Kommunal författningssamling
för Smedjebackens kommun
Fastställd av Ks

§ 163

Kommunstyrelsen
Teknik- och fritidsutskottet

Ks § 163
Tfu § 170

Den 2006-12-05

2006-12-05
2006-11-23

201
183

Dnr 2006.268

020

Rutiner för hantering av alkolås i kommunens fordon
En stor del av kommunens leasingfordon är utrustade med alkolås som förhindrar
att fordonen körs av förare med mer än 0,2 promille alkohol
i utandningsluften.
Alkolåsen genererar dessutom en logg vilken registrerar alla händelser som
är relaterade till fordonsstarten; start, stopp, alkoholnivå och eventuella
manipuleringsförsök. Allt registreras med tid och datum och uppgifterna kan
tankas ur med hjälp av en dator. Informationen är krypterad och kan inte läsas av
annan än behörig och det går inte att utläsa vilken person som har genererat
loggningen.
Alkolåsens logg måste tömmas ur med ca 6 månaders intervall för annars skrivs
redan loggade startförsök över. Utöver att tanka ur loggen skall alkolåset kalibreras
var 12:e månad för att säkerställa känsligheten (0,2 ‰).
Tekniska kontoret föreslår följande rutiner för hantering av alkolåsen:
- Tekniska kontoret ansvarar för drift och underhåll av alkolåsen.
- Tekniska kontoret ansvarar för att alkolåsens logg tankas ur var
6:e månad.
- Loggen kontrolleras av tekniska kontoret avseende onormala händelser som
alkoholkoncentration och manipuleringsförsök. I de fall sådana
loggningar
förekommer ansvarar tekniska kontoret för att informationen
arkiveras och
överlämnas till kommunens rehabiliteringshandläggare som kontaktar respektive
förvaltningschef för fortsatt handläggning.
Kostnader för drift och underhåll av alkolås belastar respektive fordon genom den
månatligt fördelade kostnaden för leasing, skatt och försäkring samt service.
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa tekniska kontorets förslag till rutiner för hantering av alkolås
i kommunens fordon.
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Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla teknik- och fritidsutskottets förslag.
_____
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