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Svar pA motion om att infcira lSA-systemet
kommunens fordon

i

Arendebeskrivning
Lena Dafgird (sN) har den 6 september 2009 lamnat in en motion om att
Nyniishamns kommun inftir lSA-systemet i kommunens fordon.
ISA-systemet tf iilper ftiraren att hilla hastighetsbegriisningama genom att
fordonets ftirare p& n&got siitt uppm?irksanlmas p6 om hastigheten blir ftir
hdg. ISA-system 2ir ett samlingsnamn pi tekniska system som underliittar att
h&lla hastigheten vid bilkdrning och systemet kan utformas p6 flera olika siitt.
Syftet med att inftira ISA-systemet iir att:
hjiilpa ftirare av kommunens fordon att h611a hastighetsbegriinsningarna
kommunen aktivt ska medverkatill en biittre miljri
kommunen ska minska br?inslefiirbrukningen
kommunen ska medverkatill itkad trafiks2ikerhet
minska risken att kommunmiirkta fordon kdr ftir fort och dtirmed ger
kommunen d6lig PR
kommunen kan piverka samarbetspartners att ocksi inftira ISA ftir en
biittre trafi ksiikerhet

.
.
o
o
.
o

Enligt ett mejlfr6n motion?iren som inkom 21 november20ll iir det
huvudsakliga syftet med motionen att brukarna av kommunens tjiinstebilar
skulle m hjAlp att h6lla hastighetsbegriisningarna.
A.rendet redovisas i kommunstyrelseftirvaltningens skrivelse 2012-0t -23.

Fiirslag till beslut
Kommunstyrelsen fijreslir kommunfullmiiktige att besluta avsl6 motionen.

Komm u nstyrelsens fcirslag ti ll komm u nfu ll miiktige
Kommunstyrelsen ftireslir kommunft[mAkdge att besluta avsli motionen.

Yrkanden
Lena Dafge(d (SN) yrkar bifall

till motionen.

Dick Larsson (C) och Leif Stenquist (FP) yrkar avslag till motionen.
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Proposition
ordftiranden (S) konstaterar att det ftireligger w6 fdrslag tilt beslut.
ordftiranden (s) staler proposition pi bifall eller avslag till motionen och
finner att kommunfullmAktige beslutar att avsl6 motionen.

Kommunfullmdktiges beslut
Kommunfullm?iktige beslutar att avsl& motionen.

Reservationer
Lena Dafgdrd (sN) och Rolf Aberg (sN) reserverar sig mot beslutet

ftrman ftjr Lena Dafgirds (SN) yrkande.

till

,r*"n'"rfnfu

fujrZr^

.*LSfi.{,
.}WW7,

rffi7

sid

KOMMUNSTYREL SEFORVALTNINGEN

%*"t-%$$

1 (3)

Beteckning 27312009-060
Handldggare: Susanne Wallgren
1,r.1
I\l\/hli
lni'.
t\l I I !.,'iLjr
rr'\i\./tr'trj

2012-01-23

l"iotI

Kommunstyrel

t

ti

l-t

.--*.-_
..:
'1rl lllNi
:,oiUl\l
i\!.-i:,

ris, ir,,r c

i

s;

e

?012 -01- 2 3

Svar pA motion om att infcira |SA-systemet
(lntelligent Anpassning av hastigheten) i
kommunens fordon
Fcirslag

till beslut

Kommunstyrelsen fiiresl6r kommunfullmiiktige att besluta avsli motionen.

Arendebeskrivning
Lena Dafgird (SN) har den 6 september 2009liimnat in en motion om att
Nyniishamns kommun inftir ISA-systemet i kommunens fordon.
ISA-systemet trjiilper ftiraren att hilla hastighetsbegr?isningarna genom att
fordonets ftirare pi nigot siitt uppmiirksammas p8 om hastigheten blir for hdg.
ISA-system iir ett samlingsnamn pi tekniska system som underliittar att hilla
hastigheten vid bilkdrning och systemet kan utformas p6 flera olika siitt.
Syftet med att infora ISA-systemet iir att:
. hjiilpa fiirare av kommunens fordon att hilla hastighetsbegrdnsningarna
o kommunen aktivt ska medverka till en biittre miljd
o kommunen ska minska brtinsleforbrukningen
o kommunen ska medverka till <ikad trafiksiikerhet
o minska risken att kommunmiirkta fordon kdr for fort och dlrmed ger
kommunen d&lig PR
o kommunen kan piverka samarbetspartners att ocks8 infora ISA for en
biittre trafiksiikerhet

Enligt ett mejl fr6n motiondren som inkom 21 november 2011 tir det huvudsakliga
syftet med motionen att brukarna av kommunens tj[nstebilar skulle fH hjiilp att
h61la hastighetsbegrtisningarna.

Remiss
Milj6- och samhiillsbyggnadsn?imnden

beslutade 20 oktober

20lT

att ft)resl&

kommunfullmiiktige att avsl6 motionen.
I nlimndens yttrande p&pekas att niir det gtiller i trafiksiikerhetshdjande hjiilpmedel
har kommunen friimst satsat pi att installera alkolis i kommunens fordon och att
utbilda anst[llda i sparsam kdrning. Nyniishamns kommun har tagit beslut om att
alla kommunanstlllda ska informeras om sparsam k6rning och de som anviinder
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Leveransadress

Telefon

Floravdgen 6

Receptionen
08-520 680 00 vx 08-520 102 40
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63 45-3
www,nynashamn.se
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bil regelbundet i tjiinsten ska utbildas i sparsam kdrning, genom en teoridel och en
praktisk del. Detta beslutades av kommunstyrelsens arbetsutskott I december
2010, $ 195, i samband med antagande av kommunens resepolicy. Atgiirden iir
ocksi ett m61 i kommunens lokala miljdm6l. Hittills har.cirka 120 anstiillda gitt
utbildningen och m6let iir att runt 250 anstiillda ska ha genomftirt utbildningen.
Kostnaden fiir bida delarna av utbildningen dr cirka2 000 kronor plus moms per
person. Detta iir en satsning som kommunen 96r ftir att kommunanstdllda som
anvlnder fordon i tjiinsten ska liira sig kdra s6 briinslesnilt och siikert som mdjligt.
Kostnaden ftir ett ISA-system ligger pi mellan 5 000 10 000 kronor i installation
per fordon samt cirka 180 - 300 kronor per minad och fordon i
abonnemangsavgift. Ett ISA-system sitter idag i ett av kommunens fordon. Det
systemet iir utformat s6 att en ljudsignal aktiveras d8 fordonet k6r fortare iin
g?illande hastighetsgriins. Dock kan ljudet av ftiraren stiingas av, vilket
96r att
systemet endast har effekt om ftiraren viiljer attha ljudet aktiverat.

Ett lSA-system kriiver att hastighetsgrdnserna [r korrekt utmiirkta och inlagda i
systemet/databasen, men tyviirr sker ofta en viss fordrojning niir det giiller
uppdatering av Trafikverkets viigar.
ledan finns alltid en risk med att ftirlita sig pi
fordonet och dess siikerhetssystem. Aven om ett fordon iir utrustat med ett ISAsystem kan alltid kraftiga accelerationer eller inbromsningar (ryckig k6rning)
gdras med kommunens fordon, vilket inte 2ir bra ur miljcisynpunkt och inte ger en
bra bild av kommunen. vikten av att hilla hastigheten under giillande
hastighetsgrtinser bdr varje enskild forare k?inna till. Fdrarens fiirstielse 2ir mycket
viktig och det iir b6de billigare och biittre att ha duktiga ftirare iin att ftirlita sig p6
maskiner eller datorer. Nyniishamns kommun har giort en kraftfull satsning pi
forarutbildning i ecodriving/sparsam kdrning, vilket uppmflrksammats av
forsiikringsbolag siviil som flera andra kommuner vilka iimnar ta efter
Nyniishamns satsning.

Milj6- och samhiillsbyggnadsniimnden fiires16r att kommunen fortsiitter att satsa
p& utbildning i sparsam k6rning ftir kommunens anstdllda. Fdrvaltningen ser det
som mer effektivt, b6de ur ekonomiska, trafiksiikerhetsrelaterade som
miljdrelaterade aspekter, att utbilda ftirarna snarare tin att utrusta fordonen med
mer utrustning. ISA-system kan vara ett bra hjtilpmedel fiir ft)raren, men det iir
alltid ftiraren som styr fordonet. Diirmed foreslis att ftirslaget avs16s.

Komm u nstyre lsefdrvaltni n gens syn pu nkte r
Kommunstyrelseforvaltningen har ingen annan uppfattning 2in vad som
framkommit i miljci- och samhtillsbyggnadsniimndens yttrande. Fdrvaltningen vill
ftirtydliga uppgifter om kommunens ftirarutbildning i sparsam trafiksiiker kdrning
och resepolicy, samt tilliigga fakta.
Utbildningen i sparsam korning, som kommunen upphandlat, dr en del av
kommunens resepolicy som bdrjade giilla frin och med 1 januari 2011. Alla
anstiillda ska informeras om sparsam kdming och alla som kdr regelbundet i
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tjiinsten ska ha genomgfltt utbildningen till 61 2012. En uppftiljning fiir att se om
bertirda har genomgett utbildning i trafiksiikerhet och sparsam kdrning g<irs senast
I juli2012 och utbildningen i sparsam kdrning ska tilliimpas senast I januari
2013.I sparsam kdming ingdr utbildning i trafiksiikert lbrarbeteende och att h611a
hastighetsbegriinsningarna, liksom att piverka ftirarens instiillning till milj<iviinlig
k6rning. Planering [r grundliiggande fiir ett trafiksdkert fiirarbeteende och iir
d?irftir en central del av ftirarutbildningen. Detta framg6r av undervisningsplanen i
sparsam kdrning fr6n Kullsta trafikskola och i kommunens resepolicy, bilaga 1.
Uppfiiljning av resepolicyn ska Ziven g6ras niir det giller sjiilvriskkostnader i
samband med skador pi kommunens fordon inftir budgetuppftiljningen, vilket kan
utgdra ett riktmiirke niir det giiller effekterna av utbildningen i sparsam k<irning.

Med h?invisning till kommunens beslut att utbilda brukare av kommunens bilar
sparsam trafiksiiker kdrning och ftilja upp detta enligt kommunens resepolicy,
foreslir kommunstyrelsefiirvaltningen att motionen avsl8s.
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Birgitta Elv6s
Kommunchef

Susanne Wallgren

Utredare

Bilagor:
1. Motion frln Lena Dafgird,2009-09-06
2. Milj 6- och sarnh?illsbyggnadsniimndens beslut, 201 | -l 0-20
3. Kommunens resepolicy med bilagor, beslut 2010-12-01
4. Undervisningsplan i Sparsam k6rning, Kullsta Trafikskola, bilaga i anbud,
diarienummer 77/2010

