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Anmälan angående vägrad försäljning mot kontanter i offentligt finansierad

kollektivtrafik

Reseniirsforum åir kollektivresenärernas riksorganisation, som ftireträder kollektivreseniirerna
i planeringsfrågor i fcirsta hand på nationell nivå, men också i samarbete med de regionala
resenärsgruppema. Konsumenterna i kollektir,trafiken är de ftr vilka kollektivtrafiken
organiseras. Kollektir,trafiken syftar till att alla medborgare ska kunna förflytta sig.

Kollektivreseniirerna i så gott som alla Sveriges län har numera drabbats av attde lokala
trafikutövarnavägrar acceptera kontant betalning. Blan de län som tillämpar kontantstop finns
Stockholms län. Västra Götalands län och Skåne liin. Varje dag ftrekommer att resenärer
awisas från en tilltänkt resa med kollektivtrafiken ftir att de önskar betala med kontanter. De
fär dä helt enkelt inte folja med. Detta drabbar i ftirsta hand sällanresendrer, sådana som inte
varje dag reser med sitt periodkort eller annan ftirköpt biljett. Det drabbar i särskilt hög grad
alla personer som zir på tillftilligt besök hos släktingar och vänner, men även turister från
övriga Sverige och från utlandet drabbas. Detta har blivit ett mycket stort problem när de
altetnativa betalningsmöjligheterna kontokort och betalning med sms inte fungerar. Kontokort
går normalt inte att använda i stadstrafik ft)r att kontrollen tar ftjr lang tid. Sms-Uitletter gar
numera inte att köpa om man inte har ft)rregistrerat sig, vilket de allra flesta personer inte har
- siirskilt med tanke pä att de olika länen har valt olika registreringssystem. Den enda verkligt
neutrala och allmåint tillgringliga metoden rir faktiskt kontanter. Och dessa är ftjr niirvarande
ftirbjudna i de regelverk som många trafikftjretag tillämpar.

juni meddelade kammarrätten i Sundsvall dom i en fråga som gällde betalning vid
sjukhuset i Östersund, som vägrade ta emot kontanter. Domen innebar att en offentlig
verksamhet avsedd fiir alla medborgare måste acceptera kontanter. En sådan verksamhet
kan inte undantas från kontantbetalning, vilket kan ske i andra kommersiella verksamheter där
kunderna kan välja om de vill handla eller ej. Från Resenärsforums sida ser vi en direkt
parallell med kollektivtrafiken, som också sker i huvudsak i landstingens regi, delvis med
skattemedel, ftir att alla medborgare ska kunna ftrflytta sig. Resenärsform vill med
anledning härav att Konsumentverket prövar huruvida kontantstopp är acceptabelt i
kollektivtrafiken.
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Resenärsforum har fått ett stort antal hiinvändelser från missnöida resenärer. Det visar sig att
kontantstoppet drabbar väldigt många. Även om det skulle var enstaka som drabbas så iir det
en principiell fråga om medborgerliga rättigheter. Man ska harätt att använda kollektirtrafik,
som man som skattebetalare är med och delfinansietar, mot betalning. Det är dessutom så att
den orsak som trafikforetagen anger ftir slopandet av kontanter är rånrisken. Denna gär att
undvika på ett enkelt sätt genom att kontantpriset sätts påtagligt högre än förköpspriserna,
varvid ytterst få kommer attbetalakontant. Då blir bussft)rarnas kassor små. Möjligheten att
köpa biljett kontant måste alltid finnas. Att utländska turister i stor skala undviker
kollektivtrafiken ftir att de inte kan betala är dessutom allvarligt for trafikföretagen.
Reseniirsforum har i sina kontakter med övriga europeiska resenärsorganisationer inom EPF,
European Passengers' Federation, inhämtat att påtagligt högre kontantbiljettpriser är en vanlig
metod i andra länder, bl a Frankrike. I Tyskland finns en siirskild lag som föreskriver att all
offentlig kollektir,trafik ska ta emot kontanter. Vi kan dock inte se att någon särskild lag ska
erfordras ifall kammarrättens dom kan bli vägledande.
Reseniirsforum anhåller om en prövning av frågan om kontant betalning görs så snart som

möjligt.

För Reseniirsforum
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