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Trafiksäkerhetspolicy för Falu Simsällskap 
 
Falu Simsällskaps trafiksäkerhetspolicy omfattar alla aktiva, ledare, föräldrar och 
andra som 
genomför transporter för och med Falu Simsällskap. 
Vid resor till och från möten, träningar, bortamatcher och bortatävlingar ska 
samåkning eftersträvas. Vi ska alltid sträva efter att samåka och i möjligaste mån 
använda det mest miljövänliga transportmedlet. Inför varje resa ska det i första hand 
beaktas om resan kan ske med tåg eller buss.  
 
Policyn utvärderas kontinuerligt av föreningens styrelse och nödvändiga revideringar 
görs i samband med detta. 
 

Styrelsens ansvar 
Styrelsen ansvarar för att policyn är tillgänglig och efterföljs. Vid eventuella 
tveksamheter kring riktlinjerna ska styrelsen kontaktas snarast.  
 
Om det framkommer att policyn inte följs är det styrelsens ansvar att kontakta 
berörda personer och vidta åtgärder som anses nödvändiga i varje enskilt fall.  
 
Ledarens ansvar 
- utse två förare vid längre resor 
- planera restiden (inkl. paus) 
- sammanställa en lista med namn och telefonnummer till anhöriga 
- det i fordonet finns en sjukvårdsväska samt reflexvästar 
- ställa in resan vid för dåligt väglag eller väder, alt. välja ett annat transportmedel.  
 
Innan resans start skall ledaren för resan ansvara för att chauffören tagit del av 
ovanstående policy och accepterat denna.  
 
Förarkrav 
Gällande trafikregler ska följas och särskilt viktigt är att: 
- inneha godkänt körkort 
- anpassa hastigheten efter rådande förhållande 
- ansvara för att samtliga i bilen använder säkerhetsbälte 
- förankra eventuell last 
- vara väl utsövd 
- föraren inte bör prata i mobiltelefon om handsfree saknas 
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Transporter med större personbil (fler än 5 passagerarplatser) 
- föraren ska ha minst 5 års körvana 
 
Fordonskrav 
- fordonet ska ha fungerande säkerhetsbälten till samtliga passagerare 
- fordonet ska vara godkänt av svensk Bilprovning 
- fordonet ska ha en gällande försäkring 
- fordonet ska ha godkända däck för aktuell årstid 
 
Köpta transporter 
Uthyraren ska vara ansluten till Biluthyrningsbranschen (BURF) eller 
Bussbranschens Riksförbund (BR) och uppfylla deras regler och policys. 
 
 
Övrigt 
Eventuella böter vid trafikförseelser eller vid parkeringsanmärkningar betalas inte av 
Falu SS. 


