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Motion
Översyn av rutiner för anmälan och uppföljning vid skadegörelse.
De flesta människor som reser med kollektivtrafiken i Västra Götaland känner sig trygga,
men många har säkert varit med om en stökig situation ombord, eller i anslutning till vår
kollektivtrafik. Dessutom förekommer tyvärr också en omfattande skadegörelse i och kring
vår kollektivtrafik där sönderslagna väderskydd, nerklottrade tåg, spårvagnar och bussar är
en vanlig syn. Detta leder till att stora resurser måste läggas på reparationer och sanering
varje år. Enbart för vandaliserade väderskydd uppgick kostnaden till ca 10mnkr, antalet
krossade glasrutor uppgick till 9 172st för perioden 2016 – 2019.
Inte nog med att vandaliseringen kostar stora belopp, som istället skulle kunna ha använts
till sänkta biljettpriser och tätare turer, utan dessutom bidrar den till en upplevd otrygghet
bland resenärer, personal och förbipasserande.
Trygghetsskapande åtgärder innebär bland annat fler kameror vid resecentra och utsatta
hållplatser. Redan idag finns det kameror ombord på i stort sett samtliga fordon, vilket visat
sig mycket positivt när det gäller att klara upp många brott såsom vandalisering, stölder och
misshandel.
När det gäller uppföljning av de tusentals polisanmälda fall av skadegörelse så är
informationen om utkrävande av återkrav och/eller skadestånd bristfällig. Detta framträder
tydligt när man granskar antalet dokumenterade fall som lett till återkrav under åren 2016 –
2020.
År 2016 var antalet återkrav två, 2017 antal två, 2018 antal fyra, 2019 antal fyra, 2020 antal
fyra. På fyra år har endast 16 fall lett till återkrav för skadegörelse, men dessa omfattar
endast områdena VT- Nord och VT-Väst. För områdena VT-Syd och VT-Öst finns nämligen
ingen uppföljning alls.
Bristen är ett faktum. Det saknas regionövergripande uppföljning, vilket möjligen beror på
otydliga rutiner inom ett område som är viktigt både ur ett trygghets- och ekonomiskt
perspektiv för resenärer, personal och skattebetalare i Västra Götaland.
Baserat på ovannämnda föreslår Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen
Att: Regionen ser över berörda styrdokument och rutiner, med målsättningen att få
regionövergripande, väl fungerande helhetsrutiner.
Att: En årlig regionövergripande uppföljning av berörda nämnder sker för att redovisa antal
anmälda fall av skadegörelse och resultat gällande återkrav/skadestånd.
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