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Diskriminering i kollektivtrafiken gällande vägrad ombordstigning för kontant
betalande resenärer, särskilt åldersdiskriminering mot ungdomar
Resenåirsforum är kollektivreseniirernas riksorganisation, som samverkar med ett trettiotal
lokala och regionala reseniirsgrupper. Reseniirsforum ftireträder kolleklivresenärerna i samråd

med kollektivtrafikmyndigheterna och med trafikoperatörerna. Drygt 6000 personer iir
anslutna till Resenåirsforum, som också åir medlemsorganisation i Sverige Konsumenter.
Resenärsforum är också medlem i EPF European Passengers' Federation, som arbetar med
EU-kommissionen, särskilt DG MOVE.
Reseniirsforum anmäler hiirmed en diskrimineringsfråga fiir DO ftir avgörande. Det gäller
tillgängligheten till kollektiurafik. Det finns medborgare och andra invånare i Sverige som
vägras resa med kollektiwafiken, trots att de uppfrller alla rimliga krav på skötsamhet och
betlningsvilja. Det gäller alla dem som vill betala kontant, och som vagras stiga ombord
eftersom en viss trafikftirvaltning har beslutat att betalning ska ske med en lokal valuta som
ftjr det mesta finns lagrad på ett plastkort. Det ftirekommer i stor skala att reseniirer vägras
stiga ombord, trots att de vill betala ftir sig. Nrir det gäller flyg brukar uttrycket vägrad
ombordstigning anvåindas, men håir gäller det lokala bussar och lokaltåg
sparvagnar. Det
"11"r
finns inget tvång eller lag som anger att varje invånare ska ha ett kontokort,
ocir det finns
många som inte vill ha kontokort, andra som inte kan fr kontokort av kreditskäI. Kontokort
accepteras ftir övrigt i lokaltrafiken (utan pin-kod) endast i ett fatal liin. En storgrupp personer
i Sverige diskrimineras trots att kollektivtrafiken åir avsedd ftir alla. Den formettu giunO."
som gör att Resenärsforum viinder sig till Diskrimineringsombudsmannen åir att
åldersgruppen unga under 18 år är såirskilt drabbad. De ffir inte ens möjlighet att ha eget
kontokort, ifall detta i några fall skulle gä attanvända.
Reseniirsforum vill giima understryka att vi anser att det åir bra med enkla och effektiva
betalningsformer. Kontantbetalning ska rimligen inte vara annat åin ett reservalternativ. Men
eftersom det alltid kommer att finnas personer som åir spontanresenärer, som inte är boende i
ett visst län eller som rentav åir turister fran utlandet, som behöver resa kollektivt så måste de
kunna betala kontant. Det åir också samhällets strävan att öka kollektivresandet. Men
spontanresandet med kollektir,trafik är idag praktiskt taget omöjligt. Det drabbar besöksnäringen, men den alldeles särskilt är den drabbade gruppen ungdåmar.
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Reseniirsforum vände sig till Konsumentombudsmannen i oktober 2A13, ftjr att ffi ett
klarläggande till stand. Bakgrunden iir att offentlig service ska kunna betalas med svenska
kontanter enligt en dom i kamma:rätten i Sundsvall i juni 2013. Bakgrunden där var att
sjukhuset i Östersund krävt kontokortsbetalning av en patient. Kammarrätten konstaterade att
lagen om betalningsmedel visserligen är dispositiv och kan ar,talas bort, men att möjligheten
all avtalabort främst bör gälla butiker som har konkurrerande alternativ. Den tjiinst som
samhället erbjuder skall vara tillgzinglig ftir medborgamamot kontant betalning.
Konsumentverket gav inte något svar på vår skrivelse, och d?irflor gjorde Resenåirsforum en
uppvaktning hos Konsumentombudsmannen i Karlstad. Det skedde i april 2014. Vi kunde
sammanfatta besöket i ett brev som vi siinde till KO strax dtirpå, diir vi begåirde ett beslut och
en besviirshiinvisning. Vi har fortfarande inte fått något svar. Därftir begiir vi nu att DO ska
pröva iirendet, som enligt vår uppfattning rir ett klart fall av diskriminering mot ungdomar.

Vi noterar att Konsumentverket påpekar att regeringen givit ett trafikftiretag som ingar i en
upphandling inom ett av liinen i Sverige rätt att - under en tid? vägra koniantbetalning. Vi
finner dock inte att detta kan ffi prejudicerande ftr hela kollektivtrafikbranschen i Sverrte,

något som av allt att döma Arbetsmiljöverket driver. Frågan om rånrisken kan enkelt
elimineras genom att om kontantprisemaär påtagligt högre så kommer praktiskt taget ingen
betala kontant. Då blir kassorna i bussarna så obetydli ga attrånrisken ftirsvinner. Oagens tage
iir tyvärr att bussfiirare hotas och ibland misshandlas av uppretade resenåirer som inte ffir akå
med trots att de har betalningen i handen. För övrigt borde inte ens ett regeringsbeslut kunna
tas i strid mot lagen om betalningsmedel i Sverige. Det kan noteras att kollektivtrafiken till
stor del bekostas med skattemedel. Det ftirekommer olika nivåer, men 50 procent skattefinansiering är det vanligaste. Man kan också notera att kommersiellt drivin kollektivtrafik,
utan skattesubventionering, alltid accepterar kontant betalning, eftersom de inser att de inte
kan diskriminera besöksnåiringen eller ungdomar.
Det kan niimnas att-d9t i Tyskland finns en såirskild lag som säger att betalning med kontanter
ska accepteras i kollektivtrafiken. Detsamma gäller enligt,rppglt också i Norle. Dock anser
vi att det inte ska behövas en såirskild lag ftir detta. Det ska k"nnu bli tydligt ä;då.
Resenärsforums två brev till KO bifogas ft)r kiinnedom. Reseniirsforum begiir att DO fattar
beslut i denna fråga mot bakgrund av lagtexten om åldersdiskriminering.
För Reseniirsforum

Kurt Hultgren
generalsekreterare Resenåirsforum
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