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Policy avseende MILJÖ  

Policy 

Norra Jämtlands Taxis miljöarbete skall ha sin grund i kretsloppstanken och bidra till 
varaktig hållbar samhällsutveckling med hänsyn till kommande generationer. 
Norra Jämtlands Taxis inriktning är att ständigt utveckla miljöarbetet och minska vår 
miljöbelastning.  

 
 Norra Jämtlands Taxis miljöpolicy uppnås genom att: 
 

• Ha som målsättning, att inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav, utan gå ett 
steg längre och arbeta för ständiga förbättringar av vad som är tekniskt möjligt, 
ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. 

• Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar 

• Verksamhetens påverkan på miljön i form av utsläpp, buller och avfall kontrolleras, 
utvärderas och minimeras 

• Miljöarbetet integreras i verksamheten och stöder Norra Jämtlands Taxis huvudmål. 

• Alla anställda i Norra Jämtlands Taxis verksamhet skall erhålla sådan information och 
utbildning att de kan utföra sina uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt och ta 
personligt ansvar för miljön 

• På ett ansvarsfullt sätt främja användande av icke fossilt bränsle under förutsättning att 
infrastruktur finns i närområdet, samt att det finns rimliga alternativ till val av 
fordonsflotta kontra behov av storlek av fordonen. 

• Alltid använda godkända miljöstationer för att minimera miljöpåverkan vid tvätt av 
fordon 

• Reparationer och service ska utföras på verkstäder som har egen miljöpolicy samt ett 
gott omhändertagande av miljöfarligt avfall. Vi skall ställa krav på verkstäder om ett 
gott miljötänk. Vid service och reparationer i egen verkstad gäller samma krav som 
ovan. 

• Bilvårdsprodukter samt slitagevaror skall alltid eftersträvas till högsta möjliga förmån 
för miljö, både vid eget inköp samt serviceverkstäders 
 

 
 
 
 
 
 
 

Policy avseende TRANSPORTKVALITET 

Policy 
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Norra Jämtlands Taxi följer Svenska Taxiförbundets kvalitetsnormer om god taxitradition. 
Vår ambition är att bidra till att nollvisionen uppfylls genom ständiga förbättringar i 
trafiksäkerhetsarbetet, vi ägnar särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena 
 

• Hastighetsanpassning 

• Förarens kör stil 

• Barn i trafiken 

• Alkohol- och drogfrihet i trafiken. 

• Bältesanvändning 
 

 Norra Jämtlands Taxis transportkvalitetspolicy uppnås genom att: 
 

• Alla förare är utvilade och följer gällande vilotidsregler. 

• Norra Jämtlands Taxis bilar ska framföras effektivt, mjukt, miljövänligt, och 
trafiksäkert 

• Hålla tillräckligt stort avstånd till framförvarande fordon. 

• Vid kösituationer koncentrerar föraren sig på framförvarande trafik. 

• Resenären skall uppleva resan som lugn, trygg och behaglig. 

• Hastigheten skall anpassas efter omständigheterna, t ex trafikrytm och väglag. 

• Vi skall vara extra observanta på oskyddade trafikanter, i synnerhet barn. 

• Förarna ska vara medvetna om företagets stöd för ett trafiksäkert handlande i varje 
situation. 

• Vi skall arbeta enligt nollvisionen, det vill säga Trafikverkets vision om noll döda och 
noll allvarligt skadade i trafiken. 

• Speciell hänsyn ska tas till hastigheten utanför skolor och daghem. Vid 
hastighetskontroller utanför skolor och daghem där hastigheten är nedsatt till 30 km/h 
skall alla Norra Jämtlands Taxi AB:s bilar få med beröm godkänt. 

• Skylta med dekaler att fordonen har alkolås monterade, just för att säkerställa sig att 
företaget har nykter personal. 

Bältesanvändning 

• Norra Jämtlands Taxis förare och tjänstemän ska alltid använda bilbälte. 

• Föraren ska uppmana passagerare till bältesanvändning. Vid behov även hjälpa 
passagerare på med bältet. 

• Speciell hänsyn ska tas till att barn blir bältade på ett säkert sätt. 

• Alla våra bilar ska ha tillgång till minst en bilbarnkudde. 
 

• Minst en bilbarnstol som ska kunna monteras bakåtvänd, ska finnas tillgänglig på 
varje centralort. 

• Vid mätningar av förares bältesanvändning ska Norra Jämtlands Taxis förare vara 
bland de ledande i branschen och uppnå 100 % 
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Lagring och tillgång 
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