innebär det att
använda bilbälte och de säkerhetsanordningar som finns i fordonen, vara utvilad och drogfri,
samt hålla anvisade hastigheter. Vidare att den som kör företagets fordon och de anslutna
transportörernas fordon tar ansvar för och medverkar till att fordonet vårdas och alltid hålls i
trafiksäkert skick. Inom Västerviks Taxi AB framhåller vi miljön som en viktig parameter i
vårt arbete.
I vårt företag strävar vi efter att minimera riskerna för att någon av våra anställda,
transportörer eller passagerare skall drabbas av ohälsa eller olycksfall i samband med färd på
vägen. Därför är arbetet med trafiksäkerheten ett naturligt inslag i det dagliga arbetet.
Västervik Taxi AB har man antagit följande avsiktsförklaring
Västervik Taxi AB kommer fortlöpande att följa upp:
• verksamheten och inventerar och identifierar de risker som våra anställda och
transportörer utsätts för i tjänsten. Alla risker bedöms efter allvarlighetsgrad.
Arbetsmiljöverkets checklista för bra arbetsmiljö på väg är en checklista som vi
använder.
• att våra anställda och transportöre håller hastighetsbegränsningarna, använder bilbälte,
kör nyktra, drogfria samt är pigga och utvilade.
• avsiktsförklaringen och uppdatera den regelbundet
• att samtliga av företagets fordon har trafiksäkra däck efter rådande vägförhållanden.
• att fordonen är utrustade efter beställaren/vägverkets regler. Eventuella brister
åtgärdas omgående.
• En uppföljning hos våra anställda sker årligen med start under 2007

Våra anställda/transportör skall:
• alltid följa hastighetsbegränsningar och övriga trafikregler.
• alltid använda bilbälte.
• alltid uppmana våra passagerare att använda sig av bälte vid färd med oss

•
•
•
•
•

alltid leva upp till företagets alkohol- och drogsyn, dvs. alltid var nyktra och drogfria i
tjänsten samt vara pigga och utvilade när de kör i tjänsten.
ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i
tjänsten.
som gående använda reflex i mörker.
fortsätta det påbörjade miljöarbetet/Eccodriving som påbörjats under 2006
under hösten 2006/våren 2007 gå en ”först hjälpen” utbildning hos räddningstjänsten i
Västervik

Västerviks Taxi AB fordon har:
• bälten på alla platser.
• ABS bromsar och antispinnsystem.
• är rökfria
• redan nu tagit upp diskussionen inom företaget att införa alkolås vid inköp av nya
fordon.
• under året uppdaterats inom miljöbilsområdet då flera fordon i dag drivs på alternativa
bränslen.

Planering:
• transporter och körningar skall alltid planeras så att vi inte bryter mot gällande
lagstiftning. Hänsyn tas till faktorer som påverkar tidsplanering och vägval
exempelvis raster, trafikproblem, mörkerkörning och dåligt väder.
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