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För många stockholmare
och turister är ett besök i
skärgården ett givet som-
marnöje – och självklart sker
det med skärgårdsbåt. För
alla de tusentals bofasta i
skärgården, och för alla när-
ingsidkare som driver sin
verksamhet där, är en funge-
rande skärgårdstrafik helt
avgörande för att vardagen
ska fungera.

Utan en bra skärgårdstra-
fik får vi ingen levande skär-

gård. Därför är vi i Folkpar-
tiet så oroade över de för-
ändringar av trafikeringen
som tycks vara på gång i
samband med den pågående
skärgårdsupphandlingen.

VI HAR INGET emot en upp-
handling i sig, för att finna
de som är bäst lämpade att
köra skärgårdstrafik. Men vi
har mycket emot det upp-
lägg som upphandlingen har
fått. Och innan upphand-

lingen kan avslutas har vi ett
antal frågor som kräver svar.

Sjötrafiken i skärgården
får inte krympas – den måste
bibehållas, i minst nuvarande
omfattning. Det är ett krav
innan vi kan överväga att gå
med på ett tilldelningsbeslut.
Skärgårdsstiftelsens frågor
kring trafikeringen till en rad
bryggor måste också få ett
ordentligt svar.

De små rederierna måste
ha möjlighet att lägga anbud,

eller bli underentreprenörer.
Vi är oroliga över att den
ojämna storleken på trafik-
områdena, med det stora mel-
lersta området, annars leder
till en privat monopolliknade
situation.

FOLKPARTIET SLÅR också
vakt om ångbåtarna som inte
bara ska vara någon extra
krusidull i Waxholmsbola-
gets utbud, som gör turer till
Vaxholm och ligger stilla vid

Strömkajen i timmar. Ång-
båtarna ska gå i reguljär tra-
fik, till exempelvis Grinda.

Vi i Folkpartiet kommer
att fortsätta arbeta för en bra
skärgårdstrafik – minst lika

bra som i dag. Något annat
nöjer vi oss inte med – och
det ska inte skärgårdsborna
eller stockholmarna heller
göra.

Vi går nu in i fjärde året med
denna lag. Lika länge har jag
drivit sajten alltom02pro-
millepasjon.se. Det jag funnit
under denna period är något
jag inte förväntat mig finna
nämligen att myndigheter och
politiker tar till urskuldande
och ojusta metoder i brist på
sakliga argument.

Ett exempel sticker ut mer
än andra. Ur allianspolitiker
på sommarturné i Bohuslän
och deras artikel i Worldpress
den 6 augusti 2012:

”I Lysekil besökte riks-
dagsledamöterna Kustbevak-
ningen och diskuterade bland
annat den nya sjöfyllerilagen.
Det framkom att den nyttjas
främst när något hänt, de jagar
inte båtar för att upptäcka
sjöfylla”.

INGET ÄR mer fel. KBV är
mycket aktiv med att genom-
föra rutinmässiga alkohol-
utandningsprov – något som
de bl a redogör för i sin års-
redovisning och som i sin tur
gjort våra fjärdar till stora
kontrollstationer och har in-
skränkt sjölivet.

Sjörättsinstitutet vid Stock-
holms universitet slår fast i
en utvärdering att lagen har
mycket lite med sjösäkerhet att
göra. Istället tar den mycket
resurser i anspråk och moral-
och detaljreglerar människors
semestrar på ett sätt som inte
är bra för någon. I denna tid-
ning nr 16 så har KBV till sist
börjat inse att något gått fel
och att de är mycket illa an-
sedda och vill få till en för-
ändring. Men problemet är
att om de ska söka arbeta ak-
tivt med den nya världsunika
lagen framför ögonen och
fortsätta sitt nitiska arbete med
att stoppa och lagföra båt-
folk som utan risk för någon
för fram sina båtar med
mycket små mängder alkohol
i blodet så får de nog finna
sig i att bli uppfattade som
sjöns Svarte Petter.  Att KBV
har djupa problem blir på-
tagligt när GD Judith Melin
basunerar ut: ”Poängen är inte
att sätta dit och bötfälla folk,
utan att förändra ett beteende”.
I klartext: ”via böter ska vi
bestämma ert val av måltids-
dryck och KBVs uppgift är

nu att fostra bort ett beteen-
de som vi vet har ytterst lite
med säkerhet att göra”. Saken
blir inte bättre när samma GD
jämställer sjöliv med land-
trafik. Något som alla sjövana
personer vet är fel och är en
grov förenkling. Direkt pin-
samt. 

ETT ENAT Båtsverige kräver
nu att lagen tas bort eller an-
passas till internationell prax-
is. Det är min övertygelse att
merparten inom KBV nu
också anser att denna promille-
lag ställer till mer än gör nytta.
KBV vet ju att de kan göra mer
nytta genom att på andra sätt
arbeta med säkerhet och be-
vaka våra kuster än att haffa
oskyldiga människor som vill
ha semester i lugn och i ro. 

Kustbevakningen bör där-
för visa kurage och inte låta
egenintresse gå före och ställa
sig på båtfolkets sida och sna-
rast kräva en opartisk över-
syn med nödvändiga juster-
ingar av lagen som följd. Då
skulle de återvinna förtroende
och legitimitet.

Samhällets knappa resurser

skall inte tas i anspråk för att
vidmakthålla lagar stiftade för
särintressen som vill införa
alkoholfria zoner i små steg på
basis av hemsnickrade och
populistiska argument. Stock-
holms kammarrätt har slagit
fast: 

”en promillegräns på 0,2
för fritidssjöfarten närmast ter

sig som ett nykterhetspolitiskt
förslag och saknar stöd i veten-
skapliga studier”. 

Härmed förordas inte fylleri
vare sig på land eller sjö men
lagar ska stiftas på sakliga
grunder, inte på basis av hög-
ljudda särintressen.

OLA LJUNGBERG

Sjötrafiken i skärgården får inte krympas – den måste bibehållas, i minst nuvarande omfattning, skriver länets ledande folkpartister. FOTO: LASSE SÖDERMAN

Ovederhäftig sjöpromillelag

Kustbevakningen kan göra mer nytta än att haffa oskyldiga människor som vill ha semester i lugn och i
ro, skriver debattören. Bilden är arrangerad. FOTO: LASSE SÖDERMAN
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