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Ledamotsinitiativ  

Samhällsbyggnadsnämnden    10-02-2021   
Inför ordningsvakter i kollektivtrafiken 
 
Att resa med kollektivtrafik i länet ska inte vara en otrygg upplevelse för varken personal eller 
resenärer. Den grundinställningen bör de flesta vara överens om. Tyvärr har det de senaste veckorna 
framkommit rapporter som visar att just tryggheten och säkerheten för medarbete och resenärer är 
hotad. Denna otrygghet har blivit så påtaglig att facket har övervägt skyddstopp på Kumla station och 
samt krav om att bygga om tågstationen i Kumla.  
 
Regionen måste ta sitt ansvar och trygga säkerheten för alla som reser kollektivt i länet samt de 
medarbetare som vi tillhanda håller ett arbete för. Även om regionen inte kan ta ansvar för 
situationen i en viss kommun bör vi garantera de som befinner sig på tåg som vi ansvarar för och tåg 
som passerar vårt län ska känna sig trygga. 
 
För att säkra en trygg resa för alla på våra tåg bör därför regionen införa ordningsvakter på tågen i 
länet. Detta för att kunna lösa hotfulla situationer som uppstår och vara en trygghet för både resenärer 
och personal ombord på tåg.  
 
Ordningsvakter är ett komplement till polisiära insatser och kan vara ett stöd i polisens arbete med att 
vända den trend av ökad otrygghet som finns idag. Förhoppningsvis kommer ordningsvakter inte vara 
en permanent lösning utan för tillfället ett tillfälligt sätt att lösa ett allvarligt uppkommit problem.  
 
Vidare bör flertalet åtgärder tas av regionen så som att se över samarbetet mellan kommunerna 
gällande infrastrukturen kopplad till tåg och annan kollektivtrafik men i nulägen är det minsta vi kan 
göra att sätta in ordningsvakter för att stävja upp en ohållbar situation.   
 
 

DÄRFÖR VILL JAG VÄCKA ETT ÄRENDE OM:  
 

• Att Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att det tillfälligt införs ordningsvakter inom 
tågtrafiken där det finns rapporter om oreda och otrygghet. 
   

 
För Liberalerna 
 
 
 
Fredrik Askhem 
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