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Sva
ar på skr
rivelse – Allvarrliga briister i SL:s
S
bilje
ettsyste
em
Bakg
grund
Vänssterpartiet har
h i skrivelse daterad 2
2013-02-05
5 inkommit med förslag
ag till
förbäättringar i SL:s
S
biljettsy
ystem. Förb
bättringsförrslaget samm
manfattas n
nedan:
1. Läsare fö
ör bankkortt installerass i tunnelban
nans spärra
ar
2
2. Obligato
orisk service
ekurs för dee som arbeta
ar i SL:s kun
ndservice
3
3. Regelbun
ndna utbild
dningsdagarr på SL-Cen
nter, då rese
enären kan
registrerra kundproffil med hjälp
p av person
nal
4
4. Tydlig in
nformation om hur Acccesskort köp
ps och fylls på anslås i
tunnelba
anans spärrrar och på an
ndra platseer i trafiksysstemet
5
5. Personall som kan hjälpa
h
till meed påfyllnin
ng av reskasssa på accessskort
finns tilllgänglig vid de större sttationerna
6
6. Utfasnin
ngen av pappersremsan
n skjuts på framtiden
f
tiills reskassaan
fungerarr tillfredställlande
Besllutsunderllag
Förvvaltningscheefens tjänste
eutlåtande 117 april 20113
Skrivvelsen av (V
V) om allvarrliga brister i SL:s biljetttsystem

Förs
slag till beslut
b
Trafiiknämnden föreslås besluta
att

anse skrivvelsen besva
arad.

Förv
valtningen
ns svar och
h kommen
ntarer
afikförvaltn
ningens svarr och beskriivning avsee
ende vad soom görs
Nedaan följer Tra
inom
m respektivee förbättring
gsförslag.
1

Läsare för bankk
kort install
lleras i tun
nnelbanan
ns spärrarr
Svar: Mö
öjligheten att
a installeraa kontokortsläsare i tun
nnelbananss
spärrkio
osker är en aktivitet
a
som
m för närvarrande överv
vägs.
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2

Obligattorisk serv
vicekurs fö
ör de som arbetar i SL:s kund
dservice
Svar: För att säkerställa att sam
mtliga meda
arbetare på SL Kundtjäänst och
SL Centeer uppfyllerr de kompettenskrav som
m SL erford
drar, krävs aatt
personallen genomg
går ett certiffieringstest med godkänt resultat. Detta
görs båd
de i anslutniing till anstäällning och sedan årligen. I dennaa
certifieriing ingår ettt block som
m syftar till att
a verifiera personalen
ns
kompeteens gällande
e service och
h bemötand
de.
Som ansställd genom
mgår medarrbetaren en omfattande
e utbildningg där
personallen bland an
nnat utbildaas i samtalssteknik unde
er kundmöttet.
Uppföljn
ning av varje kundmotttagares presstation skerr sedan vid m
minst tre
tillfällen
n per månad
d, under hel a anställnin
ngstiden, ge
enom medlyyssning
och coacchning. Dettta görs för aatt ständigt höja person
nalens komp
mpetens
när det gäller
g
kundb
bemötande..
n utför löpan
nde kundun
ndersökning
gar för att m
mäta hur
Trafikförrvaltningen
resenäreerna upplever kundservviceentreprenörens bem
mötande. R
Resultatet
av dessa mätningar visar att en
ntreprenöreen uppfyller avtalat
kundnöjdhetskrav.

3

Regelbu
undna utb
bildningsd
dagar på SL Center då
d resenärren kan
registre
era kundp
profil med
d hjälp av personal
p
Svar: Perrsonalen i våra
v
SL Cen
nter är till fö
ör att hjälpa
a våra resenäärer med
såväl biljjettinköp so
om att tillhaandahålla in
nformation om SL:s övr
vriga
erbjudan
nden. För attt säkerställla att samtliiga resenäre
er som sökeer sig till
SL Centeer får den hjjälp de efterrfrågar har Trafikförva
altningen, reedan i
bemanniingsplaneringen, tagit h
höjd för ettt ökat antal kunder på ggrund av
säljstopp
pet av förköpsremsan o
och introduk
ktionen av den
d nya SM
MStjänsten.. Alla våra resenärer
r
ärr välkomna till SL Centter under orrdinarie
öppettid
der för att ställa frågor o
och hjälp.

4 Tydlig informatio
i
on om hurr Accessko
ort köps och fylls på
å anslås
i tunnellbanans sp
pärrar och
h på andra
a platser i trafiksysttemet
Svar: Följande görs för att und
derlätta och förenkla för våra resen
närer:
 En in
nformativ fo
older på sveenska och en
ngelska som
m förklarar fför våra
resen
närer hur man
m kan köp
pa och använda Reskasssa. Denna ffolder
finnss att tillgå hos
h alla våraa SL Center,, i spärrarna
a (tunnelban
na och
pend
deltåg), omb
bord på busssarna samtt hos alla våra ombud ooch
återfförsäljare. Materialet
M
ärr även fram
mtaget i form
matet ”lättlääst”,
anpa
assat för ressenärer med
d inlärningsssvårigheterr. Ytterligaree
tillgä
änglighetsan
npassat matterial i form
m av foldrar, ljudfil etc. är under
fram
mtagande.
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Samm
manfattand
de och enkell lathund i fickformat
f
delas
d
ut till vvåra
resen
närer vid be
ehov under resan, anpa
assad för attt resenären
n snabbt
ska kunna
k
få den hjälp den
n behöver. Samma inforrmation fin
nns även
att tiillgå på våra
a anslag utee i trafiken samt
s
på sl.se
e.
 Omb
bord på busssen finns yttterligare en
n lathund i form
f
av en d
dekal vid
ombo
ordstigning
g som ska un
nderlätta fö
ör busschauffören och
miniimera risken
n för köbild
dning.
 Rikta
ad insats ge
entemot Pen
nsionärerna
as Riksorgan
nisation (PR
RO) i
Stock
kholm där personal
p
åkker ut och geer personlig
ga utbildnin
ngar i hur
man går över frå
ån remsa tilll Reskassa och andra biljetter
b
meed SL
Acceesskort som bärare.
Utöver ovan
o
nämnd
da insatser, som vi alltid gör vid större föränd
dringar
av våra biljettsystem
b
m, informerrar vi även våra
v
resenärrer löpandee ute i
trafiken om förändrringar.
5

Personal som kan
n hjälpa tiill med på
åfyllning av
v reskassa
a på
accessk
kort finns tillgänglig
g vid de stö
örre statio
onerna
Svar: MT
TR:s uppdra
ag är att fin
nnas tillgäng
glig inte barra i spärrkiooskerna
utan ock
kså i kundm
miljö genom så kallade kundservice
k
evärdar. I
kundservvicevärdenss arbetsupp
pgifter ingårr (precis som
m för
spärrexp
peditören) att
a kunna hjjälpa resenä
ärer att få både skriftligg och
muntlig information
n om biljetttutbud (inklluderat Reskassan), billjettpris
och trafiikinformatio
on. De störrre stationerrna är prioriiterade av M
MTR på
grund avv de högre resenärsflöd
r
dena och genom detta också
o
ett stöörre
behov attt få hjälp occh stöd vid tt.ex. köp av
v Reskassa. Även
Ä
spärrexp
peditören sk
kall kunna h
hjälpa en ov
van resenär vid en SL A
Accessautomatt om inte ku
undserviceväärd finns tilllgänglig på
å stationen.
Motsvarande roll fin
nns också p
på vältrafikeerade pende
eltågsstation
ner.
Turister och sällanrresenärer kaan få inform
utbud
mation om vilket
v
biljettu
som passsar för dera
as specifika b
behov och vistelse
v
hos samtliga om
mbud
och i spä
ärrar i tunne
elbana och p
pendeltåg. De kan ocksså få hjälp p
på SL
Center elller söka infformation p
på SL:s hem
msida. SL ha
ar också sam
marbeten
med Stocckholm Visiitors Board
d som erbjud
der turistkort där SL-reesor
ingår i ko
ortet. Stock
kholm Visito
ors Board sä
äljer även de
d delar av SSL:s
sortimen
nt, som är attraktivt förr denna reseenärsgrupp
p.

6 Utfasniingen av pappersrem
p
msan skju
uts på fram
mtiden tillss
reskass
san funger
rar tillfred
dställande
e
Svar: Reeskassan harr redan öveer 600 000 användare
a
och
o använd
ds vid
mer än 100
1 000 tillfällen per d
dag. Progno
osen visar på fortsatt up
ppgång.
Det är fö
örvaltningen
ns uppfattn
ning att resk
kassan har accepterats
a
ssom en
fullgod ersättare
e
tilll förköpsrem
msan.
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mer att ytterrligare utbillda och mottivera trafikpersonalen
n så att
Vi komm
använda
andet av reskassan blir en positiv upplevelse.
u
Samtidigt kkommer vi
fortsätta
a med att infformera ressenärerna om
o hur reskassan fungeerar och
användss.
SL:s pap
pperskupong
gsystem meed tillhöran
nde stämpel infördes soom ett
provisorrium för 40 år sedan. D
Det är glädja
ande att vi nu
n kan erbju
uda
stockhollmarna en modern
m
och
h uppskattad
d ersättare i form av reeskassan.
De utveccklingsmöjliigheter som
m finns för SL
S Access occh reskassan
n är
avsevärtt större än fö
ör det gamlla pappersku
upongsystemet.

Andeers Lindströ
öm
Förvvaltningscheef
Ragna Forslund
Trafikd
direktör

