
Du tar dig till dina vårdtagare antingen med cykel, med 
organisationens fordon eller med din egen bil. Oavsett 
färdsätt och vems fordonet är, utför du arbete för arbetsgi-
vares räkning och berörs därmed av arbetsmiljölagen.

Tyvärr är trafi ken en olyckskälla med stora lidanden och 
i vissa fall död som konsekvens. Statistiken visar att det 
mellan åren 2003 och 2005 var fyrtiotre personer som mis-
te livet i trafi ken i sitt arbete. Det är fyrtiotre för mycket 
om du frågar oss. Bland de dödade återfi nns tyvärr även 
personal från hemtjänsten. Några faktorer som spelat in 
har visat sig vara stress, dåligt fordonsunderhåll, dåligt 
säkrad last och alltför snävt tilltagna tidsmarginaler.

Det är arbetsgivaren som bär ansvaret för att minimera 
riskerna för ohälsa och olycksfall även för den del av 
arbetsmiljön som trafi ken utgör. Denne ska bl.a. under-
söka arbetsförhållandena, bedöma riskerna för att någon 
kan komma att råka illa ut och utifrån riskbedömningen 
vidta åtgärder med mål att förebygga så långt det någon-
sin är möjligt. Arbetsgivaren ska bl.a. också se till att du 
har tillräckliga kunskaper om riskerna i trafi ken. Att ha 
ett giltigt körkort räcker inte. Vidare ska arbetsgivaren ha 
en arbetsmiljöpolicy som omfattar trafi ksäkerhet och ha 
rutiner för anmälan av tillbud och olyckor.

Här är några punkter som arbetsgivaren ska ta hänsyn till:
•  Arbetet ska planeras så att du har tillräcklig tid för ditt 

uppdrag. Du ska inte behöva ta in förlorad tid hos en 
vårdtagare etc. genom att köra fortare än vad hastig-
hetsbegränsningarna och rådande förhållanden tillåter.

•  De fordon som används, oavsett om det är arbets-
givarens eller ditt eget fordon, ska vara tillräckligt 
säkra och ha den utrustning som arbetsuppgifterna 
kräver. Det kan, förutom krocksäkerhet, luftkonditio-
nering och bältespåminnare etc, röra sig om fyrhjuls-
drift, lastsäkringsutrustning och annat.

•  Arbetsgivaren ska se till att alla tillbud och olyckor 
rapporteras och utreds internt. Allvarliga tillbud och 
olyckor ska dessutom arbetsgivaren anmäla till Arbets-
miljöverket.

•  Cyklar du i jobbet bör du alltid använda cykelhjälm. 

Hur ser det ut i din organisation? Tar arbetsgivaren 
hänsyn till trafi ksäkerheten i sitt systematiska arbetsmil-
jöarbete och förstår du vilket ansvar du själv har som 
arbetstagare?

Besök gärna Arbetsmiljöverkets webbplats, www.av.se. 
Här fi nns bl.a. en checklista som kan vara till hjälp!

Som hemtjänstpersonal är du en av de ca 500 000 personer som tar sig fram med någon typ av 
fordon mer än tjugofem procent av sin arbetstid. 

Trafi ksäkerhet en arbetsmiljöfråga
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