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Resenärsforums remissyttrande
gällande tiltgänglighet för alla med anledning av rapporten
En funktionshinderpolitik för ett itimlikt och hållburt
sumhrille

Resenrirsforum cir kollehivresencirernas riksorganisation, medlem i Sveriges Konsumenter.

Resenc)rsforum cir en paraplyorganisation med ett trettiotal lokala och regionala
resencirsgrupper, med sammanlagt drygt 6000 personer anslutna. Resenrirsforum rir ocl<så

medlem i EPF European Passengers' Federation. De krav som bör uppfyllas för personer

medfunhionsedsrittningar dr ncistan alltid av mycket stort vrirde civenför alla andra
kollektivresencirer.

Reseniirsforum koncentrerar sitt yttrande till rapportens avsnitt 6. Transport.

Förutom de frågor som gäller fysisk tillgänglighet till hållplatser och stationer föreligger en

rad andraproblemområden som har mycket stor betydelse ftir individers möjlighet att ftirfl1tta
sig självständigt, utan assistans eller särskilda hjälpmedel. Personer med funktionsnedsättning

ska i görligaste mån känna sig integrerade bland andra resenärer, utan specialbehandling. Dit
hör frågor som tillgängligheten till kollektivtrafik rent praktiskt i form av information,
av biljettköp och av service på stationerna. Det kan tyckas att dessa frågor borde vara lösta

på ett genffellt plan. Men Resenåirsforum, en organisation som representerar individuella
resenärer i ett kollektir,trafiksystem som till största delen är utformat ftir största möjliga
effektivitet, konstaterat att alltfiir många praktiska problem inte bara kvarstår utan
faktiskt har tillkommit. Därftir anser vi det angeläget att besvara denna remiss, eftersom vi
anser att utvecklingen måste vridas rätt, något som i många fall kan ske genom enkla ätgätdet.

RESENÄRSFORUM Centralplan 3, 111 20 STOCKHOLM TEL: 08 651 55 90

BANKGIRO 231-7931 PLUSGIRO: 489 64 27-4

E-POST: INFO@RESENARSFORUM.SE

I

WEBBSIDA: WWW,RESENARSFORUM.SE



Resenärs u' Forum

Information fiire och under resan
Det kan tyckas att informationen i många avseenden har forbättras genom den nya tekniken.
Det är sant i viss utsträckning, men samtidigt som ny teknik med internet och digitalisering
har gjort det lättare fcir många resenärer har stora grupper av andra resenärer ställts inför att

andraelementära informationskanaler har monterats ned. Det har medftirt stora problem ftir
alla dem som inte har tillgang till digitala media i den utsträckning som trafikftiretagen
ftirutsätter - eller inbillar sig att samtliga resenärer har tillgang till. Det krävs fortfarande vissa

manuella metoder och vissa tryckta informationer. När det gäller information är det viktigt att

man kan ringa och ställa frågor, inte bara gä in på internet. Det finns tyvärr en uppfattning om

att allaindivider ständigt har tillgång till intemet, i sin mobil eller på annat sätt. Detta är dock
inte med verkligheten överensstämmande. Det finns ett behov av tryckta informationsbärare

som tidtabeller eller som tågtidsanslag på stationerna, något som slopats med hänvisning till
digitaliseringen. Det betyder att tillgängligheten till bra information faktiskt har ftirs?imrats,

och det finns grupper som är mer diskriminerade idag än tidigare på grund av denna syn på

kollektivtrafikanviindarna. Telefoninformationen är inte minst viktig, och där bör noteras att

telefonbesked måste kunna ges under hela trafikdygnet, inte bara under kontorstid.

Den tryckta eller fast affischerade informationen behövs, bland annat för att resenären ofta

vill se hur resmöjligheterna är om t.ex. några dagar och ftjr att digitala systemet i bland är ur
funktion. Alla har inte heller en smart uppkopplad mobiltelefon eller dator med sig och

framför allt har inte alla klart ftir sig vilka appat eller hemsidor man måste ha nedladdade eller

tillgång till for attftwtainformationen om just den aktuelle resan på den stationen. I själva

verket är ftirvånansvärt många personer inte så uppkopplade via smart mobiltelefon som man

kunde forvänta sig. Många använder telefonen endast till att ringa med. Skyltning på

plattformarna kan underlätta för resenärerna att hitta var man ska stå på plattformen för att ha

nära till rätt vagn. Den informationen tycks ha rationaliserats bort.

Biljettköp
När det gäller biljettköp åir ett stort problem idag att kontanter inte accepteras. Nya
betalsystem kan vara mycket praktiska för dagliga arbetsresenärer. Men kravet attha skaffat

ett plastkort laddat med reskassepengar (dvs vara regelbunden resenär) leder till att besökare

på en ny resesträcka i en grannstad, eller till en ort dit man inte reser så ofta, ställs inftjr
problemet att hitta säljställen för plastkortsbiljetter. Det betyder att besökare fran andra län än

det diir kollekti'utrafiklinjen körs ställs inför extra problem. Att sedan de plastkort som man

eventuellt futtar säljställe till måste fyllas med ett belopp som är många gånger större än priset

för den reså man avser att göra, det är en form av diskriminering, liksom diskrimineringen av

ovana resenåirer i sig. Det finns många exempel pä att resenärer har velat stiga på en buss och

står beredda med pengar attbetalamed, inte har fätt ftilja med. Det är en form av vägrad

ombordstigning, som inte ar acceptabel. Termen 'vägrad ombordstigning' används särskilt när

det gäller resenärers rättigheter i flygsammanhang, men det är lika viktigt för den vanliga
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människan i vardagen. Det handlar ofta om besök hos släktingar i annat län. Men det kan
också gälla besök ftir turiständamåI, vilket är lika viktigl ftir varje individ, oavsett
funktionsnedsättning eller ej.

Det finns idag i Sverige endast tre län där den Regionala Kollektir,trafikmyndigheten (RKM)
accepterar kontant betalning. Det är Jönköpings, Kronobergs och Dalarnas län. När det gäller
landsbygdstrafik är det många RKM som accepterar kontokortsbetalning, men det
ft)rekommer inte alls i Stockholms eller Västra Götalands län, vilket leder till att
kontantstoppet flår full diskriminerings-effekt i de största städerna.

Betalningsproblemen är stora ftlr alla ovana resenärer, men de är särskilt problematiska för
dem som redan från början har problem med mobiliteten.

Stationernas service
Informationen om hur stationerna ser ut saknas. Tidigare fanns ett informationssystem,

Stations-Info, diir man kunde fa reda på hur tillgänglig en station är. Stations-Inro sköttes av

Samtrafiken i samarbete med operatörema. Stations-Info var en internetsajt där man kunde

leta upp olika stationer och lära känna hur ftirhållandena såg på plats. Där fanns kartskisser

över stationerna så att man kunde se hur man når plattformarna,via gångtunnel eller viadukt,
var hissar och rulltrappor finns, var handikapptoaletter är belägna, var mötesplats finns för
eventuell ledsagning. Förutom kartskiss fanns också bilder, så att man kunde orientera sig i
forväg Att kunna fä reda på hur det ser ut på en station i ftrväg är mycket värdefullt.
Emellertid har systemet Stations-Info lagts i malpåse. Deet skedde för ett par tLr sedan,

eftersom de berörda trafikoperatörerna ansåg att det var för dyrt att uppdatera det. Det krävs

naturligtvis uppdateringar, och det sker ombyggnader och därmed anpassningar i
informationen. Det rältahade varit att utöka Stations-Info, inte att sluta uppdatera systemet.

Nu finns Stations-Info i malpåse, och skulle behöva uppdateras på nytt. Men mycket material

finns fortfarande aktuellt. I själva verket borde RKM och operatötemavara skyldiga att driva

detta system, och även att utöka det till ännu fler stationer. Resenärsforum har i egen regi

startat ett projekt ftir att inventera situationen på stationerna. Det är dock svårt att genomföra

denna inventering med de begriinsade resurser som Resenärsforum disponerar.

Ett ytterligare problem är faktiskt att det inte finns någon instans utsedd av regeringen

ansvarig fiir stationerna. Stationema har inte någon ansvarig part. Alla de olika aktörer som

finns på stationema ar bara ansvariga for en mindre del av stationen, som är fragmentiserad.

Resenärengr har ingen som man kan vända sig till, och.det iir särskilt besvärligt vid
trafikstömingar. Då handlar det om att ta hand om personer som råkat ut ftir bruten

ftirbindelse och måste hjälpas på olika sätt. I dagens läge skyller allapäallaandta, och ingen

har huvudansvaret. Resenärsforum anser att en övergripande ansvarig måste utses, eftersom

resenärerna inte kan lämnas vind för våg. Att det finns olika ägare av olika delar av stationen

gararfierar ingenting. Resenärerna är intresserad av sefvicen, och den är ofta
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bortrationaliserad. På vissa enstaka stationer finns personal, men det finns inget system for
samverkan mellan stationerna eller något gemensamt samarbete. Detta är nödvändigt för
resenärerna, inte minst fcir de ovana och för alla dem som har svårt med orienteringen. Och
griinsen mellan större eller mindre orienteringsförmåga är mycket glidande, inte minst ftir
personer som känner sig bortkomna i allmänhet i en störningssituation.

Till servicen på stationerna hör ledsagning. Dock klarar många resenärer med
funktionsnedsättningar att resa självständigt, integrerat som alla andraresenärer, ftjrutsatt att
enkla åtgärder verkligen är genomftirda. Det borde vara en uppgift ftir RKM att säkerstäIla att
alla dessa uppgifter. Ledsagning tir nödvändig ftir vissa personer, och ett system finns
etablerat. Det är dock minst lika viktigt att så många som möjligt kan resa på egen hand som
allaandra, även med den funktionsnedsättning som man faktiskt har. Och griinsen mellan
större och mindre funktionsnedsättningar iir inte skarp. Därftir är det viktigt att så många som
möjligt fär ftirutsättningar att klara så mycket som möjligt på egen hand. Det är i enlighet med
integrationsmålet.

Till bilden hör att EU i sin förordning PRM TSI (EU 130012014) kräver att varje
medlemsstat ska planera för information om tillgängligheten på stationerna (National
Implemenatarion Plan, NIP). En sådan nationell plan ska i princip redovisas vid detta
årsskifte, den 31 dec 2016. Sverige kommer inte att kunna göra detta. Det vore en ftirdel
om Sverige redan under 2011 kunde visa attätgarder redan är förberedda. Sverige har i vissa
avseenden kommit längre än många andra länder, men det bristande ansvaret fcir stationerna
ställer till problem även i detta avseende.

För Resenärsforum

Kurt Hultgren
generalsekreterare Resenärsforum
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