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Svar pA motion om installation av alkobom vid
hamnomrAdet

Arendebeskrivning
I en motion till kommunfullmdktige fran Lena Dafgird, Sorundanet, som
inkom 18 augusti 2010, fcireslAs att kommunen ftirhandlar med Stockholms
hamnar om att alkobom installeras vid utfart fran hamnomr6det ftir fiirjor fran
utlandet samt att Stockholms hamnar stdr for kostnaderna. Motioniiren pitalar
att onyktra lastbilsftirare fran ftirjor iir ett stort problem och att det hii.nt flera
olyckor i Nyniishamns kommun, diir det framkommit att lastbilsftirarna varit
onyktra.
Trelleborgs hamn har som ftirsta hamn i viirlden installerat alkobom fu2006
och fler hamnar civerv2iger att gcira det. En alkobom iir en bom som kopplas
ihop med ett instrument som miiter miingden alkohol i utandningsluften.
Fordonsftiraren kdr fram till bommen, bliser i instrumentet och iir
fordonsfciraren nykter dppnas bommen. I dag finns teknik diir det r[cker med
en liitt pust, vilket medfor att tiden ft)r provtagningen minskar.
Milj 6- och samhiillsbyggnadsniimnden beslutade 24 januari 2012, 9 22 att
anta miljci- och samh?illsbyggnadsftirvaltningens synpunkter som sitt yttrande.

Kommunstyrelseftjrvaltningen instiimmer i milj <i- och
samhtillsbyggnadsn?imnden uppfattning att det forebyggande arbetet ftir att
ftirhindra rattonykterhet bdr bygga p6 ett samarbete mellan berrirda parter.
Efter inhdmtande av synpunkter fran berdrda parter har det framkommit att
det ftir niirvarande inte iir aktuellt att driva frigan om att installera alkobom i
hamnomr6det i Nyniishamn. Diirmed ftjreslfir kommunstyrel seftirvaltningen
att motionen avsl6s.
Kommunstyrelsen har behandlat tirendet den 21 november 2012, Ks $ 285.

Kom m u nstyrelseforvaltn i n gens fo rs lag ti | | bes I ut

Kommunstyrelsen ftjreslfir kommunfu llmiikti ge b esluta att motionen avslis.

Komm u nstyrelsens forslag ti | | kom m u nfu I I mdkti ge

Kommunstyrelsen ftireslir kommunfu llmiikti ge besluta att motionen avsl6s.

Yrkanden

Lena Dafgtud (SN) yrkar bifall till motionen.
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Anna Ljungdell (S) och Johan Augusrsson (s) yrkar bifall till
kommunstyrelsens fiirslag.

Propositionsordning

Kommunfullmdktige godkiinner att de bada yrkandena stiills mot varandra.

Proposition

ordftiranden Tommy sdderblom (s) stiiller proposition p6 bifall till
kommunstyrelsens ftirslag eller bifall till motionen och finner att
kommunfullmiiktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens ftirslag.

Komm unfullmiiktiges besl ut

Kommunfullmtiktige beslutar att motionen avslis.

Reservationer

Lena Dafgird (sN) och Rolf Aberg (SN) reserverar sig mot besrutet.
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Svar pA motion om installation av alkobom vid
hamnomridet

Forslag till beslut
Kommunstyrelsen ftjreslir kommunfullmiiktige besluta att motionen avsl6s.

Arendebeskrivning
I en motion till kommunfullmriktige fr6n Lena Dafg6rd, sorundanet, som inkom
l8 augusti 2010, ftireslis att kommunen ftjrhandlaimed Stockholms hamnar om
att alkobom installeras vid utfart fran hamnomridet ftr ftirjor fr6n utlandet samt
att stockholms hamnar stir ftir kostnadema. Motiontir"n petul* att onyktra
lastbilsftirare fran fiirjor iir ett stort probrem och att det hdnt flera olyckor i
Nyniishamns kommun, diir det framkommit att lastbilsftirama varit onyktra.

Trelleborgs hamn har som ftirsta hamn i viirlden installerat alkobom 61 2006 och
fler hamnar civervtiger att g6ra det. En alkobom tir en bom som kopplas ihop med
ett instrument som miiter miingden alkohol i utandningsluften. Fordonsftjraren k6r
fram till bommen, bldser i instrumentet och iir fordonsftiraren nykter <ippnas
bommen. I dag finns teknik diir det riicker med en liitt pust, vilket medftir att tiden
ftir provtagningen minskar.

Remiss
Milj6- och samhiillsbyggnadsntimnden beslutade 24 januari2012, g 22 attanta
milj d- och samhiillsbyggnadsftirvaltningens synpunkter som sitt ytirande.

Niimnden konstaterar au allt ftir minga skadas eller dddas i trafiken p6 grund av
alkoholpiverkade ftirare. Fdr att ni resultat kravs att flera aktcirer har ett
gemensamt syn- och arbetssZitt och aktivt samarbetar ftjr att fijrhindra att
piverkade ftirare kommer ut i trafiken. Alkobom kan vara en del av detta och ett
komplement till dvrig <ivervakning.

Enligt Rikspolisstyrelsen finns inga riittsliga hinder for inftjrande av alkobommar
men iir inte kontrollen frivillig kriivs ntirvaro av tullen, kustbevakningen, polisen,
eller siirskilt utbildade viiktare under ledning av polisen. Inftirande av alkobom
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kriiver bra samarbete mellan myndigheter, rederierna och hamnverksamheten.
Klara rutiner och resurser mdste finnas ftir att ta hand om en trafikant som ilr
p6verkad.

Striivan bdr vara att berdrda parter ska ni fram till en gemensam syn kring och policy
fiir hur man kan arbeta fijr att minska risken att alkohJp&verkade fordonsftirare
kommer ut i trafiken DA en sidan samsyn inte uppnitts saknas ftirutsiittnin gar atl
utdka kontrollen av fordonstrafiken till och frin ?frjorna i Nyniishamn.

Kommunstyrelsefcirvaltn ingens syn punkter
Niir det giiller vilka som har riitt att utftira nykterhetskontroller i hamnar vill
kommunstyrelseftirvaltningen korrigera milj6- och samhlillsbyggnadsniimndens
yttrande di en regeliindring genomftirts pi ftirsdk. Tidigare haJe endast polisen,
tullverket och kustbevakningen befogenhet att stoppa fordon och utft)ra
alkoholutandningsprov. Numera har iiven siirskilt utsedda
trafiknykterhetskontrollanter riitt att utftjra s6dana kontroller. Arbetet ska ske
under polisens ledning och endast ordningsvakter som genomgitt siirskild
kompletterande utbildning kan bli trafiknykterhetskontiollantei. De nya reglema
giiller p6 ftrsdk under tre f;r - fr6n den 1 juli 2010 till den 30 juni 20i3.

Kommunstyrelseftirvaltningen har varit i kontakt med siikerhets- och
trafikansvarig vid Trelleborgs hamn. Trelleborgs hamns anser att alkobommen
fungerar bra men pipekar att det tar mycket utrymme vid utfarten. Hiir slussas
slumpvis utvalda lastbilschauffiirer som anliinder till hamnen via ftirjor till en f&lla
d?ir fijraren m6ste utftira bl&stest ftir fortsatt framfart, <ivriga rullar ftjrbi vid sidan.
I Trelleborgs hamn har 8 800 ftirare testats varav 18 blivifomhiindertagna efter
utslag. 12 av dessa akte fast under ftirsta 6ret efter inftirandet, vilket visar att
alkobommen har haft en avskrtickande effekt.

Det iir polisen som iir ansvarig ftir alkoholutandningsprov och iir den myndighet
som fdr auktorisera ordningsvakter att utftira alkoholliontroller i hamnai.
Kommunstyrelseftjrvaltningen har kontaktat den lokala polisen i Nyniishamn.
Polisen utft)r regelbundet alkoholkontroller av ftirare i anslutning tiil Nynashamns

famn och man har gott samarbete med rederiema kring detta. Darftr finns idag
inget behov av sidan utrustning vid hamnen i Nyniishamn enligt den lokala
polisen.

Marken diir Nyniishamns hamn iir beliigen iigs av Nyniishamns kommun
tillsammans med stockholms hamnar i bolaget Nyniishamns Mark AB.
Kommunstyrelseftirvaltningen har kontaktat Stockholms hamnar i fr6gan.
stockholms hamnar invtintar en pig6ende utredning om alkobommar ftir hela
koncemen som gcirs av bolagets siikerhetsavdelning.
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Kommunstyrelseftjrvaltningen instiimmer i miljd- och samhiillsbyggnadsniimnden
uppfattning att det ftirebyggande arbetet ftir atlftirhindra rattonykterhet b6r byggapi ett samarbete mellan berdrda parter. Efter inhiimtande av synpunkter fr&n 

- -*
berdrda parter har det framkommit att det ftjr niirvarande inte iir aktuellt att driva
fr6gan om att installera alkobom i hamnomridet i Nynashamn. Diirmed ftreslfrr
kommunstyrelseftjrvaltningen att motionen avsl6s.

Birgitta Elvis
Kommunchef

l;*- /Jq)
Susanne Wallgren
Utredare

Bilagor:
1. Motionen, 2010-08-18
2. Milj6- och samhiillsbyggnadsniimndens ynrande, 2012-01-24 g 22


