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Resenärsforums synpunkter i samband med remissmötet kring Lag om resenärers
rättigheter - kompletterande bestämmelser

Resenärsforum har tidigare avgivit ett yttrande rörande Ds 2013:44 (ReFo 2013-95 daterat
2013-10-07). Vi vill uttrycka vår uppskattning av att processen rörande resenärernas
rättigheter nu går framåt. Vi noterar attnägra av vära synpunkter synes tillgodosedda.

Det finns dock några punkter som Resenärsforum fortfarande vill understryka som viktiga.

Den foreslagna skrivningen att acceptera att regler inte ska krävas angående tillgangen till
biljetter ståimmer inte med grundförutsättningen resenärernas rättigheter. Vi anser tvärtom att
regelverket måste skärpas vad gäller tillgång till biljetter. Resenärerna har självklart
skyldighet att köpa biljetter, men resenärema måste också har rättigheten att få köpa
biljetter på ett tillräckligt enkelt sätt. Detta är en grundläggande rättighetsfråga. Att inte
ställa krav på biljettförsäljningen är att förorsaka diskriminering. Kollektivtrafiken i
regionerna består till helt övervägande del av trafik som är delvis skattefinansierad. Den är
avsedd ftjr alla medtrorgare och för alla tillresande. Man ska i detta sammanhang inte
glömma att besöksnäringen representerar mycket stora ekonomiska värden. Alla dessa
medborgare och tillresta ska kunna köpa biljetter.

Ett minimikrav är att betalkort kan användas även i stadstrafik. Kontanter är idag det enda
riktigt generella betalningssättet, och alltför många trafikftiretag och RKM har slopat
kontanthanteringen utan att erbjuda något alternativ. När man inte kan betala kontant, inte
använda betalkort, inte heller betala med sms, och när branschen är full av olikartade och
lokala plastkort som inte gär att använda utanför eget hemlän, då skapas diskriminering.
Utvecklingen har gått bakåt. Därför måste ett regelverk tillskapas. Detta kan ligga i lagen om
resenärernas rättigheter, men det kan lika gärna åstadkommas genom tillsyn från
Transportstyrelsen eller Konsumentverket. För att detta ska ske måste dock av allt att
döma instruktionen fiir dessa verk ändras. Lokala beslut om stoppad kontanthantering av
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påstådda arbetsmiljöskäl går visserligen väl ihop med trafikföretagens önskan att rationalisera
verksamheten. Men beslut får inte fattas som innebär en faktisk diskriminering av dem
som önskar resa kollektivt och givefvis önskar betala för sig.

Den andra stora frågan som berör resenärernas rättigheter men som inte behandlas i förslaget
till lag om resenärernas rättigheter gäller ansvaret för stationerna. Kollektivresenärer
behöver nästan alltid kombinera olika fiirdmedel och olika trafikforetag. Bilister behöver inte
byta ftirdmedel. För kollektivresenärerna däremot är bytena en så viktig basfunktion att de
måste säkerställas. Stationerna fyller rollen av att koppla samman olika ftirdmedel och
trafikforetag. Emellertid har idag ingen paft ansvaret för att stationerna fungerar ur
resenärssynvinkel. Stationerna är idag ingenmansland. Det finns en rad olika
fastighetsägare och ftirdmedelsägare. Men ingen har ansvaret ftir stationerna. Bytena sker i ett
ingenmansland. När resenären vill ha hjälp med det ena eller andra ffir man oftast beskedet att
det är någon annan som har ansvaret. Alla skyller på alla. De olika trafikföretagen och
fastighetsägarna har rätt att bedriva sin verksamhet, men resenärerna lämnas utan
kontaktmöjlighet ftir att reda ut angelägna frågor. Detta är en fräga som måste betraktas
som en fråga om resenärernas rättigheter. Före 2010 hade såväl Banverket som Vägverket
var sitt sektorsansvar, som var ett ansvar ftir samordningen på järnvägsstationer respektive
busstationer. Sektorsansvaret är numera dessvärre borttaget. Detta samordnande
sektorsansvar har blivit alltmera nödvändigt alltefter som ett större antal nya trafikftiretag har
börjat uppträda. Även på fastighetsägarsidan uppträder alltfler hus- och markägare. I detta
läge är det för närvarande slopade sektorsansvaret liksom bristen på en tydlig stationsansvarig
ett mycket stort problem. Resenärerna har rätt att kräva en samordning och en fydlig
ansvarig för stationerna. Resenärerna har rätt att få en part atttala med. Om detta inte
kan inrymmas i lagen om resenärernas rättigheter, så bör instruktionerna till Trafikverket
ändras. Alternativt kan det av staten helägda bolaget Jernhusen ges ett utökat uppdrag att
svara ftir stationsväsendet även utanfor de av Jernhusen ägda stationema (endast 60 stycken).

Vad gäller informationen till resenärerna är denna också ett grundkrav för att
resenärerna ska kunna välja färdmedel och trafikföretag. Resenärerna har rätt att få en
fullgod information med olika alternativ. Detta tillgodoses idag genom branschens
samarbetsbolag Samtrafiken i Sverige AB och dess Resrobot. Dock gäller även i detta fall att
alla medborgare inte har ständig tillgång till datoriserad information. Orsaken till att den
inte tillhandahålls annat an digitalt är att de trafikföretag som bedriver trafiken inte
känner något övergripande ansvar för informationen. Det gör ingen annan heller. Därftir
kan dessa trafikföretag utan vidare slopa sådan information som de inte betraktar som ett
forstahandsintresse för just dem. Resenärerna har fortfarande rätt att få denna information. För
att uppnå fullgod information krävs en skarp regel. Därftr bör lagen om resenäremas
rättigheter kompletteras på tre punkter. Det ftirsta är kravet att erbjuda telefoninformationo
digitaliserad och med röstinformation, något som Resrobot tidigare erdöd, men som nu har
slopats, eftersom tydligen trafikföretagen tydligen inte vill betala.
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Den andra punkten handlar om tågtidsanslagen på stationerna. Det finns idag ingen tryckt
tidtabell för tågtrafiken. Tågtidsanslagen (som numera också är slopade) kan visa denna
stations avgående tåg och alla bolag ftir hela dygnet. Där kan man få reda på tider senare
under dagen eller ftljande dag, vilket som är planerat spår, ankomst till andra orter mm.
Ansvaret att ordna detta skulle kunna läggas på respektive RKM inom ramen ftir dess
trafi kförsörj ningspro gram.

Stationsinfo, den tredje punkten, var en mycket angelägen specialinformation om hur det ser
ut på olika stationer, särskilt värdefullt för resenärer med funktionsnedsättningar. Det är
viktigt att kunna visa gångvägar, avstånd, hissar, ramper och rulltrappor och givetvis aktuell
information om att hissar fungerar osv. Denna Stationsinfo, som tidigare drevs av
Samtrafiken, har ftir närvarande lagts i malpåse, eftersom ingen anser sig ha ansvaret för att
denna information uppdateras. Detta är i högsta grad en fråga om resenärernas rättigheter i
dagens samhälle. Det krävs uppdaterad information för att fler ska kunna resa kollektil.t.
Genom att i lagen om resenärernas rättigheter föreskriva att denna information skall
tillhandahållas måste branschen komma överens om hur det ska betalas. Det kan för
övrigt nämnas att vi i Sverige kan räkna med att ett krav på sådan information kommer att
ställas inom den uppdaterade EU-förordning som gäller funktionshindrades resor. Därför är
det bra om den nuvarande malpåseläget kan upphöra så snart som möjligt.

För Resenärsforum

Kurt Hultgren
generalsekreterare Resenärsforum
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