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Hot och Våld Policy
Våra mål:
•

Sanfridssons Åkeri ska leva upp till vad som sägs i AFS om våld och hot i arbetsmiljön, om
ensamarbete och om minderåriga.

•

Kartläggning ska ske löpande medarbetarsamtalen som utförs på utbildningsdagarna.

•

Åtgärder som inte kan vidtagas genast ska planeras på sikt genom att ta in i åkeriets
handlingsplan för arbetsmiljön.

•

Antalet fall ska vara så nära noll som möjligt, målet är att Hot och Våld inte ska
förekomma på företaget.

Rutiner för förebyggande och uppträdande vid hot och våld:
•

Följande rutin ska tillämpas vid transportuppdrag där högvärdig och/eller stöldbegärligt
gods finns i lasten, eller om annan risk eller hot kan förekomma.

•

Åkeriet ska bedöma risken på det specifika uppdraget, och vid behov vidta de åtgärder
som kan behövas.

•

Arbetstagaren ska informeras om lastens innehåll, lastnings-och lossningsanvisningar och
de risker som kan förekomma.

•

Om möjlighet finns ska arbetsgivaren tillsammans med arbetstagaren göra en
ruttplanering.

•

Arbetstagaren ska utrustas med mobiltelefon med telefonnummer inlagda till polis,
larmcentral och ansvarig hos arbetsgivaren, för att snabbt och enkelt kunna larma vid ett
eventuellt hot eller våld.
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För arbetstagaren gäller följande:
•

Inte ha medpassagerare om inte detta meddelats transportplaneringen.

•

Inte ta upp liftare.

•

Inte stanna för ”att hjälpa” vid bil stående vid vägren eller smärre olycka.

•

Alltid låsa fordonet, samt att hålla sidorutor uppvevade.

•

Vara uppmärksam vid val av nattparkering.

•

Vid matrast så låt dig inte bjudas och håll uppsikt över din mat och dryck.

•

Var alltid uppmärksam och iaktta försiktighet när du lämnar eller kommer tillbaka till
fordonet och kontrollera eventuell åverkan.

•

Larma om du ser eller anar förberedelser till brott.

Ljung 2022-09-09
Göran Sanfridsson
Sanfridssons Åkeri AB
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