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Att skapa trygghet och upprätthålla lag och ordning är Polisens främsta uppgift. Detta gäller på alla områden i
samhället, inkluderat landets vägtransportnät. Dagligen färdas tusentals människor på landets vägar och när
trafikanter inte följer lagar och regler utsätter de sig själva och andra för stora risker. Det är Polisens uppgift
att övervaka och beivra riskfyllda beteenden och därigenom bidra till att skapa säkerhet och trygghet i

trafiken.Alla poliser ska enligt Polismyndighetens strategi för trafik som metod (2016) delta i
trafiksäkerhetsarbetet. Det är därför viktigt att kunskapen om trafiklagstiftningen är väl spridd inom Polisen. I
Lag och rätt i trafiken beskrivs och förklaras de delar av trafiklagstiftningen som poliser oftast kommer i
kontakt med när trafikbrott anmäls eller då de uppdagas genom övervakning. Det gäller t.ex. brott mot

trafikbrottslagen, trafikförordningen, körkortslagen och fordonsförordningen.

Specialpris 347 kr pris 366 kr. I det här arbetsområdet kommer dina elever att lära sig hur man identifierar
riskfyllda platser.

Lag Och Rätt

Lektionsfilm 3548 min där SOläraren Robin Ramberg både på ytan och djupet går igenom ämnesområdet lag
och rätt. Lag och rätt. Vi kan inte påverka allt men vi kan i alla fall göra vårt yttersta för ökad säkerhet i

trafiken . Du får inte färdas på gång eller cykelbanor. Du hittar trafikinformation för vägtrafik tågtrafik och
vägfärjor i realtid. Läsa sidorna 84 och 85 Lag och rätt och diskutera bild på sidan 87. 2 Upphör att gälla U
Vid indrivning av sådana fordringar som anges i 1 får Kronofogdemyndigheten besluta att ta i anspråk det
fordon som skatten eller avgiften avser för betalning av gäldenärens skuld om 1. Dagligen färdas tusentals

människor på landets vägar och när trafikanter inte följer lagar och regler utsätter de sig själva. I Lag och rätt
i trafiken beskrivs och förklaras de delar av trafiklagstiftningen som poliser oftast kommer i kontakt med när
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trafikbrott anmäls eller då de uppdagas genom övervakning. En kommuns uppgifter i vissa fall. Här nämns
endast linjetrafiken . Det gäller t.ex. Lag och rätt. Alla trafikanter ska iaktta den omsorg och varsamhet som
krävs för att undvika olyckor. Häftad 2017. För att säkerställa ett bra skydd för de som skadas i trafiken

utarbetades trafikskadelagen som trädde i kraft den 1 juli 1976.
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