Riksdagsman Sten Bergheden och medlem i Trafik och Näringsutskottet har lämnat in nedanstående
motion.
Det är första gången sedan årtionden som bussresearrangörernas frågor tas upp i riksdagen och
bereds av respektive minister.
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Riksdagsledamoten Sten Bergheden (M) lämnar in riksdagsmotion om att se över av resegarantierna i
bussbranschen och en översyn av konkurrenssituationen i stort för svenska bussbolag
‐ Svenska bussbolag måste sätta undan en ansenlig summa pengar per år i resegaranti jämfört med övriga
Europa. Med tanke på att det är mycket sällan att resenärer med svenska bussbolag har behövt använda denna
garanti så bör det ses över om resegarantierna i bussbranschen behöver vara så höga som idag.
‐ Det är viktigt att vi har likvärdiga villkor i hela Europa så att inte svenska bussbolag missgynnas i konkurrensen
och att svenska arbetstillfällen och skatteintäkter inte riskeras. Det bör därför göras en översyn av
konkurrenssituationen i bussbranschen så att vi harmoniserar kostnadsläget med övriga Europa.

Motionen publiceras inom kort på riksdagens hemsida, och bifogas därför nedan:

Enskild motion

Motion till riksdagen

2012/13:M1237

av Sten Bergheden (M)
Bussbranschens konkurrensvillkor

AnEr

Förslag till riksdagsbeslut
1.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
möjligheten att se över om resegarantierna i bussbranschen behöver vara så höga som idag.
2.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om
möjligheten att se över konkurrenssituationen i stort för våra svenska bussbolag.

Motivering
Den som arrangerar färdiga researrangemang som t ex bussresor ska enligt lag ställa
resegaranti som är kundens försäkring för att få tillbaka inbetalda pengar om företaget av
någon anledning skulle komma på obestånd och inte kan genomföra resan. Men svenska
bussbolag måste sätta undan en ansenlig summa pengar per år i denna resegaranti jämfört
med övriga Europa. Detta också med tanke på att det är mycket sällan att resenärer med
svenska bussbolag har behövt använda denna garantin. Det bör därför ses över om
resegarantierna i bussbranchen behöver vara så höga som idag.
Höga resegarantier, som inte är fullt ut motiverade, drar upp kostnadsläget för våra svenska
bussbolag och försämrar därmed konkurrenskraften för dem vilket gör att det därmed
snedvrider konkurrenssituationen. Det är viktigt att vi har likvärdiga villkor i Sverige som i
övriga Europa så att inte våra svenska bussbolag missgynnas i konkurrensen och därmed
förloras svenska arbetstillfällen och skatteintäkter. Det är därför viktigt att vi överväger en
översyn av bussbranschen så att vi harmoniserar kostnadsläget med övriga Europa.
Stockholm den 25 september 2012
Sten Bergheden (M)

