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SL vill straffa notoriska plankare
Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) vill att den som plankar flera gånger ska betala högre böter än
den som tjuvåker för första gången.
SL har ansökt om en lagändring
hos regeringen.
– Notoriska fuskare tycker jag ska
straffas hårdare, säger han.

där den som åker fast första gången får
betala lägre böter, men andra eller tred
je gången får man betala ett stegrande
bötesbelopp. Då har man inte gjort ett
misstag eller någon gång testat syste
met, utan är en notorisk fuskare som
jag tycker ska straffas hårdare.
Det högsta bötesbeloppet ska, enligt
Moderaternas förslag, vara minst 2 800
kronor.

l SL har de senaste åren intensifierat
arbetet med att minska plankningen
i kollektivtrafiken. Enligt trafikregion
rådet Kristoffer Tamsons (M) har det
varit ett framgångsrikt arbete.
– Vi har kunnat trycka tillbaka fusket
och tjuvåkningen med en femtedel. Vi
har gjort insatser och satsningar som
gör att vi nu bötfäller dubbelt så många
som för några år sedan, säger han.

Det krävs dock en lagändring för att
ett stegrande bötessystem ska vara
möjligt.
– Vi har en skrivelse inlämnad till
regeringen, där vi föreslår en rad änd
ringar i lagstiftningen hur man ska få
besluta kring bötesbeloppet för tjuvåk
ning, säger Kristoffer Tamsons.
▸▸Är ni överens om det här i majoriteten?

Kristoffer Tamsons 
hävdar att

– Jag har inte hört någon vara emot
det. När vi antog skrivelsen i trafik
nämnden var det mig veterligen ett rätt
blocköverskridande beslut.

minskat fusk bidrar till ökad trygghet
i hela kollektivtrafiken.
– Om vi ser mellan fingrarna när det
gäller små brott öppnar vi dammluck
an för grövre brottslighet. Vill vi ha en
trygg kollektivtrafik ska vi vara tydliga
med att då gör man rätt för sig. Nu ska vi
utvärdera de insatser som vi har gjort
och se vad som kan bli nästa steg.
Kristoffer Tamsons vill pröva ett nytt
bötessystem.
– Jag tror på att pröva ett bötessystem

▸▸Kontrollerna kostar ungefär lika
mycket som ni får in på dem – är det
värt det?

– Vi får inte gå plus på våra biljettkon
troller, men vi går mindre minus än vad
vi hade gjort om vi inte hade haft kontrol
ler. De är en del av en mängd olika insat
ser mot tjuvåkning. När fusket minskar
med en femtedel innebär det att vi varje
år stärker kollektivtrafikens ekonomi
med 70 miljoner jämfört med tidigare.
De bästa kontrollerna är de som gör att
människor betalar och gör rätt för sig.

Om vi ser mellan
fingrarna när det
gäller små brott
öppnar vi damm
luckan för grövre brottslighet.

Pernilla Fagerström
pernilla.fagerstrom@mitti.se
tel 08-550 554 95

Kristoffer Tamsons (M)

Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) vill att det höga bötesbeloppet för plankning ska vara
minst 2 800 kronor.
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Så tycker västerortsborna om det nya förslaget

l När Mitt i ger sig ut för att
fråga vad västerortsborna
själva tycker om trafikregi
onrådets förslag träffar vi
pensionären Inga Anders
son i Vällingby.
– Jag gillar ju inte plankare
överhuvudtaget. Jag skulle
inte klara av att planka, man

skulle se det direkt i mitt an
sikte om jag fuskade, säger
Inga Andersson.
Hon tycker att
förslaget låter
bra.
– Allt som
kan stävja detta
plankande är ju
Inga Anokej, säger hon.
dersson.

▸▸Är SL:s priser
okej?

– Priserna för mig som
pensionär är verkligen max.
Och priserna bara höjs och
höjs.
Pensionerade Abrahams
bergsbon Ulla Järvinen tror
att förslaget kommer att
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Jag skulle inte
klara av att
planka, man skulle
se det direkt i mitt
ansikte.
Inga Andersson

sätta i gång en integritets
diskussion.
– Om de ska registrera hur
många gånger varje planka
re har blivit tagna. Det kan
nog bli svårt, säger hon.
Studenterna tillika Hus
byborna Nathalie Haile och
Kristina Said tycker inte att
det är ett bra förslag med så
höga böter.

– Jag kan förstå varför vis
sa plankar. Eftersom priser
na är så dyra har inte alla
råd att betala, säger Kristi
na Said.
– Jag kan tycka att en en
gångsbiljett kan vara löjligt
dyr när man bara ska åka en
station, säger Nathalie Haile.
Kristina Said säger att
en stor del av deras studie
bidrag går till SL.
– Vi är studenter och näs
tan hela studiebidraget går
åt för att köpa biljetter till
tunnelbanan, säger hon.
Christian Lärk
Linus Lindgren
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Västerortsborna tycker
att Kristoffer Tamsons
förslag både är bra och
dåligt.
– Blir nog svårt att registrera hur många gånger
varje plankare har blivit
tagna, säger Brommabon
Ulla Järvinen.

Även kvälls-/ lördags- och söndagsöppet (utan pristillägg)

Vi erhåller oss till Försäkringskassans referensprislista

Vill du boka tid: 08–250 210, 073 931 9105

Abrahamsbergsbon Ulla Järvinen tror att förslaget
kommer att sätta i gång en integritetsdiskussion.

