
Rese/trafiksäkerhetspolicy 

I vår förening arbetar vi med trafiksäkerhet och är angelägna om att alla våra medlemmar 

färdas på ett säkert sätt. 
1. Omfattning

Denna trafiksäkerhetspolicy omfattar alla ledare, aktiva, föräldrar och andra som genomför 

transporter för vår förening.

2. Ansvar

Det övergripande ansvaret för att denna resepolicy följs vilar på styrelsen, samtidigt är det 

föraren/resenären som ansvarar för att den enskilda resan sker enligt policyn.

Ansvarig ledare ska meddela kansliet inför en planerad resa.

- Vart och när sker resan

- Vilka ska med

- Hur ser transporten ut

- Se till att kontaktuppgifter till alla medföljande finns

3. Förarkrav

Gällande trafikregler ska följas och särskilt viktigt är:

• Barn som är kortare än 140 cm får ej färdas som framsätespassagerare om platsen är 

försedd med krockkudde.

• Föraren som ska köra minibuss ska vara minst 22 år och ha haft körkort i minst 2 år 

samt ha erfarenhet av biltypen. Vi rekommenderar att föraren genomgått 

minibussförarutbildning. Vid resor med fullstor buss ska föraren inneha giltigt 

yrkesförarbevis.

• Föraren som transporterar aktiva ska ha haft körkort minst 1 år och ha erfarenhet av 

bilen.

• Föraren ska se till att alla passagerare använder bilbälte.

• Fler passagerare än det finns säkerhetsbälte till får inte färdas i fordonet.

• Gällande hastighetsbestämmelser ska alltid följas och hastigheten anpassas efter 

rådande omständigheter.

• Föraren ska informera sig om färdväg, trafiksituation och väglag.

• Föraren ska vara nykter och drogfri.

• Föraren ska ha en störningsfri förarmiljö. Inte prata i mobiltelefon och låta någon 

annan sköta radio/cd etc.

• Föraren ska tänka på synbarhet och säkerhet för alla åkande vid raster och ofrivilliga 

stopp.

• Allt bagage i baggageutrymmet.

4. Fordon

• Bilen/bussen ska vara godkänd och besiktigad

• Bilen/bussen ska vintertid vara försedd med vinterdäck enligt svensk trafiklagstiftning.

• Föraren ansvarar för att däckens mönsterdjup är godkänt.

• Bilen ska ha en tjänstevikt på >1000 kg.

• Fordonet ska ha säkerhetsbälten på samtliga platser.

• Sjukvårdsmaterial (första hjälpen kudde) och reflexväst bör finnas.



Samtliga ledare, aktiva, föräldrar och övriga verksamma inom föreningen ska ta del av denna 

rese/trafiksäkerhetspolicy. 

5. Revidering

Resepolicyn ska årligen följas upp och vid behov revideras. Ansvaret för denna uppföljning 

vilar på styrelsen.

Borås reviderad novbember 2019

• 3-punktsbälten och nackskydd ska finnas för alla resenärer.

• Sjukvårdsmaterial (första hjälpen kudde) och reflexväst bör

finnas.

• Buss bör ha ABS-bromsar.

Rekommendation 




