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Landstingsstyrelsens förvaltning
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Landstingsstyrelsen

Yttrande över motion 2009:33 av Yvonne Blombäck
(MP) om att införskaffa fler biljettautomater och
bättre kortläsare i kollektivtrafiken
Ärendebeskrivning
I motion 2009:33 från Yvonne Blombäck (MP) föreslås landstingsfullmäktige besluta att ge SL i uppdrag att installera fler biljettautomater
för att öka tillgängligheten för nedladdning av SL Access-biljetter samt ett
system för säkrare och effektivare kontroll av SMS-biljetter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-10
Motion 2009:33
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i styrelsen för AB Storstockholms Lokaltrafik.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
SL arbetar aktivt med att utveckla olika former för biljettvisering för de
olika trafikslagen inom länet. SL har i sitt yttrande över motionen lämnat
kommentarer till de förslag som motionen innehåller och dessa återges
nedan:
•

SL avser att återuppta en förstudie med att ta fram en lönsamhetskalkyl och ytterligare titta på de tekniska förutsättningarna för SMSkortläsare. Detta arbete beräknas bli klart under första halvåret
2011.
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•

SL kommer under 2011 att fortsätta med att arbeta med att utöka
antalet försäljningsställen för accesskort med nya automater, nya
ombud och återförsäljare samt förbättrad e-handel. Syftet är att få
en bred geografisk spridning av antalet fysiska försäljningsställen
och en lättillgänglig e-handel så att alla resenärer har möjlighet att
på ett enkelt sätt köpa sin SL-biljett.

•

Från slutet av år 2010 finns en tredje möjlighet att köpa sin SL
Accessbiljett, nämligen via sl.se och en ny e-handelstjänst, för att
sedan ladda ned biljetten på buss, i spärr, hos ombud eller
konduktör

Med hänvisning till vad som anförts från SL föreslås att motionen ska
anses besvarad.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
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