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Från och med 1999 inleder Vägverket och Taxi Halmstad samarbete för att kvalitetssäkra
person- och godstransporter med taxibilar. Kvalitetssäkringen skall innefatta trafiksäkerhet
och miljöaspekter. Uppdragsgivare och kunder skall anförtros en säkerhet och trygghet när
ett seriöst företag anlitas. Företaget skall erbjuda miljö- och säkerhetsmässiga fordon.
Vägverket skall i samarbete med Taxi Halmstad AB följa utvecklingen av fordonskrocktester samt övrigt säkerhetsarbete. Den allmänna avsikten är att förbättra kvalitén.
Förarna på Taxi Halmstad AB skall vara bra bilförare samt ge en god service. De skall
genomgå en högklassig utbildning samt vara målmedvetna i kvalitetsarbetet.

Körsäkerhet, trafikregler och yrkestrafiklagen.
Förare skal! ha god kännedom om gällande trafikregler Vilotidsbestämmelser och övrig
lagstiftning skall följas. Taxi Halmstad AB skall informera om de lokala trafikföreskrifterna
samt om tillkommande och förändrad lagstiftning.
Vid nyrekrytering av åkare samt vid anställning av förare skall information avseende
lagstiftning och gällande regler delges.

Hastighet och miljö.
En bra hastighetsanpassning är viktig för att bedriva säker trafik. För att uppnå hög säkerhet
skall utbildning företagas på ECCO-driving. Projektet avser en anpassad körslil och rytm för
passagerares och miljöns välbefinnande. Hastighet och acceleration skall avpassas till ett mjukt
och smidigt körsätt. Detta bör bland annat innebära miljömässiga och kostnadsreducerande
fördelar för Taxi Halmstad AB.
Arbetet skall bedrivas i den riktning som finns i Svenska Taxiförbundets projekt "Grön Taxi".
Alternativa bränslen, oljor, tvättmedel skall utvärderas till förmån för miljön.

Droger,
Taxi Halmstad AB accepterar inte att droger i någon form, dvs alkohol, tabletter, narkotika
eller likvärdigt används eller skulle kunna misstänkas for användning.
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Passagerares och trafikanters säkerhet.
Säkerhetsbälte skal! alltid användas. Förare skalt även påminna passagerare om säkerhetsbältets
användning. Föraren skall alltid beakta säkerhetsaspekter vid i- och urstigning, säkerhet vid
sidan om fordonet samt i övrigt vid medhjälpande funktion.

Fordon,
Samtliga taxifordon skall vara högklassigt trafiksäkia.Väl dokumenterade kr o cksäker hetstester
skall vara genomförda. Bilarna skall vara utrustade med krockkuddar samt trepunktsbälten.
Däck samt övrig teknisk utrustning på bilarna skall vara av hög trafiksäkerheismässig funktion.
För att ytterligare säkerställa taxifordonens funktion finns möjlighet att genomgå Svensk
Bilprovnings taxitest.
Taxi Halmstad AB har informerat fordonsägarna om att taxitestet genomförs sex månader
efter ordinarie kontrollbesiktning, vilket medför att de fordon som genomgår taxitestet
kontrolleras regelbundet var 6:e månad.

Taxi Halmstad AB's miljö- och kvalitetssäkring skall avse ett långsiktigt investeringsprojekt.
Denna policy är fastställd av styrelsen för Taxi Halmstad AB 1999-08-09.

