
Sorundanet är det nytänkande partiet i Nynäshamns kommun. Vi lyssnar, reagerar och agerar. Vi finns i kommunfullmäktige 
sedan 2006. Sorundanet vill och verkar för att utveckla hela kommunen positivt, att tillvarata hela kommunens unika natur- 
och kulturvärden samt att kommunala resurser fördelas lika mellan landsbygd och tätorter. Läs mer på www.sorunda.net! 

 

 

 

 
Sorundanet, Västerby, Pl 4474, 137 94 NORRA SORUNDA, Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorunda.net 

 
Motion     
Kommunfullmäktige 
Nynäshamns kommun 

Sorunda den 7 september 2009 
 

Motion beträffande att utrusta kommunens fordon med alkolås 
 
Bakgrund 
 
Alkohol och körning är en livsfarlig kombination. Trots att de flesta känner till detta, sker ändå 
ca 15.000 resor dagligen i Sverige med förare som är så påverkade av alkohol att de räknas 
som rattfulla1. Ca 30 % av de förare som dör i trafikolyckor, har druckit alkohol. Motsvarande 
statistik för singelolyckor är nära 50 %. När man dricker alkohol, påverkas kroppen på flera 
sätt. Reaktionstiden ökar, koordinationsförmågan mellan muskler och nerver minskar, 
förmågan till samarbete mellan ögonen minskar, vilket påverkar avståndsbedömning, 
bländningskänslighet och mörkerseende. Kroppen blir ”avtrubbad” och uppmärksamheten 
avtar, vilket gör att mängden information man kan ta till sig minskar. Trots att man i sådan 
situation verkligen skulle behöva ökad förmåga att hantera kritiska situationer, är effekten av 
alkohol istället det motsatta, vilket ytterligare ökar risken för olyckor. 
 
Ett sätt att undvika att förare kör med alkohol i kroppen är att installera alkolås. Alkolåset är 
kopplat till fordonets tändningssystem. Föraren måste blåsa i ett munstycke för att 
utandningsluften ska kontrolleras innan fordonet kan startas. Den lagliga gränsen i Sverige är 
0,2 promille alkohol och om förarens utandningsluft innehåller detta eller mer, går inte 
fordonet att starta.   
 
Syfte 
 
Syftet är att öka trafiksäkerheten med kommunens fordon, men också att kommunen genom 
att utrusta sina fordon med alkolås föregår med gott exempel. Ett tredje syfte är också att 
införandet av alkolås är ett sätt att kvalitetssäkra kommunens transporter.   
 
Yrkande 
 
Sorundanet yrkar: 
 

+ att kommunen utrustar sina fordon med alkolås. 
 
 
Sorundanet 
 
 
Lena Dafgård 
Fullmäktigeledamot  
 

                                                 
1 http://www.vv.se/Trafiken/Alkohol--droger/Alkohol---sa-paverkar-den-oss/ 


