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Interpellation av Anna Sehlin (V) om ökad användning av munskydd i
kollektivtrafiken
Det är nu ett år sedan Covid-19 pandemin kom till Sverige och region Stockholm. Vi lever med många
restriktioner för att minska smittspridning och anpassar våra liv för att följa dessa.
Folkhälsomyndigheten gick tidigt ut med uppmaning att undvika att resa med kollektivtrafiken och
SL/Trafikförvaltningen har arbetat med att informera resenärer om rekommendationerna:
•
•
•
•
•

Res inte med kollektivtrafiken om du har symptom.
Undvik onödiga resor för att inte själv bidra till trängsel.
Om du måste resa – försök att undvika rusningstid.
Planera din avgång i god tid och vänta in nästa avgång om det verkar vara trångt ombord.
Munskydd/ansiktsmask kan användas som ett komplement vid tillfällen då det kan vara svårt
att hålla avstånd.

Från den 7 januari 2021 kompletterade Folkhälsomyndighetens sina råd till resenärer med en
rekommendation om munskydd i rusningstrafik. Det är resenärens eget ansvar att skaffa och bära
munskydd. SL har sedan dess delat ut munskydd mot uppvisande av giltig SL-biljett vid SL-center på
Centralen och Sergels torg. Det delas enligt uppgift ut ca 160 st. munskydd per dag. Operatören MTR
har också försäljning av munskydd i pendeltåg- och tunnelbanespärrarna.
Den 23:e februari infördes nya lokala rekommendationer efter samråd med Smittskydd Stockholm
och munskydd ska nu användas i kollektivtrafiken hela dygnet, inte bara i rusning. Trots
rekommendationer är användningen av munskydd relativt låg. Vi har hört siffror att cirka en
tredjedel av alla resenärer använder munskydd i rusningstrafik. Det är också många resenärer som
inte startar sin resa vid Sergels torg eller vid T-centralen där gratis munskydd delas ut så eventuellt
skulle en utökad utdelning av gratis munskydd få effekt att fler använder dem.
Med ökad användning av munskydd kommer det också ett behov av att slänga munskydden på ett
smittsäkert sätt. Vi ser gärna en översyn av särskilda behållare eller anpassade papperskorgar för
använda munskydd i kollektivtrafiken.
Mot bakgrund av detta vill jag fråga ansvarigt regionråd:
1. Anser du att Trafikförvaltningen/SL behöver göra fler riktade informationsinsatser för att fler
resenärer ska använda munskydd i kollektivtrafiken?
2. Skulle du se en utökad utdelning av gratis munskydd i kollektirafiken som ett sätt att öka
användningen av munskydd i kollektivtrafiken?
3. Kommer du med Trafikförvaltningen ta upp frågan om behov av särskilda papperskorgar
och/eller anpassade befintliga för använda munskydd?
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