FORDONSPOLICY
Fordonet är ett av företagets viktigaste arbetsredskap och en betydelsefull
marknadsföringskanal. Alla som i tjänsten eller privat använder företagets fordon har ett
eget ansvar men måste följa de regler som företaget satt upp och de lagar som gäller inom
området. Fordonet får inte användas för att utföra ärenden eller besöka platser som, i
marknadsföringssyfte kan skada företagets rykte. Kostnader som direkt kan hänföras till
privat körning ska betalas av dig som anställd.
Fordonsvård
Du som förare är ansvarig för att fordonet alltid är i ett för företaget representativt skick
vilket innebär att:
-

Fordonet ska hållas rent och snyggt, in- och utvändigt
Fordonet ska skötas enligt tillverkarens anvisningar vad gäller tidsfrister för service
och underhåll

Körsäkerhet
Gällande körsäkerheten så ska du som förare tänka på att:
-

Följa gällande lagar och trafikförordningar
Köra ansvarsfullt
Inte använda mobiltelefon under körning
Inte prata i mobiltelefon under körning, om inte handsfree används
Inneha rätt körkortsbehörigheter
Följa gällande hastighetsbegränsningar

Körjournal
Företaget använder sig av elektronisk körjournal för att garantera personalens säkerhet,
resursfördelning, kundservice och för att följa gällande skattelagstiftning. Undantagsvis kan
körjournalssystemet användas vid misstanke om allvarligt missbruk av arbetsgivarens
förtroende.
Körjournalsuppgifterna med start/stopp tider samt position kommer att sparas enligt
skattemyndigheternas rekommendationer.
Följande kontroller kan komma att genomföras:
- Var samtliga servicefordon befinner sig i realtid
- När ett visst fordon befunnit sig på en viss plats och hur länge den befunnit sig där
Följande kontroller kommer inte att genomföras:
- Rutinmässig kontroll av arbetad tid.
- Statistik över arbetad tid utan att uppgifterna avidentifieras.

Företaget har gjort en vägning av de anställdas skydd mot intrång i den personliga
integriteten gentemot företagets och de anställdas nytta av systemet. Vägningen visar att
företagets behov av tillförlitliga uppgifter väger tyngre än skyddet mot intrång i den
personliga integriteten i detta fall.
Alkohol och droger
Det är absolut förbjudet att nyttja alkohol, droger eller narkotiska preparat i samband med
körning av företagets fordon. Företaget har rätt att genom stickprovskontroll med
alkomätare främja nykterhet.
Böter
Skulle du som anställd få parkeringsböter, fortkörningsböter eller andra förseelser ska dessa
bekostas av dig som anställd personligen. Skulle förseelserna inte betalas i tid kommer
företaget debitera samtliga kostnader från den anställdes netto lön.
Skada
Skulle olyckan vara framme ska en skadeanmälan skyndsamt upprättas och lämnas till
närmsta chef.
Denna policy är antagen den …………………………….

