INTERPELLATIONSSVAR
Trafiklandstingsråd

2008-04-03

Christer G Wennerholm (m)

Svar på interpellation 2008:16 av Lena-Maj Anding (mp) om beslut i
SLs styrelse som strider mot beslut i landstingsfullmäktige ang.
tillgänglighet för människor med funktionshinder
Lena-Maj Anding (mp) har ställt följande frågor till mig om beslut i fullmäktige
angående tillgänglighet för människor med funktionshinder
1. Gäller landstingsfullmäktiges beslut från den 7 juni 2005?
2. Anser landstingsrådet att beslutet i SL är diskriminerande?
3. Vilka åtgärder planerar SL att vidta för de som lider av detta funktionshinder?

Som svar vill jag anföra följande:
Landstingsfullmäktiges beslut från juni 2005 utgår ifrån att SL skall undersöka och
vidta lämpliga åtgärder som gör det möjligt för alla att använda kollektivtrafiken.
Beslutet omnämner dock inga specifika åtgärder utan överlåter åt respektive verksamhet att implementera strategier för detta på bästa sätt.
För SL gäller det att tillhandahålla en trygg och säker kollektivtrafik för alla. Åtgärder som vidtas måste därför också bygga på fakta och leda till påvisbara resultat.
De forskningsresultat och rekommendationer från med. dr. Lena Hillert vid Landstingets centrum för folkhälsa visar att det medicinskt och vetenskapligt inte gick att
påvisa uppkomsten av s.k. elöverkänslighet. Därför är det mycket svårt att
genomföra generella åtgärder eller individanpassade insatser i kollektivtrafiken.
Vid så kallade provokationsstudier, som har varit dubbelt blinda; varken försökspersoner eller försöksledare har känt till när de har varit utsatta för elektromagnetiska
fält har det inte påvisats något samband mellan elektromagnetiska fält och de besvär
personerna säger att de får av sådana. Personerna uppvisar olika symptom som huvudvärk, illamående och yrsel, men forskningsrådet slår fast att elektromagnetisk
strålning inte kan vara orsaken.
SL har beaktat detta vid sin bedömning av åtgärder och konstaterat att ett tillåtande
av mobiltelefoner inte påverkar resenärerna på något diskriminerande sätt.
SL kommer även i fortsättningen att kontinuerligt följa fortsatt forskning kring exponering av elektriska och radiofrekventa fält, samt även i vidare perspektiv följa
forskningen kring elkänsligas behov.
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Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 3 april 2008

Christer G Wennerholm

