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Resenärsforum med yttrande över N Ds 2015:11 Res lätt med biljett

Resenärsforum har ombetts yttra sig över utredningen som bercir kolleklivresenärers och
potentiella kollektiweseniirers möjligheter att använda kollektirtrafiken i Sverige.

Utredningen har på ett utftrligt sätt beskrivit de problem som idag ftireligger ftir
kollektivresenärer och potentiella kollektivresenärer att anviind den kollektivtrahk som är
avsedd att användas av alla invånare och av besökare från utlandet till Sverige. Problem-
inventeringen har gjorts systematiskt och resultatet i form av problembeskrivning visar
utförliE vilka problem som ftireligger.

Syftet med utredningen är uppenbarligen att verkligen undersöka vilka problem som
föreligger. Och faktum är att det finns mycket stora problem. I själva verket är
betalnings- och biljettköpsfrågan ett mycket stort hinder fiir potentiella
kollektivresenärer att verkligen göra kollektivtrafikresor. Därftjr är det så angeläget att
dessa frågor tas på allvar, och att konsekventa och målmedvetna åtgärder vidtas. Det har
också påpekats i flera tidigare statliga utredningar och i flera sammanhang har understrukits
att det ska vara enkelt att resas kollektilt. Trots detta har utvecklingen deisvtine gått i motsatt
riktning.

Alla medborgare har i grunden räfi rttutnyttja kollektivtrafiken, som i regional trafik till
övervägande del består av kollektir,'trafik som till omkring hälften bekostas av skattemedel.
Det betyder inte att kollektir,trafiken är kostsam i sig, tviirtom får den samhället att fungera
effektir,t i en mängd avseenden. Men eftersom den ålr skattefinansierad iir det desto vikiigare
att alla som önskar använda kollektivtrafik verkligen kan göra det.

Utredningen framlägger ett par fiirslag på ftirbättringar, gällande lagen om Kollektivtrafik
(200: i065) och i fijrordningen om kolleklivtrafik (2011:1126), vilka båda är gäller ökade krav
på informationen till reseniirerna och de potentiella resenärema. Det är bra, men det är
alldeles otillräckligt.
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Redan i samband med utredningen Konkurrens på sparet yttrade regeringen att åtgärder kan
komma att kräva obligatorisk samverkan mellan operatörerna fiir att det ska bli enklare
för resenärerna. I utredningen om ny kollektirtrafiklag (SOU 2009:81) uttalades att det
behövdes en nationell kollektivtrafikmyndighet, vilket dock inte blev vad regeringen
fiireslog, och inte heller vad riksdagen beslutade. En nationell kollektiltrafikmyndighet skulle
kunna säkerställa samverkan mellan olika operatörer och mellan olika regionala
kollektivtrafikmyndigheter. Istället har fiirutsatts att de problem som finns ska lösas
genom överenskommelser mellan trafikfiiretagen sinsemellan. Resenärerna har av allt
att döma i detta avseende inte betraktats som en part. Problemen bör dock kunna lösas
utan att inrätta en ny myndighet.

Eftersom det inte finns något som tvingar operatörerna att genomfrira dessa åtgiirder så avstår
dessa, helt enkelt av kostnadsskäI. Det gäller både information och betalningsmetoder. Ett
ftiretag som drivs ft)retagsekonomiskt ska givetvis rätta sig efter lagar och regler, men
kostsamma åtgåirder som inte åir tvingande avstår man helst ifran. Effekten blir att
informationen inte blir så effektiv som den avsetts bli. Avsikten med konkurrensen är att ge
konsumenter bättre valmöjligheter att utnyltja kollektivtrafiken. Detta gäller inte bara ftjr
resenärer som åir dagliga resenärer. De som är ovana upplever idag faktiskt att de inte
riktigt är välkomna, eftersom det är så problematiskt att betala fiir sig, trots att
resenärerna är villiga att betala. Reseniirsforum brukar formulera det så: "Vi betalar gäma,
bara det är enkelt". I själva verket har svårigheterna ökat på flera siitt. Bland annat är
kontantbetalning numera inte längre är möjlig (enstaka undantag, friimst kommersiella
trafikftiretag). Svarigheterna har också ökat sedan sms-köp inte längre fungerar. Få personer
kan idag betala med sms, vilket var en smidig lösning under några år. Nurnera ska man vara
18 år och registrerad hos olika ftiretag i olika län. SMs-betalningen har i Stockholms län
minskat med 90 procent. Att betala med kontokort utan att behöva använda pin-kod i
stadstrafik iir i princip numera möjligt, men det planeras inte infört i någon av de stora
regionerna Stockholm, Västar Götaland eller Skåne. Hifu rir det återigen kostnadsargumentet
betraktas som ett hinder.

För att ftjrbättra situationen ftir resenåirerna måste en rad andra åtgärder vidtas. Och dessa
åtgärder måste ha formen av tvingande regler, helt enkelt därftir att det handlar om att
kvaliteten ska säkerställas. Det krävs ett regelverk som operatörerna inte kan dra sig ur.
Konkurrensen är i många avseenden värdefull, men enbart konkurrens hjälper inte.

Det krävs dels en högre grad av precision i informationsverksamheten, dels att de potentiella
resenärerna, de ovana, får enkel och okomplicerad tillgång till ett system att köpa biljetter.

Följande regler behöver inftiras. De behöver inte utgöra siirskilda lagaryutan befintliga lagar
kan utnyttjas och befintliga myndigheter kan utf;irda regler inom befintligt lagar och
florordningar. Men det måste finnas en vilja att verkligen genomft)ra reformeiså att den
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konkurrens som finns också utnyttjas på ett effektiw sätt. Resenärsforum har exempelvis
alldeles nyligen i yttrande över lagrådsremissen om ny lag om resenäremas rättigheter
framftirt att rätten till information och biljettköp redan finns. Det gäller att med regler
siikerställa att informationen uppnår den precision som krävs, och att biljetter kan köpas på ett
enkelt sätt. Nuvarande komplicerade och diskriminerande sätt att distribuera biljetter är helt
oacceptabelt.

Följande regler måste infriras:
1. Information om tidtabeller ftir regional och interregional trafik måste finnas tillgänglig

även på annat sätt än via nätet. Det finns studier som visar att endast hälften av
befolkningen verkligen använder de datoriserade metoder som enligt
trafikft)retagens foreställning alla brukare har tillgång till. Den som önskar ska fa
tillgang till tryckt information. Tryckta tågtidsanslag ska finnas fiir avgående tåg
på alla stationer liksom motsvarande på alla busshållplatser. Resenärer som
önskar en linjetabell i tryckt form ska ftirses med en sådan, även om inte alla resenärer
önskar en tryckt tidtabell. Detta kan genom forordning åläggas de regionala RKM att
genomfiöra.

Linjenätskartor ska finnas ft)r regional trafik, stadstrafik och även ftir tåg- och
busslinjema nationellt. Endast bilkartor räcker inte. Detta kan genom ft)rordning
åläggas de regionala RKM att genomftira.

Telefoninformation om resmöjligheter. Det tidigare systemet med röststyrd
information grundad på Samtrafikens kollektir,.trafikdatasbas har numera siopats på
grund av att operatörema inte vill bekosta servicen. Denna informationsskyldighet är
lika viktig som den digitala informationen ftjr många invånare, inte minst p"rron".
med funktionsnedsättningar. En tydliggörande regel om att denna informaiion ingår i
informationsskyldigheten krävs. Samma forordning gällande RKM kan omfatta även
detta, som bör drivas nationellt, med alla RKMs medverkan.

Kollektivtrafik regionalt bör vara upplåten ftir alla som vill betala med kontokort
utan pinkod även i stadstrafik senast I juti 2Lrc. Kontokort ftir reseniirer som inte
bor i Sverige ska accepteras. Alla sorters kontokort behöver inte accepteras, men de i
Sverige vanligaste ska ingå. Kollektil'trafiklagen kan kompletteras med bestiimmelsen
om att resenär har rätt attbetalamed kontokort utan pinkod i stadstrafik.

Sms-biljettköp kan återinfiiras. EU-reglerna om penningtvätt är inte tillämpliga ftir
mindre belopp, vilket utredningen påpekar. (EU 2005/60 EG, resp svensk tafZOOO6Z1

Kontantbetalning är en reservlösning ftir ovana reseniirer. Genom att tilliimpa ett
förhöjt pris vid kontantbetalning kommer mycket få resenärer attvälja
kontantbetalning, vilket leder till mycket ringa kassor. Det betyder att bussftirare kan
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undgå både den ftirmodade risken ft)r rån och risken att uppretade resenärer som
vägras följa med trots att de vill betala med pengar handgripligen ger sig på ftiraren.
Ett regeringsbeslut är önskviirt om att kontanter iir godtagbart betalningsmedel i
kollektir,trafik som delvis är skattefinansierade i enlighet med kammarrättens dom i
Sundsvall (2013-05-13, mål nr 852-T2) där landstinget har skyldighet att mot
kontanter upplåta skattefi nansierad tj änst till allmänheten.

7. En tilläggsavgift lika fiir alla län fiir att utöka ett länsmånadskort till ett
rikstäckande månadskort skulle kunna lösa problemen som ftireligger ft)r alla dem
som pendlar regelbundet mellan flera liin. Ett tillägg på 500 kr per månad skulle
exempelvis kunna göra många bilresor ointressanta. Det finns redan idag redan ett
årskort ftjr hela Sveriges alla regionalresor. Det säljs dock endast till den som redan
har inköpt ett arskort silver av SJ, ftir ett tilläggspris pä t6 000 kr per år. Det nu
framförda ftirslaget innebiir att den som redan har köpt ett månadskort ftjr en region
betalar i princip cirka 10 000 kr per år ft)r detta. Ett tilläggskort per månad på 500 kr
skulle då resultera i en arskostnad tillsammans om 16 000 kr per år. Ett sådant system
kräver inga åindrade regler, endast ett politiskt initiativ. Det skulle lösa åtskilliga
griinsdragningsproblem. Denna sorts kort finns redan i omfattande användning i
Schweiz ("Generalabonement"), där även fiäntågen ingar i priset. Det skulle de inte
behöva göra i ett nationellt månadskort i Sverige.

Besöksnäringen lir en av de mest växande i Sverige, större än industrisektom. Att sälja
tjänster till inresande besökare är ett sätt att öka både omsättning och sysselsättning.
Fördubblingsmålet i kollektivtrafiken iir angeläget. Och då måste besökarna kåinna sig
välkomna.

Det är tilltalande att det pågår ett ufvecklingsarbete med kontaktlösa kort som kan bli
kompatibla med övriga europeiska regionala lösningar. Det finns dock mycket starka skäl att
inte endast vänta på att den allra bästa lösningen så småningom kommer att ftirverkligas. Det
måste genomföras påtagliga ftirbättringar pq omgående. Det visar sig att tillväxten av
kollektivtrafiken inte håller den tillväxttakt som fiirviintades ftir att fiirdubblingsmålet ska
uppnås. Ett allvarligt problem iir just svårigheterna med information och betalningssystem,
som radikalt måste ftlrbättras redan på kort sikt. Det framtida starkt utvecklade kontaktlösa
biljett systemet kommer under alla omständigheter att bidra till ökat resande niir det väl
kommer i drift - något som kommer att dröja alltftjr länge for dagens resenärer.

För Resenärsforum

Kurt Hultgren
generalsekreterare Resenåirsforum
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