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En förening med resenärerna i centrum

ResenärsForum

Miljöutredning vill ha
 ”smartare” hushåll
”Bilen, biffen, bostaden” är titeln på den
utredning som biologen Stefan Edman har
gjort på regeringens uppdrag. Han lägger
ett 60-tal förslag om hur hushållens kon-
sumtion kan bli ”smartare” för plånboken,
hälsan, miljön och det globala resursutnytt-
jandet. Edmans ambition är att hitta posi-
tiva styrmedel, ”bonusar” för bra insatser.

När det gäller bilen föreslår han bland
annat:

· Fördel för den som köper en bränsle-
snål bil

· Bonus för den som kör bränslesnålt
och miljövänligt

· Miljörelaterad förmånsbeskattning
· Premium för förtida utskrotning. Den

som skrotar sin bensintörstiga bil i förtid
ska belönas, under förutsättning att han/
hon köper ”ny” bil som drar minst 2 dl
mindre bränsle och är en hybrid- eller bi-
fuelmodell

· Arbetsgivare ska kunna sponsra kol-
lektivtrafikkort och cyklar åt sina anställ-
da utan att betala sociala avgifter och utan
att den anställde förmånsbeskattas. Scha-
blonavdrag för jobbresa, oavsett bil/cykel/
buss etc

· Kommuner ska kunna upprätta trans-
portplaner för att minska onödiga transpor-
ter..

Fackförbund kräver åtgärder
mot hot och våld
i kollektivtrafiken
Hot och våld har blivit en del av vardagen
i kollektivtrafiken. En enkät visar att under
det senaste året har 28 procent av fackför-
bunden Kommunals och SEKO:s medlem-
mar inom trafiken varit utsatta för hot. Var
femte anställd har blivit utsatt för rån eller
rånförsök. Var tionde har utsatts för våld.
Dessutom finns det ett stort mörkertal.

Hot och våld mot anställda i kollektiv-
trafiken finns i hela landet och inte bara i
storstäderna.

- Det är dags att införa nolltolerans även
mot det arbetsrelaterade våldet. Vi kräver
konkreta åtgärder för att göra arbetsmiljön
trygg, säger Kommunals ordförande Ylva
Thörn.

- Ingen ska behöva bli nerslagen på sin
arbetsplats och ingen ska behöva vara rädd
att gå till sin arbetsplats, säger SEKO:s ord-
förande Janne Rudén.

- Hot och våld gäller inte bara för perso-
nalen utan det påverkar även resenärerna.
Alla vill ju färdas i en trygg miljö, säger
Erna Axelsson, ombudsman på Kommun-
als arbetslivsutvecklingsenhet.

Förbundens krav på förbättringar gäller
bland annat fler väktare och nattvärdar samt
ökad användning av övervakningskameror.
En annan åtgärd är att få bort kontanthan-
teringen.

Den undersökning som Kommunal och
SEKO har gjort har titeln ”Hot och våld i
kollektivtrafiken”.

Monica Öhman ny ordförande
i Järnvägsforum
Monica Öhman var valts till ny ordförande
i Järnvägsforum. Hon har en gedigen erfa-
renhet från trafiksektorn som ordförande i
riksdagens trafikutskott och som VD för
NTF, Nationalföreningen för Trafiksäkerhet-
ens Främjande. Hon ser som en viktig upp-
gift att arbeta för att mer av den tunga gods-
trafiken förs över från väg till järnväg.

Den transportpolitiska proposition som
skulle ha lagts före sommaren har skju-
tits upp till hösten. Enligt uppgift är de
röd-gröna samarbetspartierna ännu inte
överens om innehållet. För ResenärsFo-
rum är det viktigt att partierna blir över-
ens om att konsumenternas/resenärer-
nas ställning ska stärkas. Det är inte
minst viktigt att infrastrukturministern
samarbetar med konsumentministern.
Likaså måste synsättet om Hela Resan
och samverkan mellan framför allt tåg

och buss markeras på ett tydligt sätt.
En angelägen fråga för kollektivtrafi-

ken är att hitta en bra lösning hur statio-
ner och resecentrum ska kunna utveck-
las. ResenärsForum förutsätter att reger-
ingen tar det samlade ansvaret för detta.

Fackförbunden Kommunal och SEKO
har gjort en utredning som visar att hot
och våld blivit allt vanligare i kollektiv-
trafiken. Ökad trygghet för de anställda
innebär också ökad trygghet för resenä-
rerna. En åtgärd som diskuteras är att in-

I väntan på transportpolitiska propositionen
stallera fler övervakningskameror. Det
är gott och väl. Men det är fel väg att gå
om man tror att tekniska lösningar kan
ersätta personal och att avbemanningen
kan fortsätta.

Kjell Sevefjord,
ResenärsForums ordförande

Hemsidan
ResenärsForums hemsida har uppda-
terats. Arbetet att förbättra den ytter-
ligare kommer att fortsätta. Gå därför
om du har tillgång till dator in på
www.resenarsforum.se. Kom gärna
med synpunkter på hemsidan och tips
på vad den bör innehålla.

Medlemsmöte i höst
ResenärsForum planerar att anordna ett
medlemsmöte i höst. Temat blir den
transportpolitiska proposition som ska
komma då.

ResenärsForums kansli
Adressen till ResenärsForums kansli:
Klarabergsgatan 37
111 21 STOCKHOLM.
tel: 08-651 55 90
fax: 08-651 55 91
e-post: info@resenarsforum.se
hemsida: www.resenarsforum.se
Kanslist på deltid är Ulla Sagered.

Ansvarig utgivare: Kjell Sevefjord.
Redaktion: Roger Läth.

ResenärsForums styrelse
Kjell Sevefjord, ordförande,
Marika Jenstav, vice ordförande,
Jan Alexandersson, sekreterare,
Rune Johansson, kassör,
Ann-Christin Alderbrant,
Magnus Persson.

Ersättare:
Olle Bylesjö,
Kerstin Danielsson,
Lars Foberg,
Jonas Friberg,
Karin Jansson.

Kjell Sevefjord, Marika Jenstav, Jan
Alexandersson, Rune Johansson och
Kurt Hultgren ingår i arbetsutskottet.

Trafikproposition
kommer i höst
Den proposition om den framtida
transportpolitiken som skulle ha lagts
fram under våren kommer att läggas i
höst. Socialdemokraterna, vänsterpar-
tiet och miljöpartiet återupptar efter
sommaren diskussionerna om propo-
sitionens innehåll. Det gäller bland
annat att bli överens om hur miljön
och tillväxten ska kunna förenas.
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Om inte Hela Resan fungerar för re-
senärerna så blir det ingen resa.
Många väljer då i stället bilen. Det
säger Kurt Hultgren som har utsetts
till generalsekreterare i ResenärsFo-
rum.

Det finns en stor enighet om att alla be-
rörda parter måste samarbeta för att kol-
lektivtrafiken ska uppnå det som är målet
– att sätta resenären i centrum. Men det
är enligt Kurt Hultgren en bra bit kvar
innan talet om samarbete har omsatts i
praktisk handling. För resenärerna är det
viktigt att både busstrafik och tågtrafik
håller god kvalitet och kan kombineras.

- Det är bra med konkurrens inom
transportsektorn, det gäller både kvalitet
och pris. Konkurrens gynnar normalt re-
senärerna. Men vi måste samtidigt vara
medvetna om att det finns
även en negativ sida. På en
konkurrensutsatt marknad
tar den enskilde aktören
bara ansvar för sin del och
inte för helheten. Och vis-
sa grupper som till exem-
pel funktionshindrade ris-
kerar att drabbas om inte
samhället tar det övergri-
pande ansvaret.

Kurt Hultgren har arbetat mycket med
uppgiften att utveckla stationerna, både i
SJ och i Stationskommittén. Fyra intres-
senter – Branschföreningen Tågoperatöre-
rna, SLTF (Svenska Lokaltrafikföreningen),
Samtrafiken och bussbranschen – bildade
Stationskommittén.

Trafikpropositionen
Stationskommittén lämnade sina förslag till
regeringen i december och avslutade där-
med sitt uppdrag. Resultatet av kommit-
téns arbete ska förhoppningsvis komma
med i den transportpolitiska proposition
som skulle ha lagts på försommaren men
som har uppskjutits till hösten.

Arbetet med samarbete på stationerna
ser Kurt Hultgren som ett tydligt exempel
på att det krävs ett resenärsperspektiv. De
hittillsvarande aktörerna har andra mål än
resenärskvalitet. Fina nyutvecklade rese-
centrum där stat och kommuner satsat
pengar, riskerar att slås ut om inte rese-
närernas intressen fokuseras.

Efter utbildning till civilekonom på
Handelshögskolan med inriktning på bland
annat samhällsplanering men även utbild-
ning inom området trafikplanering på KTH
anställdes han på Exportföreningen.

Han fick sedan anställning på SJ där han

Kurt Hultgren utsedd till generalsekreterare
har arbetat med utveckling både på gods-
trafik- och persontrafiksidan och med kund-
orientering i företaget.

Han fick då Stig Larsson var generaldi-
rektör på SJ ansvaret för utvecklingen av
stationerna.

- Det var först 1988 när Banverket bilda-
des som vi äntligen fick pengar över till
bland annat upprustning av stationerna och
till nya tåg. Men när SJ bolagiserades 2001
fick Jernhusen enbart ansvaret för stations-
husen. Resten av stationen tillhör andra. Det
blev helt fel. Jernhusen fick som sin upp-
gift enbart att vara fastighetsförvaltare. Re-
senärerna glömdes bort. Stationerna blev ett
ingenmansland.

Också Jan Brandborn som ordförande i
Järnvägsutredningen engagerade sig i frå-
gan om ansvaret för stationerna.

I Borlänge och Avesta med SJ respektive
kommunen som ansvarig har man prövat
att ha stationsvärdar. Men de försöken har

avslutats och
varken SJ eller
Avesta kommun
tycks intressera-
de av att fortsät-
ta. Men Kurt
Hultgren menar
att stationsvärd-
arna har en vik-

tig uppgift inte minst för funktionshindra-
de. Det borde också vara möjligt att sta-
tionsvärden kombinerar flera olika arbets-
uppgifter, till exempel också ha tillsyn av
lokalerna.

Banverkets ansvar
Kurt Hultgren skulle vilja att en huvudman
är totalansvarig för stationerna, eventuellt
Banverket. Men det förutsätter att Ban-
verkets uppdrag blir tydligare. Han jämför
med Vägverkets roll i trafiksäkerhetsarbetet.
Det har inneburit att verket har fått ett vid-
gat perspektiv på kollektivtrafiken och med-
borgarnas behov.

Kurt Hultgren konstaterar att just nu ”pas-
sar” alla. Regeringen måste ta det övergri-
pande ansvaret för stationernas utveckling.

Enligt Kurt Hultgren måste samhället ge
stöd för samtrafiksåtgärder. Också kommu-
nerna har ett ansvar. Det räcker inte att
överlämna det till länstrafiken. Samtidigt
ger kollektivtrafiken stora samhällsekono-
miska vinster, bland annat i regionförsto-
ringen.

Kollektivtrafiken måste fungera enkelt
och vara tillgänglig för att locka resenärer.
Ett annat krav är turtäthet. Det måste fin-
nas trafik också på kvällarna. I annat fall
väljer människor bilen, om de har den möj-
ligheten.

Kurt Hultgren framhåller att han inte är

motståndare till bilen. Den är en fantas-
tisk uppfinning men ska användas med för-
nuft. Taxi med busspris kan exempelvis
vara ett bra alternativ på många håll.

Han anser att trängselavgifter är både
bra och nödvändiga, utan att han därmed
tar ställning till just den lösning som har
valts i Stockholm. Han har svårt att förstå
varför bilismen ska vara undantagen från
en marknadsmässig prissättning. Genom
att sätta ett pris på bilåkandet ställs med-
borgarna inför ett medvetet färdmedelsval
när de ska resa.

Att skapa goda resmöjligheter för funk-
tionshindrade ser Kurt Hultgren som en av
ResenärsForums viktigaste uppgifter. Och,
påpekar han, tillgodoses funktionshindra-
des krav gynnar det också andra resenärs-
grupper. Ett exempel som är välbekant: Alla
har nytta av dörrar som öppnar sig auto-
matiskt.

ResenärsForums uppgifter
Kurt Hultgren är övertygad om att det finns
ett behov av en organisation som tar till
vara resenärernas intressen på ett övergri-
pande plan. Den spårburna trafiken och
busstrafiken måste fungera tillsammans så
att de passar resenärerna.

Självklart ska ResenärsForum samarbe-
ta med alla de pendlarföreningar som finns
runtom i landet. Hemsidan och nyhetsbre-
vet är några av de kanaler som ska använ-
das för att skapa kontakt, informera och
bilda opinion. Möten och seminarier kom-
mer att anordnas. Ett givet tema i höst blir
den transportpolitiska propositionen.

Kjell Sevefjord är ordförande i Resenärs-
Forum och Kurt Hultgren generalsekrete-
rare. Han säger att de båda kompletterar
varandra genom att de har omfattande men
olika nätverk. Men det krävs att Resenärs-
Forum får fler medlemmar, och dessutom
aktiva medlemmar, för att arbetet ska bli
framgångsrikt.

”Jag är övertygad om att
det finns behov av en or-
ganisation som tar till
vara resenärernas intres-
sen på ett övergripande
plan”

Kurt Hultgren,
ResenärsForums generalsekreterare




