
 

 
 

Verksamhetsinriktning NTF Väst 2018 
 

NTF:s verksamhetsidé 
 

• NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. 
 

• NTF utgör en idéburen, sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk. 
 

• NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och 
enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre 
trafiksäkerhet och folkhälsa. 
 

• Genom NTF:s lokala förankring, närheten till människan och medlemsorganisationerna är 
vi en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige. 

 
Föreningen NTF Väst   
 

NTF Väst är en idéburen organisation som på ideell grund arbetar för allas rätt till en säker 
trafik.  Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för 1,4 miljoner invånare i 25 västsvenska 
kommuner: Ale, Alingsås, Bollebygd, Borås, Falkenberg, Göteborg, Halmstad, Herrljunga, 
Härryda, Hylte, Kungsbacka, Kungälv, Laholm, Lerum, Mark, Mölndal, Partille, Stenungsund, 
Svenljunga, Tjörn, Tranemo, Ulricehamn, Varberg, Vårgårda och Öckerö.  
 

NTF Väst är ett av 13 NTF-förbund i Sverige. Vi har ca 100 medlemsorganisationer. Styrelsen 
väljs av årsmötet. Inom NTF Väst finns Äldrerådet och Yrkestrafikrådet. Verksamheten 
finansieras genom uppdrag från bl a Västra Götalandsregionens Folkhälsokommitté, 
Trafikverket, kommuner, företag och andra organisationer. NTF Väst äger Stora Holm 
Trafikövningsplats AB. 

 
Verksamhet 2018 
 

NTF Väst kommer att arbeta på uppdrag av Västra Götalandsregionen med 
kunskapsområdena: Barn i bil, Hastighetsefterlevnad, Trafiknykterhet, Bältesanvändning, 
Moped, Säker cykling, Reflexer och Halkskydd. Vårt arbete riktas mot fem prioriterade, 
direkta, målgrupper; barn 0-5 år, barn och unga 6-20 år, nya svenskar, äldre 65 + samt 
konsumenter. 
 

Vidare kommer vi att genomföra ett flertal nationella projekt med Trafikverket som 
uppdragsgivare. Under året arrangerar NTF Väst bl a trafiksäkerhetskonferensen Säkrare 
Tung Trafik, trafiksäkerhetsdagen Mångfald i trafiken och kvällsseminarier med olika teman. 
NTF Väst producerar också podcasten Liv och trafik i samarbete med SAFER.  
 
 
 
 



 

 
Utöver ovan beskrivna verksamhet finns följande övergripande målsättningar:  
 
Stärka varumärket NTF Väst som en trovärdig och lärande organisation 

Vi arbetar för att stärka vår profil inom området liv och trafik och placera oss i framkant 
inom trafiksäkerhetsområdet. Vi ska uppfattas som en aktör som aktivt driver frågor och 
samarbetet med forskare stärker den vetenskapliga tyngden. För att vara en organisation 
med högt förtroende och en bred kunskap inom trafik och trafiksäkerhet strävar NTF Väst 
efter kontinuerlig kompetensutveckling. Stor vikt läggs vid samarbete med organisationer, 
myndigheter och företag, som t ex SAFER, Polisen, försäkringsbolag och kommuner.  

 
Skapa fler av varandra oberoende finansieringskällor 

NTF Väst skapar intäkter genom att marknadsföra och genomföra trafiksäkerhetstjänster 
och utbildningar. Vi vänder oss till kommuner, företag och andra organisationer. Vi strävar 
efter strategiska samarbeten för att stärka relationen med utvalda partner, både befintliga 
och nya. Målet är att skapa gemensamma samarbetsprojekt som genererar 
trafiksäkerhetsnytta och är värdeskapande för båda parter. 
 
Utveckla samarbetet med medlemsorganisationerna 

NTF Väst vill stärka relationen och utveckla samarbetet med medlemsorganisationerna, men 
verkar även för att få in nya medlemmar. Vi bjuder in medlemsorganisationerna att 
samverka i nationella projekt och arbetar även för att skapa nya gemensamma 
samarbetsprojekt. Målet är att öka aktiviteten, kunskapen och kompetensen i det frivilliga 
trafiksäkerhetsarbetet.  
 
Verka för gemensam utveckling med Stora Holm Trafikövningsplats 

NTF Väst marknadsför Stora Holm Trafikövningsplats i sina kontakter med företag, 
organisationer och myndigheter. Vi samverkar vid genomförande av utbildningar och 
arrangemang och är organiserade under samma ledning. Det möjliggör samarbete och 
kunskapsutbyte och bägge organisationerna kan dra nytta av synergieffekten.  
 
Samverka med NTF FyrBoDal, Skaraborg och Värmland 

NTF Väst samverkar med övriga NTF-förbund i Distrikt Väst bl a kring projektansökningar till 
Trafikverket och gemensam samordning av nationella projekt. NTF Väst har dessutom 
samarbete med NTF Fyrbodal och NTF Skaraborg när det gäller det gemensamma uppdraget 
från Västra Götalandsregionen.  Ambitionen är att dra nytta av varandras kunskaper och 
arbetssätt för att på så sätt stärka vår totala kompetens och effektivitet.  
 

 


