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Svar på interpellation 2003:48 av Åke Holmström (kd) om
hot och våld för personalen inom SL.
Herr/fru ordförande, ärade ledamöter. Åke Holmström har frågat mig om vilka
planer jag har för att förbättra trafikpersonalens säkerhet gentemot hot och våld?
Utvecklingen enligt de undersökningar som Åke Holmström refererar till är
mycket oroande. Under det senaste året har det blivit allt mer tydligt att våldet
inom kollektivtrafiken är ett växande problem för personalen, resenärerna och
trafiken i sig. Till att börja med vill jag säga detta är ett prioriterat område i
majoritetsplattformen. Tryggheten är en mycket viktig arbetsmiljöfråga för de
anställda och det är helt oacceptabelt att någon utsätts för hot och våld.
Stockholms läns landsting har därför redan fattat flera beslut om att stärka
trafikpersonalens säkerhet och trygghet. Enligt budgetbeslutet ska tryggheten
bland annat stärkas genom en fortsatt satsning på tågvärdar, stationsvärdar och
ett utvecklat samarbete med frivilligorganisationer. Hur detta ska fullföljas rent
praktiskt kommer SL att lägga fram förslag om under året.
Dessutom pågår för närvarande arbetet med att ta fram en ny strategisk plan inom
SL. Inom ramen för detta arbete pågår också en total översyn av
trygghetsstrukturen. Ambitionen är att öka entreprenörernas ansvar för det
trygghetsrelaterade arbetet i trafiken. Därmed blir trafikutövarens ansvar att
leverera hela resupplevelsen, och inte bara själva resan. Huvudinriktningen för det
nya trygghetsarbetet är ökad synlighet, utveckling av väktarkonceptet, satsning på
tekniska hjälpmedel och lösningar samt tydligare uppföljning. SL: s styrelse väntas
före sommaren fatta beslut kring den nya strategiska planen och det nya
trygghetsprogrammet.
Säkerhets- och trygghetsfrågorna i SL-trafiken har redan i dag högsta prioritet.
Allt annat vore otänkbart. SL och dessa trafikoperatörer arbetar därför redan nu
på en rad olika sätt för att förebygga och minimera risken för hot och våld mot
kollektivtrafikens personal. Inom följande områden vidtas redan åtgärder:
-

Ändrade instruktioner för väktarna.

-

Utökad kameraövervakning.

-

Nytt biljettsystem planeras av SL, vilket väntas medföra mindre
kontanthantering genom ett s.k. smart-cardsystem.
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-

Trygg- och säkerhetsutbildning för samtliga anställda inom Connex.

-

Minskat ensamarbete i tunnelbanan genom att Connexvärdarna går två
och två under kvällstid och biträder förarna vid vändning av tåg på
ändstationer.

-

Diskussioner förs om att fler yrkesgrupper ska få tillgång till bärbara larm.

-

Särskild bilburen väktarpatrull för att stärka tryggheten och säkerheten
inom busstrafiken.

-

Särskild informationsfolder om hur man kan hantera olika
ordningsrelaterade situationer. Ska distribueras till samtliga anställda inom
Connex.

-

Utökat operativ samverkan med polisen, utökat samarbete med
frivilligorganisationer som t.ex. Lugna Gatan och en bättre strukturerad
intern dialog med både operativa chefer och den fackliga
skyddsorganisationen.

-

Bättre rapporterings- och uppföljningsrutiner av trygg- och
säkerhetsrelaterade händelser bland personalen.

-

Minskad kontanthantering av personalen genom försök med tidsstyrda
kassaboxar, särskilda stationskassor och genom användning av
värdetransportföretag.

-

Kontinuerligt arbete med att förbättra det akuta omhändertagandet av
anställda och av uppföljningen när anställda som har råkat ut för
obehagliga händelser i samband med sitt arbete.

I detta sammanhang är det också viktigt att påpeka att hot och våld inte enbart är
ett SL-problem utan ett generellt samhällsproblem som måste tas på ett mycket
stort allvar. Det är inte ett enskilt företags ansvar att upprätthålla lag och ordning
på allmän plats. Om vi ska lyckas uppnå bättre resultat krävs det ett större och
mer samlat engagemang från olika aktörer i samhället än vad som är fallet i dag.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Anna Berger Kettner

