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Svar pA motion om inrdttande av alkobom vid Nicksta
camping

Arendebeskrivning

I en motion till kommunfullm2iktige fr6n Lena Dafg6rd, Sorundanet, som
inkom 18 augusti 2010 fdreslfls att alkobom i form av blisstation installeras
vid utfart fr&n Nicksta camping. Motioniiren pitalar att det ibland blir
festande och alkoholftirtaring pi campingplatser, men att bilkdrning och
alkohol inte hdr ihop. En alkobom skulle <ika trafiksiikerheten samt
siikerstiilla att inga onyktra ftjrare kdr ut frin Nicksta camping.

En alkobom iir en bom som kopplas ihop med ett instrument som miiter
miingden alkohol i utandningsluften. Fordonsftirare.n kcir fram till bommen,
bl&ser i instrumentet och [r fordonsftiraren nykler <ippnas bommen. I dag
finns teknik diir det riicker med en liitt pust, vilket medftjr att tiden ftir
provtagningen minskar.

Miljd- och samh?illsbyggnadsniimnden beslutade 24 januwi2}lz, g 23 att
anta miljo- och samh?illsbyggnadsftirvaltningens synpunkter som sitt ynrande.

Kommunstyrelseftirvaltningen har ingen annan uppfattning iin vad som
framkommit i milj6- och samhtillsbyggnadsniimndens yftrande, samt polisens
synpunkter att det idag inte finns nflgot behov. Diirmed ftireslir
kommunstyrelseftirvaltningen att motionen avsl6s.

Arendet redovisas i kommunstyrelseftirvaltningens skrivelse den 15 oktober
2012.

Komm u nstyrelsefcirvaltn i n gens fcirslag ti | | besl ut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ftjreslir kommunstyrelsen ftiresli
kommunfu llmiikti ge besluta att motionen avsl&s.
Kommunstyrelsen har behandlat iirendet den 21 november 2012, Ks $ 286.

Komm unstyrelsens frirslag till kommunfu llmdktige

Komrnunstvrelsen ftiresl5r kommunfu llmiikti se besluta att motionen avslSs.
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Svar pi motion om inrdttande av alkobom vid Nicksta
camping

Fcirslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott foresldr kommunstyrelsen ftiresl&
kommunfu llmiikti ge besluta att motionen avsl8s.

Arendebeskrivning
I en motion till kommunfullmiiktige frin Lena Dafgird, sorundanet, som inkom 18
augusti 2010 ftjreslis att alkobom i form av blisstation installeras vid utfart frin
Nicksta camping. Motioniiren pitalar att det ibland blir festande och alkoholftrttiring
pi campingplatser, men att bilkdming och alkohol inte hdr ihop. En alkobom skulle
dka trafiks?ikerheten samt siikerstiilla att inga onyktra ftirare kdr ut frin Nicksta
camping.

En alkobom iir en bom som kopplas ihop med ett instrument som m?iter mtingden
alkohol i utandningsluften. Fordonsftjraren kdr fram till bommen, bliser i
instrumentet och tir fordonsftiraren nykter dppnas bommen. I dag finns teknik dair
det riicker med en liitt pust, vilket medftjr att tiden fiir provtagningen minskar.

Remiss
Milj6- och samhiillsbyggnadsniimnden beslutade 24 januariz}lz, g 23 att anta
milj 0- och samhiillsbyggnadsfttrvaltningens synpunkter som sitt yttrande.

Ntimnden konstaterar att det kriivs att flera aktdrer har ett gemensamt syn- och
arbetssiitt och aktivt samarbetar ftir att arbetet med att ftirhindra att piverkade
fiirare kommer ut i trafiken ska n& resultat. Alkobom kan vara en del av detta och
ett komplement till dvrig dvervakning.

Enligt Rikspolisstyrelsen finns inga rtittsliga hinder ftr alkobommar men iir inte
kontrollen frivillig krZivs att tullen, kustbevakningen eller polisen ?ir niirvarande,
di det iir endast de som har befogenhet att utftira alkoholutandningsprov, stoppa
fordon samt anviinda v6ld vid genomftirande av dessa itgiirder. Inftirande av
alkobom kriiver bra samarbete mellan myndighetema och verksamheten. Klara
rutiner och resurser miste finnas ftir att kunna ta hand om en trafikant som 2ir

piverkad.
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Kom m u nstyrelsefrirvaltn i n gens syn pun kter
En eventuell installation av en alkobom vid Nicksta camping bor genomftiras i
samarbete mellan verksamhetsutd,vare, polis och dvriga myndigheter, ft)rutsatt att
behov och intresse finns.

Polisen iir den myndighet som iir ansvarig ftir alkoholutandningsprov.
Kommunstyrelseftirvaltningen har kontaktat den lokala polisen i Nyniishamn.
Polisen utftir regelbundet alkoholkontroller av bilfdrare pe vagarnai kommunen
och ser idag inte att behov av en alkobom vid Nicksta campings utfart finns.

Kommunstyrelseftrvaltningen har ingen annan uppfattning ?in vad som
framkommit i miljo- och samhtillsbyggnadsniimndens yttrande, samt polisens
synpunkter att det idag inte finns nigot behov. D€irmed fdreslir
kommunstyrelseftjrvaltningen att motionen avsl6s.
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1. Motionen, 2010-08-18
2. Milj6- och samhdllsbyggnadsniimndens yttrande, 2012-Ot-24 S 23


