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Motion om alkolås i alla fordon som ska transportera barn och
ungdomar
Bilaga:
Redovisning av kostnader
Ylva Strutz och Thomas Olofsson, för folkpartiet liberalerna, anför följande i
motion 2006-03-10.
Med jämna mellanrum beskriver tidningarna med svarta löpsedlar tragiska
olyckor med rattfyllerister som kört på någon och vållat död eller livslång
invaliditet. Varje uppmärksammat fall utgör i sig en tragedi som alltid
kommer att följa de drabbade, men som är snart borta från den allmänna
debatten. Mer än 100 dödsfall på grund av rattfylleri inträffar varje år i
Sverige, och man räknar med att 14 000 personer per dygn kör bil i onyktert
tillstånd.
Folkpartiet har tidigare motionerat i kommunen om införande om alkolås i
allmänhet och för transporter av barn i synnerhet. Fullmäktige beslutade 200408-30 att ”kraven på alkolås beaktas dels i kommande upphandlingar av
skolskjutsar och andra transporter av barn, dels av Luleå Lokaltrafik AB vid
löpande nyinvesteringar av bussar utrusta dessa med alkolås”
Luleå Lokaltrafik har tagit sitt ansvar och följer fullmäktiges beslut.
Inköpsavdelningen i Luleå har däremot gjort en tolkning att ”beaktas” inte
ska vara ett skall krav. Detta synsätt har vid upphandlingen 2005 godkänts av
den politiska majoriteten och ansvaret ligger därför nu på politisk nivå.
Kommunen har en upphandling som gäller i fem år – och där det bara är upp
till transportföretagens egen framsynthet om fordonen är utrustade med
alkolås. Vi i folkpartiet har reserverat oss mot detta. Vi vägrar spela rysk
roulette med våra skolbarns liv för en merkostnad av en spottstyver.
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Den 10 mars kunde vi läsa i en av våra lokaltidningar om en taxichaufför som
dömdes för grovt rattfylleri. Han drack sprit innan han satte sig i taxibilen för
att hämta en kund. Det känns som om katastrofen närmar sig. Ska vi måsta se
svarta rubriker där våra skolbarn finns inblandade i en olycka som kunnat
förhindras med alkolås?
Därför föreslår folkpartiet liberalerna kommunfullmäktige besluta
att kommunen omgående ska komplettera sin upphandling med att vid
utförande av transporttjänster där barn och ungdomar är inblandade ska
fordonen vara utrustade med alkolås.
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____
EKONOMIKONTORETS YTTRANDE
Nio stycken ramavtal för skolskjutsar har tecknats och beslutats i arbets- och
personalutskottet 2005-06-07. Avtalen gäller till och med 2010-06-30.
Upphandlingen som föregått avtalstecknandena har genomförts på uppdrag
av barn- och utbildningsförvaltningen som också bestämt vilka versamhetskrav som ska gälla.
Att säga upp avtalen och genomföra ny upphandling för att tillmötesgå
motionärernas krav är inte att rekommendera, då risken är stor att stora
skadeståndkrav från nuvarande avtalsparter kan riktas mot kommunen.
Ekonomikontorets inköpsavdelning har via enkät, utsänd till våra
avtalsparter, konstaterat att intresset för att installera alkolås inte är stort,
vissa har svarat att man löser denna fråga med att utbilda sina förare, vissa
har överhuvudtaget inte svarat på enkäten och vissa kan nog tänka sig att
installera alkolås om kommunen bekostar installation, service och underhåll
för dessa.
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Ekonomikontoret föreslår att barn- och utbildningsnämnden i sina
verksamhetskrav i kommande upphandling av ”fordon som ska transportera
barn och ungdomar” upphandlingen benämnd ”skolskjutsar” begära två
alternativa priser. Ett pris ska inkludera installation, service och underhåll av
alkolås i fordonen, ett pris ska exkludera alkolås i fordonen. Barn- och
utbildningsnämnden erhåller därmed en samlad bild om eventuella
merkostnader för att fordonen utrustas med alkolås. Nämnden kan därefter
besluta vilka omprioriteringar som krävs för att täcka eventuella
merkostnader inom den resursram som kommunfullmäktige ställt till
förfogande.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutar att
remittera ärendet till partigrupperna.
_____
Kommunstyrelsen beslutar att
-

återremittera ärendet med uppdrag till ekonomikontorets
inköpsavdelning att inom ramen för gällande entreprenadavtal för
transporter av barn och ungdomar undersöka kostnaden för anskaffning
av alkolås i taxibilar.

_____
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla motionen med innebörd att

-

kommunen tillskriver Länstrafiken i Norrbotten AB med förslag till krav
på att Länstrafikens entreprenörer skall ha alkolås i bussar som
transporterar barn och ungdomar
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-

ekonomikontorets inköpsavdelning får i uppdrag att uppta förhandling
med nuvarande entreprenörer om anskaffning av alkolås i taxibilar som
transporterar barn och ungdomar

-

vid kommande upphandling av transporter av barn och ungdomar skall
krav på alkolås ställas

-

ärendet ska, efter genomförd förhandling, behandlas i arbets- och
personalutskottet inom ca 3 månader efter kommunfullmäktiges beslut.

_____
Ylva Strutz, Maria Salmgren, Camilla Hansen, Annika Eriksson, Conny
Sundström, Margaretha Lindbäck och Börje Lööw yrkar bifall till arbets- och
personalutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____
Ylva Strutz, Karl Petersen, Nina Berggård, Camilla Hansen, Roger Malmberg
och Conny Sundström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bifalla motionen med innebörd att

-

kommunen tillskriver Länstrafiken i Norrbotten AB med förslag till
krav på att Länstrafikens entreprenörer skall ha alkolås i bussar som
transporterar barn och ungdomar

-

ekonomikontorets inköpsavdelning får i uppdrag att uppta
förhandling med nuvarande entreprenörer om anskaffning av alkolås
i taxibilar som transporterar barn och ungdomar
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-

vid kommande upphandling av transporter av barn och ungdomar
skall krav på alkolås ställas

-

ärendet ska, efter genomförd förhandling, behandlas i arbets- och
personalutskottet inom ca 3 månader efter kommunfullmäktiges
beslut.

_____
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