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Landstingsstyrelsen

Motion 2008:3 av Johan Sjölander (S) om trygghetsskapande åtgärder

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm
ÄRENDET
Motionären föreslår att trygghetsskapande åtgärder inom kollektivtrafiken vidtas
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
SL genomför redan idag, bland annat efter uppdrag från landstingsfullmäktige, en
rad trygghetsskapande åtgärder i linje med motionens förslag. Alliansens arbete med
att göra SL tryggare har haft effekt, även om mycket arbete kvarstår.
SL skall fortsätta att utveckla sitt arbete för en tryggare kollektivtrafik. Närvaron av
trygghetspersonal skall förstärkas särskilt på kvällar och nätter i tunnelbanan och
pendeltåg. Samarbetet mellan polis, ordningsvakter, trafikvärdar och ideella organisationer skall fortsätta utvecklas.
Med ökad närvaro av uniformerad personal, civila spanare, ökat skydd av anläggningar och vagnar, bättre kontroll vid spärrarna och kameraövervakning kan tryggheten öka betydligt.

Catharina Elmsäter-Svärd

Christer G Wennerholm

Per-Inge Buskas
Bilagor
1 Motion
2 SL-förvaltningens tjänsteutlåtande
3 S-ledamöternas uttalande
4 Mp-ledamotens uttalande

2008-06-02
2008-06-17
2008-06-17
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Johan Sjölander (S) har i en motion (bilaga), väckt den 12 februari 2008, föreslagit
landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att arbeta aktivt med att informera resenärerna om vad som görs
för att öka tryggheten i kollektivtrafiken, att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att arbeta med lokala trygghetsprojekt, att uppdra åt AB Storstockholms Lokaltrafik att betona trygghetsfrågorna i samråden med kommunerna, att utöka andelen synlig personal i SL-trafiken i takt med att ny teknik frigör andra personalkategorier.

Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och AB Storstockholms Lokaltrafik.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 20 oktober 2008 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med
hänvisning till den redovisning av åtgärder som styrelsen för AB Storstockholms
Lokaltrafik har lämnat.
Utvecklingen i samhället går mot en allmän ökning av otryggheten i form av bl a hot,
våld och skadegörelse. Kollektivtrafiken är en del av samhället och den upplevda
tryggheten är till stor del ett resultat av dels händelser i vår trafik och dels händelse
utanför kollektivtrafiken.
SL har i sitt svar redovisat en sammanställning av olika pågående och/eller genomförda åtgärder för att uppnå en ökad trygghet i samband med resande i kollektivtrafiken.
SL kan inte ensamt åtgärda den skadegörelse och hot- och våldsproblem som finns i
samhället, utan för SL:s del handlar det om personella insatser, teknisk utrustning
och samverkan med polis, kommuner, frivilligorganisationer m fl.

AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har den 17 juni 2008 som svar på motionen överlämnat förvaltningens tjänsteutlåtande (bilaga).
S-ledamöternas särskilda uttalande (bilaga).
MP-ledamoten särskilda uttalande (bilaga).

Ärendet har tidigare behandlats av landstingsrådsberedningen den 23 oktober och
landstingsstyrelsen den 4 november och av landstingsfullmäktige den 25-26 november 2008.
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Landstingsfullmäktige återremitterade ärendet.
Landstingsrådsberedningen behandlade på nytt ärendet den 25 mars 2009.

