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Kontantstopp på bussen
Som vi tidigare meddelat ska det bli kontantfritt på bussen och den 13 juni 2016 blir det
kontantstopp. Det innebär att du inte längre kan betala med kontanter på bussen.
Bakgrunden till beslutet är dels den hotbild som alltid finns för personal som hanterar kontanter
men också att andelen resor som betalas med kontanter minskar hela tiden.
- Vår bedömning är att Västerbotten är redo för detta beslut. Vi har många alternativ till
kontanterna. Resenärerna kan köpa resor i vår app Tabussen.nu för mobiltelefoner, vi har en
webshop där du kan ladda ditt busskort och vi har busstationer på flera platser i länet där du kan
använda kontanter. De allra flesta som åker buss väljer redan att betala med betal-, eller kreditkort,
säger Harriet Söder, VD på Länstrafiken Västerbotten.
Som förälder kan du via appen välja betalsätt på ditt barns telefon och sen kan ditt barn köpa biljett
via appen innan resan. Du kan välja att betala barnets resor med kort eller få en faktura. Till hösten
kommer fler möjligheter med reskassa och ett betalkort som gäller både på buss och tåg och där du
kan få faktura i efterhand för de resor du gjort. Våra cirka 40 Bussgodsombud utspridda i länet
kommer också att sälja laddningsbara kort.
I Västernorrland har kontanthanteringen redan tagits bort, detta eftersom man haft ett antal
rånförsök i trafiken och det har man kunnat göra utan egentligen några synpunkter från
resenärerna. I Norrbotten blir det kontantstopp den 2 september och Jämtland planerar också att ta
bort kontanterna i slutet av sommaren.
- Vi vill värna om de som jobbar i vår trafik och försöka skapa en tryggare arbetsmiljö, fortsätter
Harriet Söder. Kontanthanteringen kostar också mycket pengar och eftersom vår verksamhet
finansieras med skattemedel drabbar det skattebetalarna.
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