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Fordonspolicy
Fordonspolicyn ska bidra till ett hållbart transportsystem och minskad klimatpåverkan.
Fordonspolicyns syfte

Fordonspolicyn ska ge en viljeinriktning för anskaffning, användandet och
avvecklingen av fordon i Ragunda kommuns verksamheter samt miljö- och
trafiksäkerhetsaspekter kopplade till fordon. Policyn omfattar samtliga fordon inom Ragunda
kommuns fordonsflotta, samt anställda och förtroendevalda som
använder fordonen.

Grundprinciper för Ragunda kommuns fordon
Grundprinciperna ska ge en vägledning i fordonshanteringen.
•
•
•

Säkerhet och trygghet.
Långsiktig hållbarhet.
Effektivt handhavande av fordon.

Säkerhet och trygghet

Ragunda kommun delar den av riksdagen beslutade nollvisionen att ”målet med allt
trafiksäkerhetsarbete är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken”. Samtliga fordon som
Ragunda kommun äger eller leasar ska vara trygga och trafiksäkra.
Anställda i Ragunda kommun som framför kommunens fordon ska vara ett föredöme i trafiken
gällande lag- och regelefterföljelse, miljömedvetenhet samt beteende gentemot medtrafikanter.
För att säkerställa tryggheten och säkerheten ska följande punkter tas i beaktande av Ragunda
kommuns verksamheter:
•
•
•
•

Vid nyanskaffning ska kraven på trafiksäkerhet vara anpassade till fordonets förväntade
användningsområde.
Vid nyanskaffning beakta arbetsmiljön vid kravställningen.
Vid nyanskaffning ska alkolås installeras.
Avyttra äldre fordon som inte bedöms vara trafiksäkra.

Långsiktig hållbarhet

Ragunda kommun ska genom anskaffningen av fordon verka för ett hållbart
transportsystem. Det görs genom:
•
•

Vid nyanskaffning av personbilar välja bilmodeller som är miljöbilsklassade enligt senaste
definitionen om möjligt utifrån fordonets användningsområde.
Vid nyanskaffning av fordon välja modeller som kan drivas på fossilbränslefria drivmedel
givet att laddnings- eller tankningsmöjligheter finns i närområdet och det är lämpligt
utifrån fordonets användningsområde.
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Effektivt handhavande av fordon

Ragunda kommun ska arbeta för att minimera kostnaden för införskaffning, innehavande och
avyttring av fordon samt samtidigt maximera nyttan av kommunens fordon. Genom ett effektivt
handhavande kan ovanstående uppnås.
För att maximera nyttan ska följande punkter tas i beaktning av Ragunda kommuns
verksamheter:
•
•
•
•
•
•

Ruttoptimering för att minska färdtiden samt kostnaden för drivmedel.
Undersöka verksamhetens nyttjandegrad av fordon för att maximera nyttan och minimera
antalet fordon.
Tjänstefordon ska vara tydligt märkta med kommunlogotyp och därmed vara ett synligt
varumärke utåt.
Fordon inom verksamheter som bedöms vara känsliga ska inte märkas med
kommunlogotyp och/eller dekorelement.
Tjänstefordon får inte användas till privat bruk. Undantag kan göras under särskilda
omständigheter, exempelvis vid jourtjänstgöring. Undantag beviljas av
enhetschef/arbetsledare.
Ragunda kommuns tjänstefordon ska rutinmässigt vårdas under leasingtiden.

