INTERPELLATIONSSVAR
Trafiklandstingsråd

2011-11-10

Christer G Wennerholm (m)

Svar på interpellation 2011:32 från Yvonne Blombäck (MP) till
trafiklandstingsråd Christer G Wennerholm (M) om ordningsvakters
befogenheter gentemot unga i kollektivtrafiken
Yvonne Blombäck (MP) har ställt följande frågor till mig om ordningsvakters
befogenheter gentemot unga i kollektivtrafiken:
1. Hur är din uppfattning om ordningsvakters övervåld gentemot unga i
kollektivtrafiken?
2. Har du tagit del av Rädda Barnens rapport om otrygga ungdomar i kollektivtrafiken?
3. Vad planerar du för åtgärder för att öka tryggheten för ungdomar?
4. Delar du Miljöpartiets de grönas uppfattning att det borde finnas gränser för övervåld
så att ett pågående avtal kan upphävas?
5. Var anser du att den gränsen i så fall ska gå?

Som svar vill jag anföra följande:
Alla ska kunna känna sig trygga i kollektivtrafiken. Ordningsvakterna är en del av SL:s
trygghetsresurser och ska se till att vi resenärer kan känna oss trygga när vi använder
kollektivtrafiken.
Under de senaste åren har tryggheten ökat markant som en del av våra
trygghetsskapande satsningar. Ökningen märks tydligt bland både kvinnor och barn. Jag
kommer givetvis inte vara nöjd förrän alla resenärer känner att de kan åka tryggt och
säkert med kollektivtrafiken oavsett tid på dygnet. Jag har även noterat Rädda Barnens
rapport som bekräftar att det finns mycket arbete kvar att göra. Arbetet med att förbättra
situationen och öka tryggheten för ungdomar har därför mycket hög prioritet. Arbetet är
framgångsrikt och ska fortsätta att utvecklas tillsammans med SL, vaktbolag, Lugna
Gatan, Polisen, stadsdelarna och kommunerna.
Det har under de sex senaste åren förekommit ett fåtal fall där vakter ingripit mot
omyndiga personer. Vid två fall har SL utrett ingripanden där misstanke om brott
förekommit. Det är självklart för mig att ingripanden ska ske vid misstanke om brott.
Övervåld är naturligtvis varken tillåtet eller acceptabelt. Vilken typ av ingripande som
respektive enskild situation kräver måste naturligtvis vara en svår bedömning vid varje
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enskilt tillfälle. Detta kräver kompetent personal. Frågor om eventuellt övervåld är
sedan upp till polisen och rättsväsendet att avgöra.
Precis som i andra avtal ingångna mellan SL och en entreprenör, så finns det tydliga
klausuler som gör gällande att då en entreprenör missköter sitt uppdrag kan avtalet
sägas upp i förtid.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Stockholm den 10 november 2011

Christer G Wennerholm

