LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007-03-26

67

127

Kommunstyrelsen

2007-03-12

87

180

Arbets- och personalutskottet

2007-02-26

53

115

Ekonomikontoret, Barn- och utbildningsnämnden
06.194

008
marskf13

Alkolås i taxibilar
Bilaga:
Särskilt yttrande
Med anledning av en motion om alkolås i alla fordon som ska transportera
barn och ungdomar beslöt kommunfullmäktige 2006-12-18 att
-

-

uppdra till ekonomikontorets inköpsavdelning att uppta förhandling med
nuvarande entreprenörer om anskaffning av alkolås i taxibilar som
transporterar barn och ungdomar
ärendet ska, efter genomförd förhandling, behandlas i arbets- och
personalutskottet inom ca 3 månader efter kommunfullmäktiges beslut.

Ekonomikontoret har bedrivit arbetet i samarbete med representanter för
MHF och Vägverket. Man har därvid undersökt förutsättningarna för att få
Vägverket att medverka i finansieringen av alkolåsen.
Förhandlingar har förts med kommunens avtalsparter för transporterna, d v s
berörda taxibolag. Dessa har förklarat att man inte avser att, under pågående
avtalsperiod, finansiera installation av alkolås i sina fordon.
Kostnadssammanställning för köp, installation och service i 4 år, avseende
alkolås i samtliga taxibilar som utför skoltransporter.
Företag

Efter förhandling
Alkolås: Alcolock
V3 (inkl montering
och service i 4 år)

Bidrag från
Vägverket
1000 kr/lås

Rånedalens Taxi

86 640,00

6 000,00

Eductor

14 440,00

1 000,00

Ersnäs Taxi

43 320,00

3 000,00

691 200,00

48 000,00

835 600,00

58 000,00

Luleå Taxi

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

Total kostnad efter
förhandling och bidrag
från Vägverket

777 600,00

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007-03-26

67

128

Kommunstyrelsen

2007-03-12

87

181

Arbets- och personalutskottet
marskf13b
Kommunstyrelsen föreslås rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

kommunen skall finansiera köp, installation samt service av alkolås i
taxibilar med vilka kommunen för närvarande har avtal om
skoltransporter i enlighet med ovanstående sammanställning

-

medel för ändamålet, 777 600 kr anvisas ur kommunfullmäktiges anslag
för oförutsedda utgifter

-

uppdra till barn- och utbildningsnämnden att, sedan detta beslut har
vunnit laga kraft, överenskomma med berörda taxiföretag om former för
köp och installationerna av alkolåsen

-

vid kommande upphandling av transporter av barn och ungdomar ska
barn- och utbildningsnämnden ha alkolås som skall-krav.

Karl Petersen yrkar bifall till ovanstående förslag.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta
i enlighet med ovanstående förslag.
_____
Ylva Strutz, Karl Petersen, Malin Konradsson, Mårten Ström och Börje Lööw
yrkar bifall till arbets- och personalutskottets förslag.
Mattias Karlsson föreslår dels följande ny andra att-sats: Kommunen upprättar ett hyresavtal med berörda entreprenörer, som för närvarande har avtal
om skoltransporter, rörande alkolåsutrustningen. Hyresnivån sätts till 1 kr
under avtalsperioden dels bifall till arbets- och personalutskottets förslag i
övrigt.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2007-03-26
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Kommunstyrelsen

2007-03-12
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181b

Arbets- och personalutskottet
marskf13c
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
Mattias Karlsson reserverar sig mot beslutet.
Särskilt yttrande från Ylva Strutz bifogas.
_____
Mattias Karlsson föreslår dels följande ny andra att-sats: Kommunen upprättar ett hyresavtal med berörda entreprenörer, som för närvarande har avtal
om skoltransporter, rörande alkolåsutrustningen. Hyresnivån sätts till 1 kr
under avtalsperioden dels bifall till kommunstyrelsens förslag i övrigt.
Karl Petersen och Börje Lööw yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att
-

kommunen skall finansiera köp, installation samt service av alkolås i
taxibilar med vilka kommunen för närvarande har avtal om
skoltransporter i enlighet med ovanstående sammanställning

-

medel för ändamålet, 777 600 kr anvisas ur kommunfullmäktiges
anslag för oförutsedda utgifter

-

uppdra till barn- och utbildningsnämnden att, sedan detta beslut har
vunnit laga kraft, överenskomma med berörda taxiföretag om former
för köp och installationerna av alkolåsen

-

vid kommande upphandling av transporter av barn och ungdomar ska
barn- och utbildningsnämnden ha alkolås som skall-krav.

Ylva Strutz och Mattias Karlsson reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

